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Spotkanie Gmin Partnerskich
Tradycją współpracy gmin part-

nerskich: Venhuizen, Bardowick i
Skoki stały się już marcowe spo-
tkania w Bardowick.

Tegoroczne spotkanie odbywa³o siê w dniach
od 10 do 12 marca. Skock¹ delegacjê, liczniejsz¹
ni¿ zwykle bo w sk³adzie 16-osobowym two-
rzyli: Burmistrz Tadeusz K³os, Sekretarz Gmi-
ny  Blanka Ga�dziak, radni: Pawe³ Bia³y,
Grzegorz Matuszak, Zbigniew Kujawa i Le-
szek Gronowicz, cz³onkowie Bractwa Kurko-
wego: Krzysztof Jachna, Krzysztof Migasie-
wicz i Dominik Korzanowski, cz³onkowie Ko³a
Wêdkarskiego: Alojzy Pacholski i Piotr Babra-
kowski, przedstawiciele o�wiaty: Dorota Mro-
ziñska, Wies³aw Sierzchu³a i Robert Dorawa
oraz pracownik Urzêdu Karolina Stefaniak i
Adam Mroziñski.

Zasadniczym celem spotkania by³y rozmowy
na temat bie¿¹cej wspó³pracy. Gospodarze prze-
widzieli te¿ udzia³ go�ci w imprezach regionalnych
w Bardowick oraz przybli¿enie im swego kraju.

Zasadniczym celem spotkania były rozmowy na temat bieżącej współpracy, ale nie zabrakło również
spotkań mniej oficjalnych.Dokończenie na str. 3

10 marca br., w Hotelu Pietrak w Wągrowcu, w obecności gości z Niemiec:
starosty powiatu lüneburskiego Franza Fietza i przewodniczącej stowarzysze-
nia partnerstw komunalnych Christy Krüger oraz V-ce Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Józefa Lewandowskiego i przedstawicieli samorządu
powiatu i gmin wągrowieckich nastąpiło ogłoszenie wyników i uhonorowanie
laureatów plebiscytów „Głosu Wągrowieckiego”.

JAROS£AW BERENDT
�W¥GROWCZANINEM A. D. 2005�

Dokończenie na str. 2



2

�WIADOMO�CI SKOCKIE� - Informator Samorz¹dowy Miasta i Gminy Skoki
- Redaguje Kolegium w sk³adzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pracownicy
Urzêdu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urz¹d Miasta i Gminy,
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00.  Sk³ad i ³amanie komputerowe:
Studio �ATUT� s.c., W¹growiec, tel. (067) 262 40 78. Druk: Zak³ad Poligraficzny
�M-DRUK�, 62-100 W¹growiec, ul. M. Konopnickiej 50.

FRANZ FIETZ LAUREATEM
�MIÊDZYNARODOWEJ NAGRODY

MOST PRZYJA�NI�
JAROS£AW BERENDT

�W¥GROWCZANINEM A. D. 2005�
10 marca br.,  w Hotelu Pietrak w W¹growcu, w obecno�ci go�ci z

Niemiec: starosty powiatu lüneburskiego Franza Fietza i przewod-
nicz¹cej stowarzyszenia partnerstw komunalnych Christy Krüger
oraz V-ce Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Józefa Lewan-
dowskiego i przedstawicieli samorz¹du powiatu i gmin w¹growiec-
kich nast¹pi³o og³oszenie wyników i uhonorowanie laureatów ple-
biscytów �G³osu W¹growieckiego�.

Laureatem miêdzynarodowej nagrody �G³osu W¹growieckiego�  �Most
Przyja�ni 2005� zosta³ starosta Powiatu Lüneburg Franz Fietz. To w³a-
�nie dziêki jego zaanga¿owaniu na rzecz pojednania miêdzy narodami
niemieckim i polskim w roku 1995, w czasie gdy sprawowa³ jeszcze urz¹d
Burmistrza Bardowick nast¹pi³o podpisanie umowy partnerskiej pomiê-
dzy Skokami, Bardowick i Venhuizen. On te¿, ju¿ jako starosta lünebur-
ski, sta³ siê wspó³twórc¹ podpisanej 24 lipca 1999 r. umowy partnerskiej
pomiêdzy powiatami w¹growieckim i lüneburskim.

Tytu³em �Honorowego W¹growczanina A. D. 2005�  uhonorowany
zosta³ prof. dr hab. n.med. Jacek £uczak � wspó³twórca w¹growieckiego
Hospicjum Mi³osiernego Samarytanina, za jego zaanga¿owanie i dzia³al-
no�æ na rzecz chorych i potrzebuj¹cych.

Tytu³ �W¹growczanina A. D. 2005�, spo�ród �Z³otej Dziesi¹tki� nomi-
nowanych, decyzj¹ czytelników �G³osu W¹growieckiego� przypad³ dy-
rektorowi Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w W¹growcu � Skoczaninowi
Jaros³awowi Berendtowi, który zdoby³ 2653 g³osów. G³osy te, to do-
wód uznania, dla Skoczanina za Jego zaanga¿owanie pedagogiczne w wy-
chowaniu m³odzie¿y oraz za Jego zdolno�ci menad¿erskie w kierowaniu
najwiêksz¹ placówk¹ o�wiatow¹ w powiecie w¹growieckim.

Ciesz¹c siê z wyró¿nieñ laureatów w imieniu skockich samorz¹dow-
ców serdecznie Im gratulujemy. Równocze�nie ¿yczymy Im dalszych
sukcesów w dzia³alno�ci dla dobra drugiego cz³owieka.

KRONIKA 997
Dnia 06.03.2006 r. w miejscowo�ci Mie�cisko 6 sprawców uszkodzi³o

samochód a nastêpnie pobi³o interweniuj¹cego w³a�ciciela pojazdu i za-
bra³o w celu przyw³aszczenia telefon komórkowy o warto�ci 800 z³ Spraw-
cy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy KP Skoki, a S¹d Rejonowy
w W¹growcu zastosowa³ wobec wszystkich sprawców areszty tymcza-
sowe. Grozi im kara pozbawienia wolno�ci do lat 12.

W miejscowo�ci Potrzanowo w³amano siê do domku rekreacyjnego i
skradziono sprzêt RTV o warto�ci 2000 z³

W okresie marca 2006 r. funkcjonariusze KP Skoki
- zatrzymali piêciu nietrze�wych kieruj¹cych rowerami i samochodami,
- zatrzymano cztery osoby, które kieruj¹c ró¿nego rodzaju pojazdami

naruszy³y orzeczone wobec nich s¹dowe zakazy kierowania,
- wszczêto cztery postêpowania dotycz¹ce znêcania siê nad cz³onkami

rodziny.
Komendant Komisariatu

nad. kom Jacek Matysiak
KOMUNIKAT!

Uprzejmie informujemy, ¿e w dniu 02.05.2006 r. Urz¹d Mia-
sta i Gminy w Skokach bêdzie nieczynny w zwi¹zku z tym dzieñ
22 kwietnia 2006 r. (sobota) wyznaczono jako dodatkowy dzieñ
pracy Urzêdu. Urz¹d bêdzie czynny w godzinach od 730 do 1530.

PAMIÊCI PAPIE¯A POLAKA
JANA PAW£A II

Zbli¿a siê 1 rocznica �mierci umi³owanego Papie¿a Jana Paw³a
II. Wychodz¹c naprzeciw potrzebie serc ludzi kochaj¹cych Jego
osobê w naszej parafii dnia 2 kwietnia bêd¹ zorganizowane oko-
liczno�ciowe uroczysto�ci.

Poza zwyk³ym, niedzielnym uk³adem Mszy �wiêtych wieczorem o
godzinie 19.30 rozpoczn¹ siê uroczysto�ci przy ulicy Jana Paw³a II.
Prosimy by wszystkie chêtne osoby, zgromadzi³y siê o wy¿ej wymie-
nionej porze wzd³u¿ tej ulicy  z lampkami i zniczami w d³oniach.

Nastêpnie nast¹pi przemarsz do hali widowiskowo � sportowej.
Prosimy by w zwi¹zku z tym ubraæ bia³e stroje lub za³o¿yæ bia³e
chusty.

W hali bêdzie mo¿na przygotowuj¹c siê do godziny �mierci Wielkie-
go Papie¿a wzi¹æ udzia³ w wieczorze poetycko � modlitewnym po-
�wiêconym Jego osobie.

Spotkanie uwieñczy uczczenie minut¹ ciszy i modlitw¹ �godziny 0
- godziny �mierci Wielkiego Papie¿a.�

Serdecznie wszystkich zapraszamy !

�WIÊTOWANO DZIEÑ KOBIET!
Z udzia³em Burmistrza Tadeusza K³osa i Przewodnicz¹cej Rady Miej-

skiej Gminy Skoki Gra¿yny Szymkowiak oraz so³tysa So³ectwa Po-
trzanowo Stanis³awa Janecko 8 marca br. �wiêtowano Dzieñ Kobiet w
Potrzanowie.

W uroczysto�ci uczestniczy³o 40 pañ, w�ród których nie zabrak³o uro-
czych seniorek, wspó³twórczyñ i pierwszych cz³onkiñ w³adz Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich w Potrzanowie Janiny Kuczyñskiej, Marii Kaczmarek i
Aleksandry Gurgul. Du¿¹ niespodziankê bohaterkom wieczoru zgotowali
potrzanowscy panowie Stanis³aw Kaczmarek i Piotr Bia³achowski, któ-
rzy w przebraniu pañ, wspólnie z Przewodnicz¹c¹ Ko³a Gospodyñ Danut¹
Janecko powitali uczestników spotkania.

Jak na �wiêto Kobiet przysta³o by³o du¿o ¿yczeñ. By³y wiêc ¿yczenia od
Burmistrza, którym towarzyszy³y upominki dla wszystkich pañ i symbo-
liczny � okaza³y bukiet kwiatów przekazany na rêce pani Danuty � Prze-
wodnicz¹cej Ko³a. By³y te¿ ¿yczenia dla pañ od so³tysa Stanis³awa Janec-
ko i Rady So³eckiej, którzy os³odzili paniom ich �wiêto wielkim, okoliczno-
�ciowym tortem i ofiarowanym indywidualnie ka¿dej pani kwiatkiem. Same
panie nie pozosta³y te¿ d³u¿ne i serwowa³y wcze�niej przygotowane przez
siebie smaczne dania i wypieki.

Nieod³¹czn¹ czê�ci¹ ka¿dej uroczysto�ci organizowanej przez panie, lub
tylko z udzia³em pañ z KGW w Potrzanowie, sta³y siê ju¿ wystêpy kabare-
towe. Nie mog³o byæ inaczej i tego wieczoru. By³ wiêc wystêp pañ z kabaretu
�Nie dej siê�, do których do³¹czyli panowie z Rady So³eckiej � Stanis³aw
Kaczmarek wystêpuj¹cy w roli �Agatki� i Piotr Bia³achowski, który wcieli³
siê w rolê �Feli� oraz Grzegorz Janecko prezentuj¹cy sceny z ¿ycia pozna-
niaka.

