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SKOCKA GALA MISTRZÓW
Już po raz czwarty w naszej gminie odbyła się uroczystość pod tytułem Skocka Gala Mistrzów, której 

organizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos. 

Burmistrz i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Skoki informują, 

że tegoroczne 

Dni Skoków 
pod hasłem „Skoki 2008” 

obchodzone będą w dniach

14 i 15 Czerwca 2008
Aktualnie zbierane są propozycje do programu 
obchodów, a osoby indywidualne, stowarzy-
szenia, zakłady i instytucje chcące współor-
ganizować program proszone są o kontakt z 
dyrektorem Biblioteki lub z Urzędem Miasta i 
Gminy w Skokach.
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„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki 
- Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz 
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd 
Miasta i Gminy,  62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00.  Skład i ła-
manie komputerowe:  Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk: 
Zakład Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
ziemi: 
1. Jeske Amelia – 01.01 – Skoki
2. Frąckowiak Anna – 22.01.- Skoki
3. Janus Łucja – 24.01. – Skoki
4. Sznajder Wiktoria – 25.01. – Skoki
5. Bema Oliwia – 25.01. – Skoki
6. Szymczak Wojciech – 28.01 -  Jabłkowo
7. Sonnenberg Kacper – 06.02. - Kakulin
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Tomasz Mysakowski i Karina Rumińska 
Łukasz Sękowski i Ewa Rembacz
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz 
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół. 

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi 
znaleźli:
1. Trojanowska Kazimiera – 1919r zm. 22.01. – Kakulin
2. Szklarz Artur – 1973r zam. 26.01 – Potrzanowo
3. Jarczewski Walerian – 1927r zm. 28.01. – Jabłkowowo
4. Stachowiak Jan – 1939r zam. 28.01. – Jabłkowo
5. Broda Mariola – 1968r zam. 30.01. – Skoki
6. Radzińska Monika – 1937r zm. 01.02. – Skoki
7. Wojtasiak Stefan – 1931r zm. 07.02. – Potrzanowo
8. Nawrocka Anna – 1930r zam. 09.02. – Jagniewice
9. Rozmiarem Bernard – 1947r zm.14.02 - Niedźwiedziny
10. Konieczny Jan – 1945r zam. 15.02. – Skoki
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

SKOKI W STATYSTYCE
Na dzień 31 grudnia 2007 r. w Mieście i Gminie Skoki zamieszkiwało 

8871 osób, w tym 8720 osób stanowiły osoby zameldowane na pobyt 
stały, a 151 osoby zameldowane na pobyt czasowy.

W roku 2007 nasi mieszkańcy zawarli 92 związki małżeńskie. Urodziło 
się 116 młodych Skoczan, w tym 43 dziewczynki i 73 chłopców. Zmarło 86 
osób, w tym 43 kobiety i 43 mężczyzn.  

W trakcie roku teren Gminy opuściło 156 mieszkańców. Równocześnie 
w tym samym czasie z terenu innych gmin przybyło 126 osób. 

Do przedszkoli i zerówek na terenie Gminy uczęszczało łącznie 285 dzie-
ci, spośród których 150 dzieci, w tym 68 dzieci klas zerowych, korzystało z 
Przedszkola Samorządowego w Skokach, a 135 dzieci, w tym 47 dzieci klas 
zerowych uczęszczało do placówek prowadzonych przez Fundację „Pomoc 
Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach. Łączna liczba uczniów szkół podstawo-
wych wynosiła 641, z czego 408 stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Skokach, a 233 uczniowie szkół podstawowych Fundacji. Do skockiego 
Gimnazjum uczęszczało 390 uczniów.

Wg danych Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31.12.2007 r. 384 
spośród nas pozostawało zarejestrowanych jako poszukujący pracy, w tym 
297 bez prawa do zasiłku. Rok wcześniej, tj. 31.12.2006 r. liczby te wynosiły 
odpowiednio 560 i 428.

W roku 2007 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach na realizację 
zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wypłacił kwotę 456.012 
zł., z tego na:                
- zasiłki stałe dla 31 osób 99.156 zł;
- zasiłki okresowe dla 85 osób 90.069 zł;
- zasiłki celowe dla 252 osób 93.791 zł;
- opłatę za usługi opiekuńcze dla 17 osób 62.710 zł;
- dożywianie w placówkach oświatowych 436 osób 138.996 zł;
- opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 3 osób 34.000 zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 
kwotę 2.539.499 zł, z tego na :
- zasiłki rodzinne 1.003.404 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych 918.102 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne dla 215 osób 389.997 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne dla 22 osób 107.996 zł;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 120 osób 120.000 zł.

Na wypłatę zaliczek alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnym w roku 2007 wypłacono 
zaliczki alimentacyjne na kwotę 137.850 zł. 

Łączna suma wypłaconych w roku 2006 dodatków mieszkaniowych dla 
306 uprawnionych rodzin wyniosła 215.693.42 zł.

Biblioteka Samorządowa na dzień 31.12.2007 posiadała 18.973 woluminy, 
z czego 567 egzemplarzy za sumę 11.704 zł zakupiono w roku 2007. Na ten 
dzień w Bibliotece zapisanych było 1093 czytelników, a liczba wypożyczonych 
w roku 2007 książek wyniosła 32.979 egz. 

Według danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Wągrowcu w roku 2007 na terenie Miasta i Gminy Skoki odnotowano 
111 zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnej. Na sumę tych 
zdarzeń składa się 25 pożarów i 86 miejscowych zagrożeń, w tym wyjazdów 
związanych z wypadkami drogowymi i z usuwaniem skutków huraganów, a 
także z usuwaniem zagrażających życiu ludzi owadów. W roku 2006 liczba 
interwencji dla likwidacji skutków podobnych zdarzeń wynosiła odpowiednio 
144 oraz 34  i 110.

W roku 2007 inwestorzy podejmujący na terenie Gminy budowę nowych 
obiektów (budynków i budowli) uzyskali łącznie 115 pozwoleń na budowę, 
spośród których 35 pozwoleń dotyczyło budowy nowych budynków miesz-
kalnych. W analogicznym okresie oddano do użytku 26 obiektów, w tym 
14-cie budynków mieszkalnych. 

Budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2007 w chwili uchwalenia wynosił 
20.231.672 zł po stronie dochodów i 21.239.072 zł po stronie wydatków. 
W rezultacie zmian i korekt wprowadzonych przez Rade Miejską w ciągu 
roku, na dzień 31 grudnia 2007 ostatecznie plan dochodów budżetu wynosił 
22.114.575 zł, a plan wydatków 23.180.915 zł, a jego faktyczne wykonanie 
wyniosło 22.643.377,18 zł, tj. 102,4 % po stronie dochodów i 21.792.073,62  
tj. 94,01 % po stronie wydatków.

Budżet na roku 2008 zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miejskiej wynosi 
22.587.022 zł po stronie dochodów i 26.671.057 zł po stronie wydatków.   

(E. Lubawy)

JESZCZE O 
„WIELKIEJ ORKIESTRZE 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY”!

Działania wielu sponsorów, 46 wolontariuszy i jeszcze większej liczby 
ofiarodawców groszy i złotówek złożyły się na 14.120,19 zł przekaza-
nych przez Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Skokach 
na leczenie dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi.

Szczególnie bez ofiarności tych pierwszych, tj. sponsorów, jak i bez 
zaangażowania tych drugich, jednak nie mniej ważnych – wolontariuszy 
nie byłby możliwy ten sukces. 

Tym wszystkim należą się słowa uznania i podziękowania, a ich 
wyrazem stały się spotkania zorganizowane przez Burmistrza w Bi-
bliotece Miasta i Gminy: 

- 25.01 br ze sponsorami,
- 21.02 br z wolontariuszami,
w czasie których podsumowano tę wielką, płynącą z serca akcje, 

a uczestniczące w niej osoby obdarowano specjalnymi „adresami” z 
podziękowaniami i pamiątkowymi gadżetami z logo Gminy. 

E. L.
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DOWODY OSOBISTE
Urząd Miasta i Gminy Skoki uprzejmie przypomi-
na, że termin ważności książeczkowych dowodów 
osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 roku.

Informujemy, iż 102 mieszkańców gminy Skoki 
nie dokonało jeszcze obowiązku wymiany dowodu 
osobistego. W związku z powyższym apelujemy o 
jak najszybsze złożenie wniosków.