Ogóln¹ weso³o�æ uczestników wzbudzi³y: wykonana przez pani¹ �Fele� �
Piotra Bia³achowskiego, na melodiê piosenki Czerwonych Gitar �Ci¹gle Pada�,
piosenka o kobietach z KGW Potrzanowo oraz scenka rodzinna odegrana
przez Magdalenê £¹czyñsk¹ wystêpuj¹c¹ w roli �Felusia� i przez Marzenê
Burzyñsk¹ w roli jego ¿ony �Frani�, a tak¿e wywiad z �Agatk¹ � kandydatk¹
na kobietê roku 2006�, w osobê której wcieli³ siê Stanis³aw Kaczmarek, pro-
wadzony przez redaktora popularnej gazety, w któr¹ to rolê przeistoczy³a
siê jego ¿ona Ania Kaczmarek. Podobnych scen by³o du¿o wiêcej. Wszystkie
równie ciekawe i zas³uguj¹ce na uwagê. Dlatego sygnalizuj¹c dzisiaj o nowym
programie pañ z Potrzanowa liczymy, ¿e bêdzie dane obejrzeæ go szerszej
publiczno�ci. Mo¿e ju¿ w czerwcu na Dniach Skoków.

Swoje �wiêto, z udzia³em Przewodnicz¹cej Rady Miejskiej Gminy Skoki
Gra¿yny Szymkowiak, obchodzi³y te¿ Panie w £osiñcu i w innych miejsco-
wo�ciach na terenie gminy Skoki.

E. Lubawy
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Skoczanie po trwaj¹cej ca³y dzieñ podró¿y,
w godzinach wieczornych 10 marca, przybyli
do Handorf, tj. do miejscowo�ci wchodz¹cej w
sk³ad Zbiorczej Gminy Bardowick. Tutaj w Re-
stauracji �Benecke�, zarówno na nich, jak i na
mieszkañców Venhuizen czekali ju¿ gospoda-
rze Gminy Bardowick z Burmistrzem Günte-
rem Dubberem na czele. Nast¹pi³y powitania i
prezentacje oraz wymiana upominków. Rów-
nocze�nie by³y wspomnienia i pierwsze roz-
mowy dot. wzajemnych stosunków i wspó³-
pracy.

Drugi dzieñ, niemieccy gospodarze przezna-
czyli na zapoznanie go�ci z zabytkami i cieka-
wostkami Hamburga. By³a wiêc wizyta na ham-
burskiej starówce oraz w porcie prze³adunko-

wym nale¿¹cym do najwiêkszych portów Eu-
ropy. By³ te¿ spacer  tunelem biegn¹cym pod
nurtem £aby. Wieczorem obie delegacje wraz z
mieszkañcami Bardowck uczestniczy³y w Balu
Korzennym i w wyborze Królowej Korzen-
nej.

W ostatnim dniu pobytu Skoczanie zwiedzili
obiekty miejscowego Zwi¹zku Strzeleckiego i
wypróbowali swe si³y i oczy na strzelnicy. Na-
stêpnie w towarzystwie niezast¹pionego Mar-

Tradycją współpracy gmin partnerskich: Venhuizen, Bardowick i
Skoki stały się już marcowe spotkania w Bardowick.

Spotkanie Gmin Partnerskich
tina Rudolfa odwiedzili miejscowy cmentarz,
na którym wi¹zankê bia³o-czerwonych kwia-
tów z³o¿yli na grobie 28 Polaków zmar³ych w
latach 1945-1946 na bardowickiej ziemi.

W tym te¿ dniu, w towarzystwie Burmi-
strza Güntera Dubbera i przedstawicieli
Gminy Bardowick odwiedzili miejscowe,
prywatne muzeum � Gildehaus, prezentu-
j¹ce kilkaset lat historii Bardowick. W³a-
�nie wizyta w tym muzeum wywo³a³a obu-
rzenie Januarego B¹tkiewicza i sta³a siê
powodem jego Listu otwartego oraz pewne-
go niepokoju niektórych nie rozeznanych
w temacie Polaków, jak i powodem Listu
Burmistrza Dubbera, który opublikowali-
�my w lutowym wydaniu �Wiadomo�ci Skoc-

kich�.
Tutaj nasi delegaci przekonali siê, ¿e na 34

profesjonalnie wykonanych tablicach, zasygna-
lizowane zosta³y najwa¿niejsze momenty dzie-
jowe Bardowick, poczynaj¹c od wczesnego �re-
dniowiecza po czasy wspó³czesne.

Jedna z tych tablic mówi o kilkumiesiêcz-
nym pobycie w Bardowick piêciu tysiêcy Po-
laków, skierowanych tu przez brytyjskie w³a-
dze okupacyjne Niemiec, po uwolnieniu z obo-

zów i miejsc pracy przymusowej. Zakwatero-
wani w Bardowick Polacy na prze³omie lat
1945/1946 czekali na umo¿liwienie im powro-
tu do kraju. Os³abieni i wyczerpani, nêkani cho-
robami nie wszyscy doczekali siê tego powro-
tu. Zmarli tu i miejsce wiecznego spoczynku
znale�li na miejscowym cmentarzu, a ich pa-
miêæ uwiecznia mogi³a i granitowa p³yta z ich
nazwiskami, ufundowana przez bardowicki
samorz¹d.

Skoczanie przekonali siê te¿, ¿e wszystkie
eksponaty przedstawiaj¹ historiê Bardowick,
z punktu widzenia jego mieszkañców. Dla nich
wysiedlenie z domów, w czasie gdy ca³y �wiat
cieszy³ siê z zakoñczenia wojny, by³o przy-
krym, choæ nieporównywalnym z cierpienia-
mi milionów Polaków, prze¿yciem.

W godzinach po³udniowych nasi przedsta-
wiciele wziêli udzia³ w tradycyjnym kierma-
szu � festynie wiosennym, a  przed wyjazdem
do Skoków uczestniczyli w rozmowach w bar-
dowickiej szkole na temat kierunków dalszej
wspó³pracy.

Kolejne spotkanie z naszymi partnerskimi
gminami Bardowick i Venhuizen odbêdzie siê
w maju w Holandii oraz w czerwcu w Skokach
przy okazji Dni Miasta i Gminy Skoki.

E. Lubawy

SPROSTOWANIE!
W lutowym wydaniu �Wiadomo�ci Skockich� nast¹pi³y nie�cis³o�ci w pisowni imion i nazwiskach bohaterów naszych relacji:
1. W artykule �Skoczanie Ko�cio³owi� b³êdnie podali�my imiê operatora d�wigu. Poprawne dane operatora to : Arkadiusz Lipkowski.
2. W artykule �50 lat Na dobre i na z³e� zaistnia³ b³¹d maszynowy w prezentacji par obchodz¹cych Z³oty Jubileusz  i w dalszej czê�ci artyku³u.
    Dlatego pragniemy wyja�niæ, ¿e Z³oci Jubilaci ze Stawian to Izabela i Józef Linart.
3.Wyja�niamy te¿, ¿e pi¹ty akapit tego artyku³u dot. pana Józefa Ziêtka i winien zaczynaæ siê od s³ów �Pan Józef, licz¹cy obecnie 77 lat�.
Za zaistnia³e nieprawid³owo�ci, które umknê³y korekty serdecznie przepraszamy bohaterów naszych publikacji i  czytelników.
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To has³o wypisane na sztandarach Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej w Skokach towarzyszy jej
od chwili powstania i wyboru pierwszego Za-
rz¹du w dniu 16.11.1911r. do chwili obecnej.

Skocka OSP w roku obecnym obchodziæ bê-
dzie 95- lecie swego powstania i z tej racji odby-
waæ siê bêd¹ uroczysto�ci jubileuszowe.

Wstêpem do tych uroczysto�ci sta³a siê w dniu
22.01 br. prezentacja ekspozycji po�wiêconej
historii 95-ciu lat skockiej jednostki. Eksponaty
prezentowane na wystawie na podstawie mate-
ria³ów z Archiwum Pañstwowego oraz zbiorów
rodzinnych i pami¹tek rodzin stra¿aków oraz
innych dokumentów zebra³ i zaprezentowa³
Krzysztof Jachna - prawnuk Bronis³awa Czer-
wiñskiego pierwszego Prezesa i twórcy skoc-
kiej OSP.

W niedzielnej uroczysto�ci udzia³ wziêli po-
tomkowie stra¿aków za³o¿ycieli i dzia³aczy OSP
oraz honorowi i czynni cz³onkowie jednostki, a
tak¿e Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz K³os,
Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Krzysztof Migasiewicz, Marsza³ek Stefan Mi-
ko³ajczak, ks. Karol Kaczor oraz przedstawi-
ciele organizacji dzia³aj¹cych na terenie Gminy
Skoki.

Z prezentacji tej poznajemy zarówno historiê
skockiej OSP, jak i drogi ¿yciowe jej twórców i

95 LAT OSP W SKOKACH

dzia³aczy czasu zaborów - do roku 1918, okresu
20 lecia Polski Niepodleg³ej, Lat okupacji oraz
lat powojennych do czasów nam wspó³cze-
snych.

 Pierwszy Zarz¹d OSP w Skokach tworzyli:
Prezes, a zarazem Naczelnik i dowódca Oddzia-
³u Bojowego Bronis³aw Czerwiñski, z-ca do-
wódcy Brunon Klewenhagen, doktor Marian
Foerster, Fritz Schunke, Albert Malz, Jan
Brzeziñski, Henryk Berg i Maks Gust, a w
jednostce zgodnie wspó³dzia³ali zarówno Pola-
cy jak i Niemcy.

W tym czasie wyposa¿enie Stra¿y stanowi-
³y: sikawka rêczna, wê¿e o �rednicy 52mm., becz-
kowóz o zaprzêgu konnym, drabiny hakowe,
bosaki oraz wiadra.

Po I wojnie �wiatowej do OSP wst¹pili miê-
dzy innymi: Stanis³aw Jasiñski, Franciszek
Glinkiewicz, Franciszek Go³embowski I,
Franciszek Go³embowski II, Mieczys³aw Pi-
laczyñski, Leon Szalow, Teofil Wilde, Win-
centy Jastrz¹bek, Kazimierz Groszak, Sta-
nis³aw Jessa, Stanis³aw Kie³czewski, W³a-
dys³aw Kubacki, Antoni Kubacki, Wiktor
Ludzkowski, Paul Meinke, W³adys³aw Ko-
walski, Sylwester Brajewski i Jan Hepner.

27 stycznia 1924 roku Walne Zgromadzenie
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej uchwali³o I Statut

,,Bogu na chwałę -
Bliźniemu na ratunek”

jednostki, który zatwierdzony zosta³ w dniu
28.01.1924r. i od tej chwili sta³ siê podstaw¹
dzia³ania OSP w Skokach.

Statut w prostych s³owach okre�la³ zadania
OSP, precyzowa³ kto mo¿e byæ jej cz³onkiem
oraz jakie obowi¹zki musi wykonywaæ.

O postanowieniach Statutu, o historii skoc-
kiej OSP na przestrzeni 95 lat jej istnienia do
czasów nam  wspó³czesnych oraz o sylwetkach
i drogach ¿yciowych skockich Rycerzy �wiête-
go Floriana, zainteresowani mog¹ dowiedzieæ siê
z ekspozycji przekazanej przez jej twórcê
Krzysztofa Jachnê, która to ekspozycja znala-
z³a na sta³e swe miejsce w �wietlicy OSP w Sko-
kach przy ul. Parkowej.

E. Lubawy

Nowy samochód ga-
�niczy Jelcz O14R
wraz z wyposa¿eniem
i samochód Polonez
Caro, a tak¿e komplet
sprzêtu do ratownic-
twa medycznego oraz
zestaw narzêdzi nie-
zbêdnych do ratow-
nictwa technicznego,
w tym narzêdzia hy-
drauliczne oraz prze-

cinarka do betonu i stali, to tylko niektóry
sprzêt, o który wzbogaci³a siê jednostka Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Skokach w trakcie
kadencji ustêpuj¹cego Zarz¹du.

Równocze�nie nast¹pi³a poprawa warunków
pracy kierowców, którzy zyskali pokój s³u¿bo-
wy. Wyposa¿enie jednostki w automatyczny
system alarmowy poprawi³o szybko�æ i spraw-
no�æ przywo³ywania stra¿aków i wyjazdy do
akcji w terenie.

Równocze�nie poprzez modernizacje i remon-
ty, wykonywane czêsto przy udziale samych

Nowy Prezes OSP
cz³onków, poprawiono estetykê zarówno gara-
¿y, jak i czê�ci socjalno-kulturalnej obiektu przy
ul. Parkowej. Odmalowane �ciany oraz powiêk-
szone i zmodernizowane sanitariaty zachêcaj¹
do korzystania z obiektu.

Wygospodarowano te¿ pomieszczenie na sta³¹
ekspozycjê wystawow¹ w Izbie Pamiêci, w któ-
rej znalaz³y swe miejsce eksponaty ofiarowane
przez przyjaciela stra¿aków Krzysztofa Jachne
�wiadcz¹ce o historii skockiej jednostki.

Tylko w minionym 2005 roku skoccy stra¿a-
cy 87 razy uczestniczyli w likwidacji skutków
ró¿nego rodzaju zagro¿eñ.

O tych i o innych dokonaniach mówi³y spra-
wozdania przedstawione na zebraniu sprawoz-
dawczo-wyborczym przez Zarz¹d OSP w Sko-
kach reprezentowany przez Prezesa Mi³osza
Dychtowicza, Naczelnika Romana Drewsa i
Skarbnika Krystynê Rzepczyk. Praca Zarz¹du
znalaz³a tez pozytywn¹ ocenê w sprawozdaniu
Komisji Rewizyjnej oraz w wyst¹pieniu Burmi-
strza Tadeusza K³osa oraz Komendanta Powia-
towego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Arkadiu-
sza Wójcika.

Nic te¿ dziwnego, ¿e Zarz¹dowi udzielono
jednog³o�nie absolutorium.

I teraz du¿a niespodzianka, przynajmniej dla
uczestnicz¹cych w zebraniu go�ci w osobach
Burmistrza Tadeusza K³osa, Komendanta Po-
wiatowego Arkadiusza Wójcika, Prezesa Za-
rz¹du Gminnego OSP Miros³awa Hamery i ksiê-
dza Proboszcza Karola Kaczora.

Po wniosku o tajne g³osowanie na stanowisko
Prezesa Zarz¹du i w wyniku takiego g³osowania
prezesem wybrano Jana Kaczorowskiego, któ-
ry pe³ni³ tê funkcje do roku 2003, a obecnie wy-
gra³ z kontrkandydatem, dotychczasowym Pre-
zesem Mi³oszem Dychtowiczem, stosunkiem
g³osów 22 do 10. Nastêpnie, ju¿ w g³osowaniu
jawnym wice-prezesem wybrano Mariana Kle-
wenhagena, Naczelnikiem - Tomasza Rzepczy-
ka, Sekretarzem � Mariana Wo�niaka, Skarb-
nikiem - Krystynê Rzepczyk, gospodarzem
obiektu � Krzysztofa Janowskiego i kronika-
rzem � Daniela Gresera. Delegatami na zjazd
gminny zostali: Dariusz Bartol, Jan Kaczo-
rowski, Dariusz Lipczyñski, Tomasz Rzep-
czyk i Zbigniew Rzepczyk.

Nowowybranemu Prezesowi oraz Zarz¹dowi
¿yczymy owocnej pracy dla bezpieczeñstwa
mieszkañców Miasta i Gminy Skoki.

E. Lubawy
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w okresie od  26.02.do 24.03.2006 r.
WYDANE ZARZ¥DZENIA

� W sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na prace równania i
wa³owania dróg gminnych w 2006 roku, zatwierdzenia siê i powo³ania
komisji przetargowej.

� W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bud¿etowej na rok 2006.
� W sprawie okre�lenia terminów przekazywania z bud¿etu Miasta i Gmi-

ny Skoki dotacji na dzia³alno�æ Biblioteki Publicznej w Skokach.
� W sprawie powo³ania Gminnego Zespo³u Reagowania oraz wyznaczenia

szefa i zastêpcy szefa Gminnego Zespo³u Reagowania.
� W sprawie og³oszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda¿

dzia³ki gminnej nr 394 w Potrzanowie i powo³ania komisji do przeprowa-
dzenia przetargu.

� Og³oszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda¿ dzia³ki letni-
skowej nr 1561 po³o¿onej w Skokach i powo³ania komisji do przeprowa-
dzenia tego przetargu.

� W sprawie roz³o¿enia na raty nale¿no�ci pieniê¿nych o charakterze cywil-
noprawnym, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku � Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze
zmianami).

� W sprawie zmiany sk³adu komisji przetargowej na budowê kanalizacji
sanitarnej na ulicy Ko�ciuszki w Skokach � II etap.

� W sprawie og³oszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda¿
nieruchomo�ci zabudowanej budynkiem szko³y w budowie po³o¿onej w
Lechlinie obejmuj¹cej dzia³ki nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow.
0,1400 ha oraz powo³ania komisji przetargowej.

INFORMACJE BIE¯¥CE
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przy³¹cza

wodoci¹gowego do oddalonych posesji we wsi Wysoka.
W dniu 16 marca br. odby³o siê spotkanie so³tysów, w którym uczestni-

czy³ przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii. Uczestnicy narady
otrzymali obszerne materia³y nt.  przeciwdzia³ania zagro¿eniom wyst¹pie-
nia na naszym terenie  ptasiej grypy.

W dniu 21 marca odby³o siê spotkanie Burmistrza z mieszkañcami ulicy
Jana Paw³a II w Skokach. Na spotkaniu omówiono przebieg modernizacji
ulicy Jana Paw³a II.

W zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XLIII/275/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki
w dniu 2 marca br. Walne Zgromadzenie Wspólników przyjê³o Gminê Skoki
do Poznañskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. W dniach 3-5 marca br.
Gmina Skoki, w ramach cz³onkowstwa w Organizacji, uczestniczy³a w
Wiosennej Gie³dzie Turystycznej na Miêdzynarodowych Targach Poznañ-
skich.

Trwaj¹ procedury zwi¹zane z udzielaniem kredytów preferencyjnych
(suszowych), na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia-
³ach specjalnych produkcji rolnej. Sk³adane przez rolników wnioski prze-
sy³ane s¹ do zaopiniowania do Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego.

Zakoñczono prace zwi¹zane z zak³adaniem o�wietlenia dróg we wsi
Wysoka.

Z zasobu Agencji Nieruchomo�ci Rolnych przejête zosta³y dzia³ki po³o-
¿one w Brze�nie, zabudowane obiektem kot³owni. Obiekt po modernizacji
przeznaczony zostanie na �wietlicê wiejsk¹.

Trwaj¹ prace zwi¹zane ze sprzeda¿¹ gminnych lokali mieszkalnych w
Skokach Pi³a-M³yn.

Z³o¿ono wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego o dofinansowanie w
ramach ZPORR budowy dróg gminnych w ci¹gu ulic na osiedlu Topolowa.

PRZETARGI
Og³oszono i rozstrzygniêto:

� Przetarg ustny ograniczony (tylko dla mieszkañców Miasta i Gminy
Skoki) na dzier¿awê gruntu w Rejowcu. Przetarg dotyczy³ dzia³ki nr 198/

5 o pow. 2,15 ha. Do przetargu przyst¹pi³y 2 osoby � wynegocjowana
cena dzier¿awy 3,2 kwintale pszenicy.

� Przetarg ustny ograniczony (tylko dla mieszkañców Miasta i Gminy
Skoki) na dzier¿awê czê�ci dzia³ki nr 16/9 o pow. 0,68 ha po³o¿onej w
S³awicy. Do przetargu przyst¹pi³a 1 osoba � wynegocjowano cenê dzier-
¿awy 1,1 kwintala pszenicy.

� Przetarg nieograniczony na przebudowê drogi gminnej w Potrzanowie, ul.
Skocka (od skrzy¿owania z ul. Borówiec do skrzy¿owania z ul. Kolonia).
Zadanie obejmuje u³o¿enie nawierzchni asfaltowej na d³ugo�ci 1500 mb.
W przetargu wziê³y udzia³ 3 firmy. Najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³a
firma Przedsiêbiorstwo Robót drogowych Sp. z o.o., Chodzie¿ � cena
oferty 243 988,35 z³. Planuje siê zakoñczenie robót do 30 czerwca br.

� Przetarg nieograniczony na budowê kanalizacji sanitarnej na ul. Ko�ciusz-
ki w Skokach � II etap. W ramach inwestycji zaplanowano budowê 1057,5
m kanalizacji oraz wykonanie 25 przy³¹czy sanitarnych. Przetarg wygra³a
firma Zak³ad Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych s.c. z  W¹growca.
Zadanie zrealizowane zostanie za kwotê 199 099,64 z³. Planowany ter-
min zakoñczenia prac � 30 czerwca br.

� Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji obwodnicy na drodze
196 w Skokach. Przetarg og³oszono na podstawie udzielonego pe³nomoc-
nictwa Zarz¹du Stowarzyszenia Jednostek Samorz¹du Terytorialnego
�Komunikacja� w W¹growcu. Najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³a fir-
ma Comlnwest Micha³ Wajrak z Konina. Zwyciêska firma opracuje i przed-
stawi koncepcjê przebiegu obwodnicy na drodze 196 w Skokach do 1
sierpnia br. Us³ugê wyceniono na kwotê 37 000,00 z³.

� Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci gruntowej sta-
nowi¹cej dzia³kê nr 348 o pow. 0,0309 ha po³o¿on¹ we wsi S³awica. Nie-
ruchomo�æ sprzedano za kwotê 8 179,60 z³.

� Przetarg na prace równania i wa³owania dróg gminnych w 2006 roku. Prace
obejmowaæ bêd¹ 60 km dróg na terenie Miasta i Gminy Skoki. Najko-
rzystniejsz¹ ofertê przedstawi³a firma Zak³ad Remontu Dróg Grunto-
wych Zdzis³aw Ziemecki z Czerwonaka. Cena oferty 36 000,00 z³.

� Przetarg nieograniczony na budowê nawierzchni dróg gminnych na osiedlu
Rakojedzka � ulice: Graniczna, czê�æ Okrê¿nej i Podgórnej. W ramach
zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni drogowej ulicy Granicznej
i czê�ciowo Okrê¿nej  o d³ugo�ci 413 m i szeroko�ci 5 m oraz  ulicy
Podgórnej na odcinku 345 m i szeroko�ci 5 m ze �ciekami  ulicznymi i
przykanalikami kanalizacji deszczowej. Przetarg wygra³a firma Roboty
Ziemne i Melioracyjne Ryszard Dowhan z Dopiewa. Przedsiêwziêcie
wykonanne zostanie do 31 sierpnia br. za kwotê 652 220,01 z³.

Og³oszono
� Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudo-
wanej budynkiem szko³y w budowie po³o¿onej w Lechlinie obejmuj¹cej
dzia³ki nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400 ha oraz powo³ania
komisji przetargowej. Cena wywo³awcza nieruchomo�ci wynosi 262 300,00
z³. Przetarg odbêdzie siê 19 maja br.

Urz¹d Miasta i Gminy w Skokach przypomina,
i¿ od 1 stycznia 2003 r. wprowadza siê obowi¹zek wymiany

dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r.
na nowy wzór w nastêpuj¹cych terminach:

Wydane do roku 1972 r.
wymiana od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

Wydanych w latach 1973-1980
wymiana od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

Wydanych w latach 1981-1991
wymiana od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Wydanych w latach 1992-1995
wymiana od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Wydanych w latach 1996-2000
wymiana od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
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DLA BEZPIECZEÑSTWA
Dwie uchwa³y, wa¿ne z punktu widzenia bezpieczeñstwa, nie tylko

w³asnych mieszkañców podjê³a Rada Miejska Gminy Skoki w trakcie
nadzwyczajnej sesji w dniu 20 lutego 2006.

W pierwszej z nich, Rada uwzglêdniaj¹c pro�bê Komendy Powiatowej
Stra¿y Po¿arnej w W¹growcu o wsparcie finansowe zakupu samochodu
specjalnego � podno�nik hydrauliczny SH24, wyrazi³a zgodê na udzielenie
dotacji celowej w wysoko�ci 17.000 z³ Powiatowi W¹growieckiemu, na
zakup omawianego samochodu..

Drug¹ uchwa³¹ Rada przychylnie ustosunkowa³a siê do pro�by Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w sprawie dofinansowania zaku-
pu samochodu dla Komisariatu Policji w Skokach obs³uguj¹cego teren Mia-
sta i Gminy Skoki i Gminy Mie�cisko. Rada upowa¿ni³a Burmistrza do
przekazania z bud¿etu gminy na rok 2006 kwoty 30.000 z³ Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z Przeznaczeniem na kupno wnioskowa-
nego samochodu.

Uczestnicz¹cy w sesji Z-ca Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w W¹growcu Zbigniew Cholewiñski, w imieniu Komendanta oraz
spo³eczeñstwa, dla bezpieczeñstwa którego bêdzie s³u¿y³ zakupiony przy
wspó³udziale wszystkich samorz¹dów samochód podziêkowa³ radnym za
przychylne potraktowanie pro�by i podjêcie ww. uchwa³y.

E. Lubawy

KOMUNIKAT!
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno � Handlowe  �Hetman� Sp. z o.o.

jest nowym odbiorc¹ pad³ych  zwierz¹t z indywidualnych gospodarstw
rolnych w 2006 r.

Tak¹ informacjê zamie�cili�my w ostatnim wydaniu  �Wiadomo�ci � .
 Poniewa¿ firma dzia³a na naszym terenie bardzo krótko, zweryfikowa-

³a  plan dojazdów kieruj¹c  na nasz teren transport z innego ni¿ pierwotnie
planowa³a zak³adu. W chwili obecnej jest to zak³ad w  Antoniewie  gm.
£abiszyn. W zwi¹zku z powy¿szym zmienione zosta³y numery telefo-
nów  kieruj¹ce transport do miejsca zg³oszenia .

Aktualnie obowi¹zuj¹: telefon stacjonarny:   0523844443
telefon komórkowy:   606833630

Bardzo przepraszamy za powsta³e utrudnienie. Mamy zapewnienie,
¿e rolnicy  uzyskaj¹ informacjê o nowych numerach kontaktowych  rów-
nie¿ dzwoni¹c pod numery telefonów do Strzelec Krajeñskich ,  podane w
ostatnim wydaniu � Wiadomo�ci �.

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
og³asza

przetarg -  ustny  nieograniczony  na sprzeda¿  dzia³ki zabudo-
wanej nr 101/3 o pow. 0,07 ha w  Rejowcu.

Dzia³ka zapisana jest w kw 50311 w S¹dzie Rejonowym w W¹-
growcu.
1. Oznaczenie nieruchomo�ci � dzia³ka nr 101/3 po³o¿ona w
Rejowcu.
2. Powierzchnia nieruchomo�ci:  0,07 ha
3. Opis nieruchomo�ci:  dzia³ka w kszta³cie prostok¹ta zabudo-
wana budynkiem inwentarsko - mieszkalnym o pow. u¿ytkowej
122,10 m2. �ciany obiektu w czê�ci z ceg³y  oraz gruzu na zapra-
wie wapienno � gliniastej. Dach dwuspadowy o pokryciu z da-
chówki cementowej i w czê�ci ceramicznej czê�ciowo zarwany.
Stopieñ zu¿ycia 70%.
4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania i studium: w
planie nie ma okre�lonego przeznaczenia, w studium przewidy-
wane  jako tereny  zainwestowania jednostek osadniczych.
5. Termin zagospodarowania: nie jest okre�lony, a dzia³ka jest
zabudowana.
6. Cena wyj�ciowa do przetargu:  10.500 z³
7. Minimalna wysoko�æ post¹pienia:  decyduj¹ uczestnicy prze-
targu � post¹pienie minimalne stanowi 1% ceny wywo³awczej w
zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek z³otych w górê (110 z³).
8. Termin uregulowania ceny: ca³a nale¿no�æ p³atna przed za-
warciem umowy notarialnej winna znajdowaæ siê na koncie
sprzedaj¹cego.
9. Informacja o rodzaju w³asno�ci: sprzeda¿
10. Obci¹¿enie nieruchomo�ci: obiekt w czê�ci uszkodzony, a
jedno pomieszczenie wykorzystywane jako warsztat przez w³a-
�ciciela s¹siedniej dzia³ki.
11. Wysoko�æ i termin wp³aty wadium: wadium w wysoko�ci
2000  z³  nale¿y wp³aciæ w  kasie Urzêdu Miasta i Gminy w termi-
nie do dnia 10 kwietnia 2006 r. do godz. 1500.
12. Termin i miejsce zapoznania siê z warunkami przetargu:
Urz¹d Miasta i Gminy Skoki pokój nr 2 w godzinach  800 � 15 00.
Oglêdzin przedmiotu sprzeda¿y mo¿na dokonaæ po uprzednim
uzgodnieniu terminu telefonicznie (8925-815).
13. Czas miejsce przetargu:  Urz¹d Miasta i Gminy Skoki -  sala
konferencyjna � 14  kwietnia 2006 r. (pi¹tek)  godz. 13.30
14. Skutek uchylenia siê od zawarcia umowy: osoba która wy-
gra³a przetarg winna stawiæ siê w wyznaczonym terminie w kan-
celarii notarialnej celem zawarcia umowy przeniesienia w³asno-
�ci. W przypadku nie stawienia siê w wyznaczonym czasie i miej-
scu bez uzasadnionej przyczyny sprzedaj¹cy mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie bêdzie  podlegaæ zwro-
towi.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
og³asza

przetarg -  ustny   nieograniczony na sprzeda¿
dzia³ki nr 394 o pow. 1400 m2 w Potrzanowie

Dzia³ka zapisana jest w kw  46125  w S¹dzie Rejonowym w W¹growcu
1. Oznaczenie nieruchomo�ci � dzia³ka nr  394 po³o¿ona w Potrza-
nowie
2. Powierzchnia nieruchomo�ci: 1400 m2

3. Opis nieruchomo�ci:  dawny rów melioracyjny, obecnie ruroci¹g
kryty, grunt u¿ytkowany rolniczo.
4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania i studium: w pla-
nie nie ma okre�lonego przeznaczenia , w studium przewidywane  jako
tereny  zainwestowania jednostek osadniczych.
5. Termin zagospodarowania: nie jest okre�lony
6. Cena wyj�ciowa do przetargu:  6730 z³
7. Minimalna wysoko�æ post¹pienia:  decyduj¹ uczestnicy przetar-
gu � post¹pienie minimalne stanowi  1% ceny wywo³awczej w zaokr¹-
gleniu do pe³nych dziesi¹tek z³otych w górê .
8. Termin uregulowania ceny: ca³a nale¿no�æ p³atna przed zawar-
ciem umowy notarialnej winna znajdowaæ siê na koncie sprzedaj¹cego.
9. Informacja o rodzaju w³asno�ci: sprzeda¿
10. Obci¹¿enie nieruchomo�ci: dzia³ka wykorzystywana rolniczo
przez w³a�ciciela nieruchomo�ci przyleg³ych oznaczonych nr 393 i 395/
2 jako jeden roz³óg.
11. Wysoko�æ i termin wp³aty wadium:  wadium w wysoko�ci  1300
z³  nale¿y wp³aciæ w  kasie  Urzêdu Miasta i Gminy w terminie do dnia 10
kwietnia 2006  r.  do godz. 15.00.
12. Termin i miejsce zapoznania siê z  warunkami przetargu:
Urz¹d Miasta i Gminy Skoki pokój nr 2 w godzinach  800 � 15 00. Oglê-
dzin przedmiotu sprzeda¿y mo¿na dokonaæ  po uprzednim uzgodnieniu
terminu telefonicznie (8925-815 ).
13. Czas miejsce przetargu:  Urz¹d Miasta i Gminy Skoki - sala kon-
ferencyjna � 14  kwietnia 2006 r.  (pi¹tek)  godz. 1300
14. Skutek uchylenia siê od zawarcia umowy:  osoba która wygra-
³a przetarg winna stawiæ siê w wyznaczonym terminie w kancelarii
notarialnej celem zawarcia umowy przeniesienia w³asno�ci . W przy-
padku nie stawienia siê w wyznaczonym czasie i miejscu bez uzasad-
nionej przyczyny sprzedaj¹cy mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a
wp³acone wadium nie bêdzie  podlegaæ zwrotowi.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
og³asza