Choć Skoki i nasz region wyzwoliła Armia Czerwona, to nie ulega 
wątpliwości, iż bez ofiary żołnierzy września 1939 roku, zdobywców 
Monte Cassino, Tobruku, Narwiku czy ofiary powstańców warszaw-
skich, oswobodzenie nie przyszłoby do Skoków w styczniu 1945 r., a 
wojna trwałaby bez wątpienia o wiele, wiele dłużej, pochłonęłaby też 
o wiele więcej niewinnych istnień… Swą daninę krwi złożyli na ołtarzu 
wolnej i niepodległej Ojczyzny również bracia kurkowi, uczestnicy 
wojny obronnej 1939 r. – Edmund Maćkowiak i Stanisław Glinkie-
wicz, którzy ponieśli męczeńską śmierć na terenie naszej gminy. Nie 
zapominając więc o wyzwolicielach Skoków z 1945 r. postanowiliśmy 
proklamować w ramach turnieju wyzwoleńczego zawody memoriałowe, 
poświęcone tym braciom kurkowym. Brat Edmund Maćkowiak / 1901 
- 1940/ - oficer zawodowy Wojska Polskiego w stopniu porucznika, 
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, licznie odznaczony za męstwo, 
ranny w boju. Ochotniczo w wielkopolskich oddziałach powstań-
czych. Współzałożyciel paramilitarnego stowarzyszenia ,,Strzelczyń” 
w Skokach, w którym młode dziewczyny szkolone były w obronie 
przeciwlotniczej, udzielaniu pomocy medycznej, znajomości znaków 
alarmowych, obsłudze sprzętu łączności, strzelectwie i mustrze itp. Od 
1934 r. członek Bractwa Kurkowego. Po klęsce kampanii wrześniowej 
przedostał się do Skoków. Zadenuncjowany żandarmerii, pojmany 
po krwawej walce, w czasie której zabił 5 hitlerowców, rozstrzelany 3 
II 1940 r. Brat Stanisław Glinkiewicz / 1907 – 1939/ - po ukończeniu 
kursów handlowych i księgowych prowadził po śmierci ojca, powstańca 
wielkopolskiego, dom handlowy wraz z restauracją, salę widowiskową 

STRZELECKI TURNIEJ WYZWOLEŃCZY

i hotel ,,Pod Białym Orłem”, który był miejscem licznych spotkań 
towarzyskich i zabaw. Był członkiem skockej straży pożarnej oraz 
bractwa. Ostatni przed wybuchem wojny król kurkowy w Skokach. Już 
w sierpniu 39. roku Stanisław Glinkiewicz został powołany do służby w 
803. Kompanii Sanitarnej Armii ,,Pomorze”, by we wrześniu walczyć 
w obronie Modlina. Po upadku twierdzy powrócił do Skoków, gdzie w 
końcu X 1939 r. został aresztowany przez miejscową policję i rozstrze-
lany w dniu 2 XI 1939 r. na skraju lasu przy szosie wągrowieckiej. Obaj 
nasi bohaterowie spoczywają w sąsiadujących mogiłach na cmentarzu 
parafialnym w Skokach.

Zawody Memoriałowe poświęcone tym braciom, jakie chcielibyśmy 
organizować w kolejnych latach, przez trofeum, jakim jest puchar 
przechodni, otrzymują formułę, dzięki której kultywując dobrą pamięć 
o bohaterach Ziemi Skockiej możemy integrować nasze środowiska, 
organizacje i członków.

Pragnę powiadomić Szanownych Czytelników, że w zawodach 
głównych „I Memoriału braci kurkowych Edmunda Maćkowiaka i 
Stanisława Glinkiewicza”  zwyciężyła drużyna Klubu Sportowego 
WEŁNA przed reprezentacją Straży Pożarnejze Skoków i Koła 
Łowieckiego BORSUK. W zawodach indywidualnych tryumfowali 
Dariusz Bałażyk, Irena Kiełczewska i Robert Lipczyński. W turnieju 
wyzwoleńczym braci kurkowych I lokatę zajął brat Franciszek Ande-
bur przed Krzystofem Migasiewiczem i Michałem Rosikiem, o czym 
z uszanowaniem powiadamia

 Krzysztof Jachna - Starszy Bractwa

Podstawowym celem stowarzyszenia strzeleckiego, zapisanym w statucie naszego Bractwa Kurkowego 
jest podtrzymywanie tradycji strzeleckich oraz pielęgnowanie świadomości i poczucia obowiązków oby-
watelskich względem Ojczyzny. Zawody, jakie organizujemy, będące jedynie sposobem realizacji tego 
szczytnego celu, dostosowane są więc swymi terminami do najważniejszych świąt państwowych, tradycji 
ruchu kurkowego oraz szczególnych dat z tradycji lokalnej. Jest wśród nich data wyzwolenia Skoków spod 
okupacji hitlerowskiej w styczniu 1945 roku – dla upamiętnienia tego wydarzenia Bractwo organizuje tzw. 
wyzwoleńcze turnieje strzeleckie.