przetarg  ustny  nieograniczony na sprzeda¿
dzia³ki  letniskowej nr  1516 po³o¿onej w Skokach,

zapisanej w kw 51478 w S¹dzie Rejonowym w Wagrowcu

1. Oznaczenie nieruchomo�ci � dzia³ka nr 1516 po³o¿ona w
Skokach - Karolewie
2. Powierzchnia nieruchomo�ci:  492 m2

3. Opis nieruchomo�ci: dzia³ka po³o¿ona w po³udniowej czê�ci
terenów letniskowych Skoki - Karolewo. Odleg³o�æ od jeziora
Karolewskiego wynosi oko³o 300 m. Dzia³ka  op³otowana ogro-
dzeniem z siatki.
4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania i studium: w pla-
nie nie ma okre�lonego przeznaczenia, w studium przewidywa-
ne jako tereny zainwestowania jednostek osadniczych. Zabudo-
wa dzia³ki w sposób okre�lony dla s¹siednich dzia³ek letnisko-
wych.
5. Termin zagospodarowania: nie jest okre�lony
6. Cena wyj�ciowa do przetargu: 15.006  z³  (w tym vat � 2.706 z³)
7. Minimalna wysoko�æ post¹pienia: decyduj¹ uczestnicy prze-
targu � post¹pienie minimalne stanowi 1% ceny wywo³awczej w
zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek z³otych w górê.
8. Termin uregulowania ceny: ca³a nale¿no�æ p³atna przed za-
warciem umowy notarialnej winna znajdowaæ siê na koncie
sprzedaj¹cego.
9. Informacja o rodzaju w³asno�ci: sprzeda¿
10. Obci¹¿enie nieruchomo�ci: dzia³ka nie jest obci¹¿ona.
11. Wysoko�æ i termin wp³aty wadium: wadium w wysoko�ci
2500 z³  nale¿y wp³aciæ w  kasie Urzêdu Miasta i Gminy w termi-
nie do dnia 28 kwietnia 2006 r. do godz. 1500 (pi¹tek).
12. Termin i miejsce zapoznania siê z warunkami przetargu:
Urz¹d Miasta i Gminy Skoki pokój nr 2 w godzinach 800 � 15 00 .
Oglêdzin przedmiotu sprzeda¿y mo¿na dokonaæ po uprzednim
uzgodnieniu terminu telefonicznie (8925-815).
13. Czas miejsce przetargu: Urz¹d Miasta i Gminy Skoki - sala
konferencyjna �  4 maja  2006 r. (czwartek)  godz. 13.00
14. Skutek uchylenia siê od zawarcia umowy: osoba która wy-
gra³a przetarg winna stawiæ siê w wyznaczonym terminie w kan-
celarii notarialnej celem zawarcia umowy przeniesienia w³asno-
�ci. W przypadku nie stawienia siê w wyznaczonym czasie i miej-
scu bez uzasadnionej przyczyny sprzedaj¹cy mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie bêdzie podlegaæ zwro-
towi.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
OG£ASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na   sprzeda¿    niezabudowanej    nieruchomo�ci    grunto-
wej    stanowi¹cej  dzia³kê  nr   581/7 o  pow.  0,0956 ha

po³o¿on¹  w  Skokach

1.Oznaczenie i opis  nieruchomo�ci.
Nieruchomo�æ  gruntowa  stanowi¹ca  dzia³kê  nr 581/7  o pow.
0,0956 ha , po³o¿ona  w Skokach, zapisana w ksiêdze wieczystej
KW Nr 48.482 , prowadzonej przez  S¹d  Rejonowy  w  W¹grow-
cu  stanowi  w³asno�æ  gminy  Skoki.  Ksiêga   wieczysta   nie
wykazuje  obci¹¿eñ .
2.Przeznaczenie  nieruchomo�ci  i  sposób  jej zagospodaro-
wania.
Nieruchomo�æ  nie ma  okre�lonego  przeznaczenia w �Miejsco-
wym   planie  ogólnym zagospodarowania  przestrzennego mia-
sta Skoki� poniewa¿ plan ten z mocy prawa  straci³ wa¿no�æ dnia
1 stycznia 2004r. w studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Skoki w/w dzia³ka stanowi te-
reny zainwestowania jednostek osadniczych.
3.Cena  nieruchomo�ci  i  wadium.
   a)  cena wywo³awcza do przetargu 33.696,00,-z³
   b)  wadium      3.500,00,-z³
4.Termin i miejsce wp³aty wadium.
Wadium podane wy¿ej nale¿y wp³aciæ  w  gotówce w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 28.04.2006r.[pi¹tek] godz. 1500     bezpo-
�rednio w  kasie Urzêdu  Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 5
5.Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 5 maja 2006 roku o godz.1300 [pi¹-
tek] w siedzibie Urzêdu  Miasta i Gminy  Skoki ul. Ciastowicza 11
6. Warunki  udzia³u  przetargu.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i osoby prawne,
które wp³ac¹ wadium w ustalonej wy¿ej wysoko�ci - gotówk¹ w
kasie Urzêdu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 28 kwietnia
2006r. [pi¹tek] godz. 15 00

7. Informacja o skutkach uchylenia siê od zawarcia umowy
sprzeda¿y:
W razie uchylenia siê uczestnika przetargu, który przetarg  wygra³
od zawarcia umowy sprzeda¿y, wp³acone wadium ulega  prze-
padkowi.
8. UWAGI:
Szczegó³owych  informacji o przetargu udziela Referat Gospo-
darki  Komunalnej i Rolnictwa w Urzêdzie Miasta i Gminy w  Sko-
kach pokój nr 2 tel. (061) 8 925 814,  8 925 815

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
OG£ASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na   wydzier¿awienie  nieruchomo�ci  gruntowej stanowi¹-
cej  czê�æ  dzia³ki  nr  3 / 3  o pow.  0,1400  ha  po³o¿onej   w

S³awie  Wlkp.
1.Oznaczenie  i  opis  nieruchomo�ci.
Nieruchomo�æ gruntowa stanowi¹ca czê�æ dzia³ki nr 3 / 3 o pow.
0,1400 ha, po³o¿ona w S³awie Wlkp., zapisana w ksiêdze wieczy-
stej KW Nr 43.476, prowadzonej przez S¹d Rejonowy w W¹grow-
cu stanowi w³asno�æ gminy Skoki. Ksiêga wieczysta nie wyka-
zuje obci¹¿eñ.
2.Przeznaczenie  nieruchomo�ci  i  sposób  jej zagospodaro-
wania.
Nieruchomo�æ nie ma okre�lonego przeznaczenia w �Miejsco-
wym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy
Skoki� poniewa¿ plan ten z mocy prawa straci³ wa¿no�æ dnia 1
stycznia 2004 r. w studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Skoki w/w dzia³ka stanowi te-
reny zainwestowania jednostek osadniczych.
3. Cena nieruchomo�ci i wadium.
a)  cena wywo³awcza do przetargu 410,00,-z³  /brutto/
b)  wadium    50,00,-z³

4. Termin i miejsce wp³aty wadium.
Wadium podane wy¿ej  nale¿y wp³aciæ w  gotówce w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2006r. (pi¹tek) godz. 1500

bezpo�rednio w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach � pokój
nr  5
5.Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 5 maja 2006 roku o godz.13 30  (pi¹-
tek) w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy Skoki ul.Ciastowicza11.
6. Warunki  udzia³u  przetargu.
W  przetargu  mog¹  braæ  udzia³  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne,
które wp³ac¹ wadium w ustalonej wy¿ej  wysoko�ci - gotówk¹ w
kasie Urzêdu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 28 kwietnia
2006r. (pi¹tek) godz.15 00

7. Informacja o skutkach uchylenia siê od zawarcia umowy
sprzeda¿y:
W  razie uchylenia  siê uczestnika przetargu,który przetarg  wygra³
od zawarcia umowy sprzeda¿y, wp³acone wadium ulega prze-
padkowi.
8. UWAGI:
Szczegó³owych informacji o przetargu udziela Referat Gospo-
darki Komunalnej i Rolnictwa w Urzêdzie Miasta i Gminy w Sko-
kach pokój nr 2 tel.(061) 8 925 814, 8 925 815
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OG£OSZENIE  O III   PRZETARGU
Na podstawie przepisów rozdzia³u 1 i 2 Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 14.09. 2004r. w sprawie sposobu i

trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomo�ci (Dz.U. Nr 207,poz.2108)

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
og³asza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci
zabudowanej obiektem szko³y w budowie po³o¿onej w Lechlinie
obejmuj¹cej dzia³ki Nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i Nr 166 o pow.
0,1400 ha.
1. Cena wywo³awcza sprzeda¿y nieruchomo�ci  wynosi:
    - netto                                                                        -  215.000,00 z³
    - 22% podatek VAT                                                   -    47.300,00 z³
    - brutto                                                                        -  262.000,00 z³
2. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg ponosi dodatkowo
koszty zwi¹zane z przygotowaniem nieruchomo�ci do sprzeda¿y
w wysoko�ci:     1800,00 z³
3. Wysoko�æ wadium:                                                       30.000,00 z³
4. Przeznaczona do sprzeda¿y nieruchomo�æ zapisana w ksiê-
gach  wieczystych K.W nr 42.817
- dz. Nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 41.304 � dz. Nr 166 o pow.
0,1400 ha prowadzonych przez S¹d Rejonowy w W¹growcu nie
wykazuje obci¹¿eñ.
5. Opis nieruchomo�ci
Nieruchomo�æ zabudowana obiektem szko³y w budowie (stan
surowy zamkniêty). Pierwotne przeznaczenie obiektu szko³a pod-
stawowa. Powierzchnia zabudowy � 750,00 m2 . Kubatura obiek-
tu � 8631,00 m3. Powierzchnia u¿ytkowa parteru i piêtra (bez
piwnic) � 1.110,00 m2. Nieruchomo�æ po³o¿ona jest nad jez. Le-
chliñskim.
6. Przeznaczenie nieruchomo�ci w planie
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Skoki obowi¹zuj¹cym do 31.12.2003 r. nieruchomo�æ po³o¿o-
na jest na terenach przeznaczonych pod us³ugi zwi¹zane z o�wiat¹
i zieleñ. W obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki s¹ to tereny
zainwestowania jednostek osadniczych oraz tereny zieleni.
7. Termin i miejsce wp³aty wadium:
Wadium nale¿y wp³aciæ gotówk¹ w kasie Urzêdu Miasta i Gminy
w Skokach - pokój na parterze lub na konto Urzêdu Miasta i
Gminy w Skokach - Nr konta: 07  102039030000150200118521
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wp³ynê³o  na
konto Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach  najpó�niej do dnia 15
maja 2006r (poniedzia³ek).
8. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbêdzie siê w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach w
dniu 19 maja 2006r. (pi¹tek) o godz. 10oo.
9. Informacja o skutkach uchylenia siê od zawarcia notarial-
nej umowy sprzeda¿y
W razie uchylenia siê uczestnika przetargu, który przetarg wygra³ od
zawarcia umowy sprzeda¿y wp³acone wadium ulega przepadkowi.
10. Uwagi:
a) w przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby, które wnios¹ wadium w
terminie wyznaczonym w og³oszeniu o przetargu,
b) oglêdzin przedmiotu sprzeda¿y bêdzie mo¿na dokonaæ po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,
c) og³aszaj¹cy zastrzega sobie mo¿liwo�æ odwo³ania przetargu z
wa¿nych powodów, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³a-
niu przetargu do publicznej wiadomo�ci a tak¿e przyczynê odwo-
³ania przetargu.
d) szczegó³owych informacji o przetargu udziela Referat Gospo-
darki Komunalnej i Rolnictwa w Urzêdzie Miasta i Gminy w Sko-
kach - pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 815.