Od kilku lat „Głos Wągrowiecki” ogłasza plebiscyt na: „Wągrow-
czanina Roku”, „Trenera Roku”, „Sportowca Roku” i „Młodego 
Sportowca Roku”.

Miło nam poinformować, że w obecnej edycji w złotej dziesiątce 
kandydatów na  „Wągrowczanina A.D.2007” znalazł się reprezen-
tant Skoków - Krzysztof Jachna: prezes Skockiego Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 i przewodniczący 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach.

Również z przyjemnością informujemy, że wśród kandydatów 
na „Trenera Roku 2007” znaleźli się trenerzy piłki nożnej naszej 
„Wełny”: Andrzej Borówko i Radosław Kujawa, a wśród nomino-
wanych do tytułów:

- „Sportowca Roku 2007” piłkarze „Wełny” Skoki: Michał Bło-
chowiak, Przemysław Meller, Artur Nosal i Marcin Ślósarczyk.

- „Młodego Sportowca Roku 2007” nasi młodzi piłkarze nożni: 
Dariusz Błachowiak, Fabian Burzyński, Michał Gruszka, Łukasz 
Hatka, Krzesimir Kaczmarek, Artur Kucharski, Szymon Kucharski, 
Maciej Kujawa, Tomasz Libner, Krystian Łuczak, Marcin Łuczak, 
Mateusz Podolski, Piotr Rakowski i Dawid Szczepaniak.

Zgodnie z regulaminem plebiscytów tytuł „Wągrowczanina 
A.D.2007” oraz tytuły „Trenera Roku 2007”, „Sportowca Roku 
2007” i „Młodego Sportowca Roku 2007” zostaną przyznane 

kandydatom, którzy uzyskają największą liczbę głosów, przy czym 
głosować można na kuponach plebiscytowych, które ukazują się co 
tydzień w „Głosie Wągrowieckim”. Ostateczny termin zgłaszania 
kandydatów na „Wągrowczanina A.D.2007” upływa 21 marca, 
a termin zgłaszania kandydatów w równolegle odbywających się 
plebiscytach sportowych 17 marca br.

Informując o powyższym prosimy  o zgłaszanie kandydatów 
spośród w/w, naszych mieszkańców i działaczy.     

E.L.

NASI KANDYDACI DO TYTUłU „WAGROWCZANINA A.D.2007”, 
„TRENERA ROKU 2007”, „SPORTOWCA ROKU 2007” 

i „MłODEGO SPORTOWCA ROKU 2007”
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Rozstrzygnięto przetargi ograniczone dla mieszkańców wsi Sława 
Wielkopolska na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości komu-
nalnych z przeznaczeniem pod zabudowę budynkami gospodarczymi 
i garażami:
- Działki nr 15/28 o pow. 0,021 ha, cena wywoławcza: 3.688 zł; cena 

sprzedaży: 3,738 zł;
- Działki nr 15/29 o pow. 0,0186 ha, cena wywoławcza: 3.450 zł; cena 

sprzedaży: 3,500 zł;
- Działki nr 15/31 o pow. 0,0249 ha, cena wywoławcza: 4.449 zł; cena 

sprzedaży: 4.499 zł;
Z uwagi na brak zainteresowania nie sprzedana pozostała działka 

nr 15/30 o pow. 0,0186 ha i cenie wywoławczej: 3.450 zł.

Rozstrzygnięto przetargi na realizację inwestycji gminnych:
- Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania publicznego pn.: „Bu-

dowa wodociągu na trasie Skoki – Antoniewo etap I”. W przetargu 
złożono 15 ofert, z których najkorzystniejszą okazała się oferta Przed-
siębiorstwa Instalacyjno - Inżynieryjnego „INSMONT” Sp. z o.o., ul. 
Notecka 5 A, 64-800 Chodzież. Cena oferty: 347.700,00 zł.

- Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania pu-
blicznego pn.: „Równanie i wałowanie oraz ścinka poboczy dróg 
gminnych w 2008 r.”.

W przetargu udział wzięła jedna firma: Zakład Remontów Dróg 
Gruntowych z Czerwonaka i to ona wykonywać będzie w/w zadanie. 
Równanie i wałowanie obejmie 76,75 km dróg, natomiast ścinka 
poboczy – 1800 m. Cena oferty: 86.177,25 zł brutto.

- Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania pu-
blicznego pn.: „Budowa nawierzchni dróg gminnych w Łosińcu i 
Lechlinki – II etap”.
W przetargu udział wzięło 5 oferentów.  Najkorzystniejszą ofertę   

przetargową złożyła  firma „ POL-DRÓG Chodzież” Sp. z o.o. oferując 
wykonanie budowy  nawierzchni drogi w Łosińcu  za kwotę 585.571,94zł 
i Lechlinku  za kwotę  199.707,90zł  razem za kwotę 585.571,94zł.  
Cena najdroższej oferty  wyniosła 772.491,62 zł. Planowany termin 
zakończenia  prac  to 30.06.2008r.

Ogłoszono przetargi na realizację inwestycji gminnych:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powy-

żej 14.000 euro na „Budowę nawierzchni drogi ul. Akacjowej w Sko-
kach wraz z kanalizacją deszczową i oczyszczalnią wód deszczowych”. 
Termin składania ofert: 12.03.2008. Termin wykonania zamówienia: 
do 30.09.2008. 

Działalność bieżąca:
W ostatnim czasie wykonano, poprzez nawiezienie kruszywa beto-

nowego, cząstkowe naprawy następujących dróg gruntowych:
- droga w Potrzanowie;
- droga relacji Jabłkowo – Pomarzany.
W najbliższym czasie przy drodze Jabłkowo – Pomarzany wykonana 

zostanie wycinka krzewów.

Burmistrz wydał zarządzenia w sprawie:
- Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2007
- Ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu gruntów gminnych do 

wydzierżawienia.
- Zmiany Zarządzenia nr 7/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na 
dysponentów środków, oraz planu wydatków na zadania zlecone 
realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w roku 2007 r.

- Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2007. 
- Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę wodociągu na 

trasie Skoki – Antoniewo Górne – I etap, zatwierdzenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz powołania Komisji Przetar-
gowej.

- Umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami)

- Sprostowania Zarządzenia nr 2/2008 Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki z dnia 2008 r. /omyłkowo wpisano datę 3 stycznia zamiast 4 
stycznia 2008r.

- Ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości poło-
żonej w Sławicy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej.

- Zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych roku szkolnego 
2007/2008 gimnazjum i przedszkola w Skokach.

- Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni 
dróg gminnych w południowej części wsi Łosinie i Lechlinku – etap, 
zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
powołania Komisji Przetargowej.

- Ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nierucho-
mości gruntowych położonych w Sławie Wlkp.

- Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nierucho-
mości gruntowej położonej w Skokach przy ulicy Brzozowej 

- Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nierucho-
mości gruntowej stanowiącej działkę nr 198 o pow. 0,2049 ha położoną 
w Skokach przy ulicy Wągrowieckiej.

- Zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na 
dysponentów środków, oraz planu wydatków na zadania zlecone 
realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w roku 2008.

- Wyodrębnienia w budżecie Miasta i Gminy Skoki na rok 2008 środków 
finansowych na dożywianie.

- Sprostowania w Zarządzeniu nr 8/2008 Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki z dnia 16 stycznia 2008 r. terminu wpłacenia wadium./pomyłka 
dotyczyła daty, omyłkowo przesunięto termin o tydzień, powinno być 
wtorek 26 lutego a wpisano wtorek 19 lutego/.

- Ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzie-
lenie i obsługę kredytu długoterminowego na termomodernizację 
budynku przedszkola samorządowego w Skokach połączoną z mo-
dernizacją kotłowni polegającą na wymianie kotła opalanego koksem 
na opalany zrębkami drewnianymi wraz z modernizacją instalacji c.o. 
i c.w.u. oraz powołania Komisji Przetargowej.

- Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na równanie i wałowanie 
oraz ścinkę poboczy na drogach gminnych w 2008r., zatwierdzenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania Komisji 
Przetargowej.

- Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
- Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni drogi 

ul. Akacjowa w Skokach wraz z kanalizacją deszczową i oczyszczalnią 
wód deszczowych, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz powołania Komisji Przetargowej.