Wszyscy trzej od zawsze byli i s¹ przyjació³mi. Zawsze ³¹czy³a ich
pasja do pi³ki no¿nej i gra w skockiej �We³nie�. Od najm³odszych te¿ lat
zwi¹zali siê z OSP w Skokach. Najpierw dzia³ali w M³odzie¿owej Dru¿y-
nie Po¿arniczej, a nastêpnie jako pe³noprawni cz³onkowie jednostki. Po-
dobnie by³o z prac¹ zawodow¹. Wszyscy wybrali pracê w zawodowej
stra¿y po¿arnej w Bolechowie gdzie Dariusz i Roman pracuj¹ do dzisiaj.

Wszyscy trzej sw¹ dzia³alno�æ w OSP nie ograniczaj¹ jedynie do dba³o-
�ci o powierzony sobie sprzêt i czekania na sygna³ o po¿arze. Dy¿ury
wykorzystuj¹ do prowadzenia prac remontowych i dba³o�ci o otoczenie
stra¿ackiego obiektu. W³asnym sumptem te¿ wyremontowali pomiesz-
czenie nie w pe³ni wykorzystanego, a jak siê pó�niej okaza³o niepotrzeb-
nego do tego celu sk³adziku i urz¹dzili w nim pokój dy¿urny.

W pokoju znalaz³y lokalizacjê urz¹dzenia alarmowe i telefony oraz ofia-
rowany przez Burmistrza komputer i zorganizowany przez dy¿urnych
telewizor. Powsta³o przytulne i ciep³e pomieszczenie, w którym zw³asz-
cza w czasie nocnych dy¿urów przyjemnie up³ywa czas.

Edmund Lubawy

Trzej przyjaciele z OSP!
Zbigniew Rzepczyk, Dariusz Bartol i Roman Drews, kierowcy

– mechanicy skockiej OSP w pokoju dyżurnych kierowców. Na
co dzień dyżur w skockiej jednostce pełnią jednoosobowo o róż-
nych porach dnia i nocy. Tym razem spotkali się by zaprezento-
wać samochody i sprzęt w czasie przeglądu przeprowadzanego
przez Komendę Powiatową w Wągrowcu.

Zasady budowy wymienionych p³yt i zbiorników przedstawi³ pracow-
nik WODR w Poznaniu � W³odzimierz Miler oraz Kierownik Wydzia³u
Architektury i Budownictwa Starostwa w W¹growcu � Dariusz Prze-
s³awski.

Udzielano wyja�nieñ odno�nie aktualnych przepisów jakie obowi¹zuj¹
w powy¿szej tematyce. Dotyczy to g³ównie obowi¹zku przechowywa-
nia obornika na w³a�ciwych p³ytach obornikowych oraz magazynowania
gnojówki w szczelnych zbiornikach.

Stanis³aw  Kida

Budowa płyt obornikowych
W dniu  15 marca br. w  Skokach  55 rolników z Miasta i

Gminy Skoki brało udział w szkoleniu nt. Zasad budowy płyt
obornikowych do magazynowania obornika i zbiorników na gno-
jówkę. Szkolenie zostało przeprowadzone z inicjatywy Wielko-
polskiej Izby Rolniczej – Biura powiatowego w Wągrowcu.
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OG£OSZENIE
Od dnia 15.03.2006 roku dyrekcja Szko³y Podstawowej i Przed-
szkola Publicznego w Jab³kowie og³asza zapisy wszystkich
chêtnych dzieci w wieku 3-6 lat oraz dzieci w wieku szkolnym
do wszystkich klas. Dzieciom i uczniom, którzy nie maj¹ mo¿li-
wo�ci dojazdu zapewniamy bezp³atny dowóz w³asnym �rodkiem
transportu (autobus, bus).
Dzieciom uczêszczaj¹cym do naszego przedszkola zapew-
niamy:
- bezp³atne wyposa¿enia (wyprawkê) w potrzebne materia³y pa-

piernicze ( kredki, bloki, farby, klej�) wraz  z plecakiem,
- bezp³atne wy¿ywienie w formie II �niadania (3 dni) i obiadu (2

dni),
- bezp³atn¹ naukê jêzyka obcego
- bezp³atny udzia³ w wycieczkach organizowanych dla dzieci (kino,

teatr, zoo, place zabaw, p³ywalnia),
- upominki z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia

Dziecka,
- inne formy pomocy materialnej w zale¿no�ci od indywidual-

nych potrzeb dziecka, rodziny,
- nie pobieramy ¿adnej miesiêcznej op³aty sta³ej.

Uczniom naszej szko³y gwarantujemy:
- bezp³atne wyposa¿enia (wyprawkê) w potrzebne materia³y pa-

piernicze (kredki, bloki, farby, klej�) wraz z plecakiem,
- bezp³atny komplet podrêczników dla klasy I oraz darmowe

podrêczniki dla uczniów pozosta³ych klas,
- bezp³atne wy¿ywienie w formie II �niadania (3 dni) i obiadu (2

dni),
- bezp³atny udzia³ w wycieczkach organizowanych dla dzieci (kino,

teatr, zoo, place zabaw, p³ywalnia),
- upominki z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia

Dziecka,
- ciekawe zajêcia pozalekcyjne,
- organizacjê zajêæ w czasie ferii zimowych i letnich w formie

pó³kolonii i kolonii,
- dla uczniów wyró¿niaj¹cych siê w nauce i bior¹cych udzia³ w

pracach na rzecz szko³y cenne nagrody rzeczowe,
- inne formy pomocy materialnej w zale¿no�ci od indywidual-

nych potrzeb dziecka, rodziny.
Wszystkim zainteresowanym nasz¹ ofert¹ zapewniamy naukê
w: Szkole Podstawowej w Jab³kowie lub w punktach filialnych w
Paw³owie Skockim, Rejowcu, £osiñcu, Lechlinie i Przedszkolu
Publicznym w Jab³kowie z oddzia³ami w Rejowcu, £osiñcu, Le-
chlinie.
W celu uzyskania szczegó³owych informacji prosimy o kontakt:

tel. 061/427 88 43
Strona internetowa szko³y: www.zspjablkowo.pl

W Turnieju spotka³y siê 4 dru¿yny: ,,Nied�wiadki� Go³añcz, ,,Sokó³�
Damas³awek, ,,Le�nik� Margonin i dru¿yna gospodarzy - ,,Budowlani�
Rosik- Skoki. Na turniej nie dojechali zawodnicy dru¿yny ,,Soforek� Sza-
mocin. Zawody sêdziowa³ sêdzia OZPN Pi³a Grzegorz Blaszke.

Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna z Go³añczy, która uzyska³a 7 PKT
ze stosunkiem bramek 7:3. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna z Margonina,
która uzyska³a 6 PKT ze stosunkiem bramek 4:4. Na trzecim miejscu z 2
PKT uplasowa³a siê dru¿yna ze Skoków ze stosunkiem bramek 8:9. Ostat-
nie czwarte miejsce przypad³o dru¿ynie ,,Soko³owi� Damas³awek. Kró-

lem strzelców zosta³ zdobywca 7 bramek Pawe³ Kubicki, zawodnik ,,Bu-
dowlanych� Rosik ze Skoków. Tytu³ najlepszego bramkarza zyska³ Irene-
usz Abram z dru¿yny ,,Nied�wiadki� Go³añcz.

Wszystkie dru¿yny uczestnicz¹ce w turnieju zosta³y obdarowane pa-
mi¹tkowymi dyplomami oraz pucharami a zawodnicy medalami pami¹t-
kowymi. Pucharem obdarowany zosta³ równie¿ sêdzia zawodów Grze-
gorz Blaszke, a król strzelców Pawe³ Kubicki i najlepszy bramkarz Irene-
usz Abram otrzymali pami¹tkowe statuetki pi³karzy.

E. Lubawy

Turniej Oldbojów o Puchar Burmistrza
W sobotê, 4 marca w hali skockiego Gimnazjum rozegrano II Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Oldbojów o Puchar Burmistrza. Oprócz

organizatora i fundatora nagród Burmistrza Tadeusza K³osa Turniej swym udzia³em zaszczycili Marszalek Stefan Miko³ajczak i Zastêpca
Przewodnicz¹cego rady Powiatu Krzysztof Migasiewicz.

Remontowi i wymianie zu¿ytych elementów poddano wiê�bê dachow¹,
co wi¹za³o siê z rozbiórk¹ sklepienia oraz z usuniêciem zu¿ytych i za-
montowaniem nowych krê¿yn na suficie. Ca³e sklepienie pokryte zosta³o
siatk¹, która po zakoñczeniu budowy �ciany g³ównej zostanie wraz z ni¹
pokryta tynkiem. Równocze�nie na konstrukcji �ciany pó³nocnej, zarów-
no wewn¹trz jak i zewn¹trz obiektu zosta³ zamontowany gzyms drew-
niany.

Bardziej sprzyjaj¹ce pogodowo dni wykorzystane zosta³y do prowa-
dzenia prac na zewn¹trz ko�cio³a. Wykonawcy robót przygotowuj¹ ele-
menty drewniane po³udniowej �ciany ko�cio³a, a stolarz wykonuje ele-
menty schodów prowadz¹cych na pó³nocn¹ lo¿ê boczn¹.

Równolegle zamontowana wcze�niej konstrukcja drewniana �ciany
pó³nocnej wype³niana jest ceg³¹.

Wszystkie te prace prowadzone s¹ ze �rodków ofiarowanych przez
parafian w czasie niedzielnych mszy �wiêtych oraz ze �rodków uzyska-
nych w czasie koncertu charytatywnego zorganizowanego w dniu 15 stycz-
nia 2006 roku.