26 BEZPIECZNYCH
Mowa o Mieszkankach naszej gminy, które 14 lutego 2008 roku 
otrzymały certyfikaty ukończenia kursu pod nazwą „Bezpieczna 
Kobieta”.  Panie przez kilka kolejnych czwartków poddawane były 
intensywnym ćwiczeniom fizycznym, szkolone w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, wreszcie informowane przez psychologów jak 
radzić sobie i reagować w trudnych sytuacjach zagrożenia. Szkolenie 
zorganizowane zostało z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w 
Wągrowcu, przy współpracy Komisariatu Policji w Skokach i skockiej 
biblioteki. Zdaniem uczestniczek instruktorzy dołożyli wszelkich 
starań, aby w krótkim czasie przekazać maksimum niezbędnych infor-
macji i praktycznych porad, warto więc było poświęcić 16 godzin dla 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, Organizatorzy myślą już, aby  
kurs powtórzyć. Wszak bezpiecznych kobiet nigdy nie za wiele. 
Dziękujemy Dyrekcji skockiego gimnazjum za udostępnienie materacy do 
ćwiczeń oraz Panu Krzysztofowi Mańce, który zorganizował ich transport 
do biblioteki. 
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XVI SESJA 
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

21 lutego br z udziałem 14-tu radnych miała miejsce XVI sesja Rady 
Miejskiej Gminy Skoki. Radni obradowali pod przewodnictwem 
Zbigniewa Kujawy, a funkcję sekretarza obrad pełnił radny Michał 
Rosik

W trakcie sesji radni podjęli 8 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XVI/112/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w 

uchwale budżetowej na rok 2008.
Podejmując w/w uchwałę Rada zwiększyła ogólne wydatki budżetu o 

kwotę 253.967 zł. W rezultacie wprowadzonych zmian łączne wydatki 
budżetu wynoszą 26.925.024 zł, przy niezmienionych dochodach bu-
dżetu wynoszących 22.587.022 zł.

2. Uchwałę nr XVI/113/2008 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. 

Podejmując w/w uchwałę Rada upoważniła Burmistrza do zacią-
gnięcia w imieniu Gminy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 
wysokości 350.000 zł. z przeznaczeniem jej na realizację przedsięwzięcia 
pod nazwą p/n „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorzą-
dowego w Skokach połączona z modernizacją kotłowni polegająca na 
wymianie kotła opalanego koksem na opalany zrębkami drewnianymi 
wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.o.”

Pożyczka ta częściowo umarzalna będzie spłacana w następnych 
latach z budżetu Gminy. 

3. Uchwałę nr XVI/114/2008 w sprawie: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w części miasta Skoki.

Uchwałą powyższą Rada uchwaliła „Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w części miasta Skoki – na obszarze działki o 
nr ewid.: 33/3 oraz na obszarze działek o nr ewid.: 163/2 i 163/3”, tj. 
na terenach położonych wzdłuż ul. Wągrowieckiej, jadąc z miasta w 
kierunku Wągrowca, które na podstawie uchwalonego planu zostały 
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe z zabudową mieszka-
niową jednorodzinną oraz z częściową niską zabudową wielorodzinną 
z uwzględnieniem funkcji usługowo – gastronomicznej.       

4. Uchwałę nr XVI/115/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części 
Gminy Skoki.

Uchwałą tą Rada postanowiła przystąpić do sporządzenia miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego w części Gminy Skoki, 
zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Skoki i wnioskami zainteresowanych 
właścicieli nieruchomości.

Wnioskowana do opracowania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego działka nr 70/1 z przeznaczeniem na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanowi własność Gminy Skoki. 
Działki nr 139/3, 140/2 i 140/3 w Niedźwiedzinach z przeznaczeniem 
na zabudowę mieszkaniową i siedliskową, działka nr 294 w Pawłowie 
Skockim z przeznaczeniem na tereny rekreacji indywidualnej pod za-
budowę letniskową oraz działka nr 34 w Raczkowie z przeznaczeniem 
na budowę urządzeń do produkcji energii – elektrowni wiatrowych 
stanowią własność osób prywatnych. 

5. Uchwałę nr XVI/116/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gminnej położonej w Jabłkowie.

Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do wszczęcia procedury 
sprzedaży nieruchomości gruntowej (teren zrekultywanego wysypi-
ska i byłej żwirowni) stanowiącej działkę nr 55 o pow. 1 ha we wsi 
Jabłkowo.     