Równolegle z w/w pracami trwaj¹ uzgodnienia w sprawie wycinki uszko-
dzonych i chorych drzew, które mog¹ zagra¿aæ bezpieczeñstwu ko�cio³a
oraz bezpieczeñstwu znajduj¹cych siê w nim i w jego otoczeniu ludzi. Po
uzyskaniu  odpowiednich zezwoleñ w³adz odpowiedzialnych za ochronê
�rodowiska  i pod ich nadzorem usuniêciu podlegaæ bêd¹  drzewa na
cmentarzu przyko�cielnym i na nieruchomo�ci Parafii od strony rzeki
Ma³ej We³ny.

Ksi¹dz Proboszcz  wraz z Burmistrzem podjêli te¿ rozmowy z Arcy-
biskupem Archidiecezji Gnie�nieñskiej Henrykiem Muszyñskim w spra-
wie wyra¿enia przez Kuriê zgody na przesuniêcie muru przyko�cielnego
celem poszerzenia chodnika przy ulicy Ko�cielnej.

Ustny, wstêpny wynik tych rozmów jest pozytywny, a po pisemnym
ich potwierdzeniu, podjête zostan¹ starania o uzyskanie pozwolenia w³adz
budowlanych, pod nadzorem których zostanie przeprowadzona rozbiór-
ka istniej¹cego i pobudowanie nowego muru.

W rezultacie sfinalizowania tego projektu i pobudowania nowego, szer-
szego chodnika nast¹pi znaczna poprawa bezpieczeñstwa przechodniów
i bezpieczeñstwa ruchu pojazdów w tej czê�ci ulicy Ko�cielnej.

Wykonanie w/w prac ods³oni równocze�nie bry³ê ko�cio³a i po plano-
wanym jego pod�wietleniu w porze wieczorowo nocnej ukarze w ca³ej
krasie ten s³u¿¹cy do dzisiaj wiernym, piêkny obiekt architektury ko�ciel-
nej.

E. Lubawy

Skoczanie Kościołowi!
Zimowe dni nie przerwały remontu kościoła Świę-

tego Mikołaja w Skokach. W czasie niesprzyjającej
pogody prace były prowadzone wewnątrz, przy pół-
nocnej nawie kościoła.
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

�EKO-PLANETA�
Dnia 9.03.06.r. mia³ miejsce w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs

�Eko-Planeta� w kategorii �Adept�. Uczniowie klas V i VI, którzy jeszcze
w listopadzie zg³osili swój udzia³, rozwi¹zywali test sk³adaj¹cy siê z 30
pytañ zamkniêtych. Nowo�ci¹ w tegorocznej III edycji konkursu by³o do-
datkowe pytanie opisowe. Dotyczy³o ono zagro¿eñ �rodowiska w miejscu
zamieszkania. Wcze�niej zosta³y równie¿ wys³ane do Warszawy prace in-
dywidualne.  Has³em   uczniowskich zmagañ by³a ��wiadomo�æ ekologiczna
wyzwaniem XXI wieku�. Samofinansuj¹cy siê konkurs jest  przeprowa-
dzany przy wspó³pracy z Wydzia³em In¿ynierii i Kszta³towania �rodowi-
ska Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz ze Stowarzyszeniem
Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Anna  Szymkowiak, Magdalena Fertsch

KONKURS
Uczniowie chc¹cy sprawdziæ swoje umiejêtno�ci z zakresu gramatyki i

ortografii, wziêli udzia³ w VI Wojewódzkim Konkursie Gramatyczno-
Ortograficznym im. Onufrego Kopczyñskiego, który zosta³ przepro-
wadzony przez Danutê S³omê w dwóch etapach, zgodnie z regulaminem
organizatorów konkursu. Prace Zuzanny Dorawy i Agaty Grzywaczew-
skiej zosta³y wys³ane do Kolegium Organizacyjnego Konkursu.

PIERWSZOKLASI�CI
ODWIEDZAJ¥ BIBLIOTEKÊ

Uczniowie klasy Ib i Ic z wychowawczyniami Ma³gorzat¹  Kapczyñsk¹
i Alin¹ Gapiñsk¹ odwiedzili Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w W¹grow-
cu. Zwiedzili wypo¿yczalniê dla doros³ych, oddzia³ dla dzieci i doro-
s³ych. Dzieci zapozna³y siê tak¿e z zasadami wypo¿yczania ksi¹¿ek oraz
z tym jak nale¿y zachowaæ siê w czytelni. Bior¹c udzia³ w specjalnie dla
nich zorganizowanych zajêciach �Multimedialny �wiat Jana Brzechwy
i Juliana Tuwima� przybli¿y³y sobie twórczo�æ ulubionych i towarzy-
sz¹cych ka¿demu od najm³odszych lat poetów.

Pracownicy Centrum Edukacji Ekologicznej istniej¹cego przy MBP
wyja�nili uczniom cel konkursu �Zbieraj baterie- ³ap energiê�, w którym
nasza szko³a bierze udzia³.

OKO  W  OKO  ZE  S£AWNYM
AKTOREM

Biblioteka Raczyñskich w Poznaniu przygotowa³a cykl imprez czytel-
niczych pod tytu³em ,,Bajeczna niedziela u Raczyñskich�, w³¹czaj¹c
siê w ten sposób do akcji ,,Ca³a Polska czyta dzieciom�. Spotkania, pod-
czas których popularni aktorzy czytaj¹ dzieciom ksi¹¿ki, odbywaj¹ siê
raz w miesi¹cu. W lutym odby³o siê spotkanie z Ma³gorzat¹ Ko¿uchowsk¹,
natomiast  19 marca  Bartosz Opania, znany z serialu ,,Na dobre i na z³e�
czyta³ zgromadzonym w bibliotece dzieciom utwory Jana Brzechwy .

W tym w³a�nie  spotkaniu uczestniczy³o dziesiêcioro dzieci z naszej
szko³y z klas I-III, które zosta³y uhonorowane przez bibliotekarkê zapro-
szeniem na imprezê za wyró¿niaj¹ce siê czytelnictwo.  W kameralnych
warunkach, siedz¹c lub le¿¹c na miêkkich, kolorowych  poduchach, malu-
chy mog³y wys³uchaæ utworu Jana Brzechwy ,,Szelmostwa Lisa Witalisa�
w doskona³ym wykonaniu pana Bartosza. Zachêceni przez aktora rodzice
i dzieci w³¹czy³y siê do zabawy czytaj¹c wiersze Brzechwy ,,Skar¿ypy-
ta�, ,,Chrz¹szcz�, �Na straganie� i wiele innych . Po zakoñczeniu wspól-
nego czytania do pana Bartka ustawi³a siê d³uga kolejka po autograf. Wszyst-
kim uczniom naszej szko³y uda³o siê zdobyæ podpis aktora na zaprosze-
niu oraz pozowaæ do wspólnej z nim fotografii.

W spotkaniu z Bartoszem Opani¹ uczestniczyli: Izabela Czerniachow-
ska IIIc, Kinga Kru� IIIb, Julia Kubiak IIIa, Mariusz Moszczyñski IIIc,

Angelika Mycka IIIc, Joanna Rakowicz Ia, Daria Smykowska IIIb, Domi-
nika Szczepaniak IIb, Jakub Szymañski IIa, Julia Wasylewicz Ic oraz Lidia
Eksler i Aldona Lubiatowska.

 Lidia Eksler

M£ODZIE¯OWE IGRZYSKA
W dobie komputerów i gier multimedialnych nadal du¿ym zainte-

resowaniem ciesz¹ siê w�ród dzieci i m³odzie¿y gry planszowe.
�wietlica szkolna to doskonale miejsce, gdzie uczniowie maj¹ mo¿li-

wo�æ spêdzania wolnego czasu, graj¹c w popularne gry planszowe. Przy
okazji zabawy ucz¹ siê przestrzegania regu³ i zasad, uczciwej rywalizacji,
æwicz¹ koncentracjê uwagi, rozwijaj¹ logiczne my�lenie i pamiêæ.

Wychowawczyni �wietlicy szkolnej Wioletta Moliñska jest opiekunem
kó³ka szachowo-warcabowego, a zajêcia ciesz¹ siê du¿ym zainteresowa-
niem uczniów z ró¿nych klas.

4.03. 2006 r. uczniowie naszej szko³y: Sara Sobik, Agnieszka Bagrow-
ska, Magdalena Sawiñska, Sebastian Rosik, Wojciech Moliñski, Rados³aw
Dorawa z inicjatywy Wiolety Moliñskiej i Miros³awa Piechockiego wziêli
udzia³ w Wojewódzkich Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w Poznaniu
�Warcaby 2006�. Reprezentanci naszej szko³y przyst¹pili do rywalizacji
z przedstawicielami województwa, a ich udzia³ zosta³ nagrodzony wyra-
zami uznania i dyplomem wrêczonym przez organizatorów.

SPORT DLA NAJM£ODSZYCH
11.03.2006r. w hali sportowej odby³ siê Turniej Rekreacyjno-Spor-

towy dla uczniów klas I-III, maj¹cy na celu zachêcenie najm³odszych do
aktywnego spêdzania wolnego czasu. Dzieci chêtnie wziê³y udzia³ w wie-
lu ró¿nych konkurencjach sprawno�ciowych przeprowadzanych w kilku
kategoriach wiekowych, w których uczestniczy³y 3 dru¿yny reprezento-
wane przez 10-12 zawodników. Po ukoñczeniu wszystkich konkurencji
wysi³ek i zaanga¿owanie najm³odszych sportowców zosta³y nagrodzone
s³odk¹ przek¹sk¹ i drobnym upominkiem. Turniej przeprowadzi³y i zor-
ganizowa³y: Katarzyna Dziel, Alicja Kramer i Danuta Polañska.

SPOTKANIE Z KULTUR¥
Dnia 28 lutego odby³ siê koncert pt. �Alfabet muzyczny�.
By³o to kolejne spotkanie uczniów z artystami i muzyk¹  na ¿ywo

zorganizowane przez Renatê Stró¿ewsk¹. Uczniowie mieli okazjê poznaæ
alfabet muzyczny i najprostsze formy muzyczne: wariacje, rondo i
kanon, a w rozumieniu muzycznych tre�ci pomaga³o trio smyczkowe. W
tym semestrze zaplanowane s¹ jeszcze  trzy Spotkania z kultur¹.

�KANGUR BEZ GRANIC�
16 marca 2006r. w naszej szkole odby³ siê Miêdzynarodowy Kon-

kurs Matematyczny KANGUR. W tym roku wziê³o w nim udzia³ 38
uczniów: 27 �Maluchów� (klasy 3 i 4) i 11 �Beniaminów� (klasy 5 i 6).

Kangur ma charakter jednorazowego testu. Zadania konkursowe ustala-
ne s¹ przez miêdzynarodow¹ komisjê. Dzieci w ca³ej Europie o tej samej
godzinie 16 marca  rozwi¹zywa³y te same zadania. W konkursie mo¿na
zdobyæ tytu³ laureata lub uzyskaæ bardzo dobry wynik. Uczniowie wy-
ró¿nieni tymi tytu³ami w nagrodê wyje¿d¿aj¹ na wycieczki zagraniczne
lub krajowe. Wyniki KANGURA znane bêd¹ w maju.

Jolanta Eitner

NARESZCIE WIOSNA!
Pierwszy dzieñ wiosny w naszej szkole przebiega³ do�æ nietypowo.

Zamiast tradycyjnego topienia marzanny, uczniowie zachêcali wiosnê do
przybycia poprzez udzia³ w dyktandzie ekologicznym, poprzedzonym
wystêpami artystycznymi. Cz³onkowie kó³ka teatralnego pod opiek¹
Wiolety Grzegorzewskiej i Magdaleny Fertsch zaprezentowali przedsta-
wienie pod tytu³em �Portret udrêczonej planety� i �S¹d nad ¿ab¹�. Miej-
my nadziejê, ¿e bezb³êdnie napisane dyktanda i dialogi m³odych aktorów
p³yn¹ce ze szkolnej sceny  rzeczywi�cie przywo³aj¹ wiosnê.
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA GIMNAZJUM

INTERNETOWE CENTRUM
INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
 Dziêki Europejskiemu Funduszowi Spo³ecznemu biblioteka Gim-

nazjum w Skokach wzbogaci³a siê o Centrum Informacji Multimedialnej
Otrzymali�my cztery stanowiska komputerowe dla czytelnika, urz¹dze-
nie wielofunkcyjne (skaner, drukarka) oraz odpowiednie oprogramowanie
multimedialne (encyklopedia, s³owniki , atlasy). Przyczyni³o siê to do
zwiêkszenia potencja³u edukacyjnego biblioteki szkolnej. Posiadanie tak
wyposa¿onego Centrum umo¿liwia uczniom korzystanie z komputerów i
internetu bezp³atnie, zarówno w czasie zajêæ lekcyjnych jak i poza nimi.
M³odym ludziom pomaga to w indywidualnym zdobywaniu i przetwa-
rzaniu informacji dostêpnej poprzez sieæ Internet oraz informacji multi-
medialnej. Mamy nadziejê, i¿ powstanie tego Centrum przyczyni siê w
pewien sposób do wyrównywania szans edukacyjnych naszej m³odzie¿y.

Maria Piotr-Malinowska

EDUKACJA  DLA  KA¯DEGO
4 marca 2006r. 42 uczniów z klas III gimnazjum pod opiek¹ peda-

goga szkolnego uda³a siê do Poznania na Targi Edukacyjne. Wyjazd
tak licznej grupy by³ przede wszystkim mo¿liwy dziêki temu, ¿e w
tym roku przejazd do Poznania i powrót w ca³o�ci by³ sfinansowany
przez Gazetê Wyborcz¹, która zadba³a o autokar i bezpieczn¹ drogê.

Odwiedzaj¹cych stoiska prezentuj¹cych siê szkó³ czeka³y najnowsze
informacje od ucz¹cych nauczycieli, dyrektorów i starszych kolegów.
My�lê, ¿e nikt nie ¿a³owa³ po�wieconych czterech godzin w zwi¹zku z
wyjazdem, chocia¿ czasami trudno by³o siê poruszaæ po terenie ekspozy-
cji - tak ogromna ilo�æ m³odzie¿y pragnê³a zdobyæ potrzebne informacje.

Targi Edukacyjne odwiedzam od 10 lat. Impreza zawsze przyci¹ga t³u-
my uczniów i ich rodziców. Tegoroczne targi odby³y siê pod has³em Edu-
kacja dla ka¿dego. Organizatorem ekspozycji przedszkoli, szkó³ podsta-
wowych, gimnazjów, liceów, techników, szkó³ zawodowych i policeal-
nych jest O�rodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Szko³y
coraz czê�ciej odczuwaj¹ skutki ni¿u demograficznego i dlatego coraz wiê-
cej z nich decyduje siê na aktywne pozyskiwanie uczniów. Jedn¹ z form
pozyskiwania uczniów przez szko³ê jest prezentacja oferty w ramach X
Targów Edukacyjnych w Poznaniu. Targi te od lat propaguj¹ ideê �wiado-
mego i odpowiedzialnego wyboru drogi edukacyjnej, stwarzaj¹ jednocze-
�nie doskona³¹ okazjê dla promocji szkó³ i instytucji zwi¹zanych z o�wiat¹.
Termin targów wybrany jest nieprzypadkowo, gdy¿ w³a�nie pocz¹tek
marca to czas podejmowania przez m³odych ludzi i ich opiekunów wa¿-
nych decyzji � co dalej, jaki obraæ kierunek dalszej edukacji.

W nieca³y tydzieñ pó�niej na terenie naszego gimnazjum zosta³a zorga-
nizowana Gie³da Szkó³ Ponadgimnazjalnych w której wziê³o udzia³ 9 szkó³
�rednich. Odwiedzaj¹ce nas szko³y s¹ coraz bardziej przygotowane do
prezentacji swoich mo¿liwo�ci kszta³cenia. Prawie ka¿da medialnie na
Notebookach pokazywa³a swoj¹ szko³ê i zalety.

Pedagog szkolny Gimnazjum nr 1 w Skokach
Krzysztof O³dziejewski

HALOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ
O PUCHAR POLO MARKETÓW

W niedzielê, 19 marca 2006r. Hala sportowa przy Gimnazjum w Sko-
kach, by³a aren¹ HALOWEGO TURNIEJU PI£KI NO¯NEJ SZKÓ£
GIMNAZJALNYCH O PUCHAR SIECI SKLEPÓW POLO MARKET.

W turnieju wziê³o udzia³ 6 dru¿yn, podzielonych na dwie grupy elimi-
nacyjne. W sumie rozegrano 11 meczów, a ostateczna kolejno�æ turnieju
wygl¹da tak:
1. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach (I zespó³) -

Przemys³aw Gustowski, Damian Hepner, Micha³ Markiewicz, £ukasz
Mioduszewski, Tomasz Pluciñski, Micha³ Stawowy, Dawid Szymko-
wiak, Marcin �lósarczyk � wszyscy klasa IIIA, Dariusz B¹kowski �
IID, Arkadiusz Janowiak � IB, Dawid Kubiak IIC; opiekun p. Wies³aw
Nowak;

2. Gimnazjum nr 1 Murowana Go�lina (I zespó³)
3. Gimnazjum nr 2 w Murowanej Go�linie
4. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach (II zespó³) -

Hubert Dudek, Krzysztof Giersig, Artur Hagdan, £ukasz Hatka, Bar-
tosz Korczak, Roger Kuliñski, Rados³aw Modlibowski � wszyscy kla-
sa IIA; opiekun p. Grzegorz Samol;

5. Gimnazjum Wronki;
6. Gimnazjum nr 1 Murowana Go�lina (II zespó³).

Najlepszym bramkarzem turnieju zosta³ Arkadiusz Janowiak � G. Sko-
ki (I zespó³), a najskuteczniejszym strzelcem £ukasz Lech � 6 bramek � G.
nr 1 w Murowanej Go�linie (I zespó³)

Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe puchary, Pierwsze 3 � y
zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe medale.

Zawody sêdziowali p. Monika Fr¹ckowiak i p. Grzegorz Blaszke.
Opieka medyczna: p. Bogumi³ Bratka.

Wies³aw Nowak

Z ŻYCIA SZKÓŁ FUNDACJI
CZAS RELAKSU

8 marca grupa jedena�ciorga dzieci z Oddzia³u dla Dzieci Niepe³-
nosprawnych Rucho-wo i Intelektualnie uczestniczy³a wraz z opie-
kunkami w wycieczce do Poznania.

Jednym z wa¿niejszych punktów programu by³ pobyt w o�rodku sportu
i rekreacji �Dynamix�. Dzieci, pod okiem animatorów kultury, uczestniczy-
³y w zajêciach ³¹cz¹cych elementy zabawy i na-uki. Maluchy mog³y m. in.
wzi¹æ udzia³ w grach zrêczno�ciowych, bawiæ siê w basenie pe³nym pi³ek
czy spróbowaæ jazdy na rolkach.  Dla starszych dzieci przygotowano pro-
gram zatytu³owany �Zostañ stra¿nikiem przyrody�, którego celem jest
uwra¿liwienie m³odych ludzi na problem ochrony �rodowska.  Wiele wra¿eñ
dostarczy³o tak¿e zwiedzanie poznañskiej Starówki oraz pobyt w restaura-
cji McDonald�s.  Dzieci wróci³y zmêczone, ale bardzo zadowolone.

WIOSNO, CZEKAMY!
Wiosna w tym roku ka¿e na siebie czekaæ wyj¹tkowo d³ugo. Ze szcze-

gólnym utêsknieniem wypatruj¹ jej dzieci, spragnione zabawy na �wie-
¿ym powietrzu. I chocia¿ symptomów zwiastuj¹cych nadej�cie najpiêk-
niejszej pory roku jest jeszcze niewiele, uczniowie Zespo³u Szkolno-Przed-
szkolnego powitali 21 marca w i�cie wiosennych nastrojach. �wiêto Wio-
sny zaczêto od sporz¹dzenia w salach lekcyjnych i na szkolnych koryta-
rzach kolorowych dekoracji, w których dominowa³ oczywi�cie kolor zie-
lony. Uk³adano zabawne wierszyki i rymowanki, opiewaj¹ce budz¹c¹ siê
do ¿ycia przyrodê. Nie zabrak³o tak¿e konkursów � m.in. na najoryginal-
niejsz¹ fryzurê, okrzyk na cze�æ wiosny oraz na plakat przedstawiaj¹cy
wiosenny krajobraz. Punktem kulminacyjnym by³o  spalenie uosobienia
zimy i �mierci, czyli Marzanny, któr¹, tak jak to mia³o miejsce w Rejowcu,
dzieci nios³y przez wie� w weso³ym pochodzie. Pozostaje tylko mieæ
nadziejê, ¿e po tak gor¹cym przywitaniu, wiosna wkrótce do nas zawita.

L. B³achowiak

SZLAK TURYSTYCZNY
KO�CIO£ÓW DREWNIANYCH

WOKÓ£ PARKU KRAJOBRAZO-
WEGO �PUSZCZA ZIELONKA�
DOSTA£ DOFINANSOWANIE!

Więcej informacji w następnym numerze
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Na szlaku Krzysztof Mańka zaprezentował wycieczkowiczom Pomniki Przyro-
dy.

Dzieci ze szkół Fundacji paląc symbolicznie Marzannę powitali wiosnę.

Młodzież uczestniczyła też w Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokach uczestniczyli w spotkaniu z akto-
rem Bartoszem Opanią.

Koncert pt. „Alfabet Muzyczny” w Szkole Podstawowej. Młodzież uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie „Eko-Planeta”.

„Budowlani” Rosik - uczestnicy Turnieju o Puchar Burmistrza. Drewnianą konstrukcję murów kościoła pw. Mikołaja Biskupa wypełniła
cegła.