6. Uchwałę nr XVI/117/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w 

drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 
nr 89/5 położonej w Rościnnie. 

Powyższą uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do wszczęcia pro-
cedury sprzedaży w/w działki położonej w Rościnnie z przeznaczeniem 
jej na poszerzenie sąsiedniej działki zabudowanej.

7. Uchwałę nr XVI/118/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr 
VII/40/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 03.04.2007 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Skoki 
obiektów i urządzeń infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę 
miejscowości Antoniewo Górne – obręb geodezyjny Glinno.

Uchwałą tą Rada sprecyzowała postanowienia swej uchwały z dnia 
03.04.2007 r. i  szczegółowo określiła dane dotyczące zarówno plano-
wanej do przyjęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki, jak i 
znajdujących się na jej terenie obiektów.

8. Uchwałę nr XVI/119/2008 w sprawie: zasad i trybu przyznawania 
uczniom i studentom stypendium sportowego. 

Uchwałą tą Rada ustaliła „Regulamin określający zasady i tryb przy-
znawania uczniom i studentom stypendium sportowego”. Zgodnie z 
w/w regulaminem Burmistrz z własnej inicjatywy, lub na wniosek klubu 
sportowego działającego na podstawie ustawy o kulturze fizycznej 
będzie mógł przyznawać indywidualne stypendia sportowe szczególnie 
uzdolnionym uczniom i studentom zamieszkującym na terenie Miasta 
i Gminy Skoki. 

Rada wyraziła też pozytywną opinie w sprawie złożenia przez 
Burmistrza w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu dodatkowego wniosku do planu wydatków 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2008 obejmującego 
wykonanie w roku 2008 dodatkowego zadania związanego z budową 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Roszkówko o długości 
1,80 km – działki nr 86, 30, 29/3, 19, 85.

Podjęcie w/w uchwał i opinii poprzedziło wysłuchanie przez radnych 
informacji Burmistrza z realizacji uchwał oraz informacji z bieżącej 
działalności: Burmistrza, przewodniczącego Rady, przewodniczących 
stałych komisji Rady i delegata do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski. 

Rada wysłuchała też informacji radnego Rady Powiatu – Grzegorza 
Owczarzaka z ważniejszych aspektów pracy Rady: wyjściu z długów 
Szpitala Powiatowego i o finansowo dodatnim  zakończeniu przez 
Szpital roku 2007, o uruchomieniu przez Urząd Marszałkowski w  bu-
dynku Starostwa punktu konsultacyjnego w sprawie pomocy udzielanej 
ze środków unijnych oraz o wprowadzonej przez Wojewodę zmianie 
rejonizacji załatwiania spraw przez agendy Urzędu Wojewódzkiego, 
w rezultacie której mieszkańcy powiatu wągrowieckiego swe  sprawy 
będą załatwiać w Poznaniu, a nie jak dotychczas w Pile.

Podjęte uchwały prezentujemy w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.skoki.
nowoczesnagmina.pl lub http://www.gmina-skoki.pl

Równocześnie wraz z protokołami z sesji znajdują się one do wglą-
du w Urzędzie Miasta i Gminy u inspektora d/s Rady i jej organów 
– pokój nr 8.

E. Lubawy 

PAMIĘTAJMY O BADANIU DZICZY-
ZNY I MIĘSA Z UBOJU DOMOWEGO

Pamiętajmy, nie tylko dla spełnienia ustawowego obowiązku, ale 
głownie w trosce o swoje zdrowie i o zdrowie swych najbliższych o 
badaniu zdrowotności mięsa: świni, nutrii i dzików ubijanych poza 
rzeźniami. 
Badania na terenie Miasta i Gminy prowadzą:
Lek. wet. Roman Jamrozik – Skoki, ul. Zamkowa 7/1, tel. 
(061)8124699
Lek. wet. Lidia Latuszek -  Mieścisko, ul. Gnieźnieńska 34, tel. 
(061)4278031
Lek. wet. Zbigniew Załęgowski – Wągrowiec, ul. Berdychowska 54, 
tel. (067)2621346    
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INFORMACJA O STANIE PRZYGOTOWAŃ 
DO REALIZACJI INWESTYCJI UJĘTYCH 

W BUDŻECIE NA 2008 R.
· Opracowano audyt energetyczny oraz projekt budowlany termomo-

dernizacji wraz z pozwoleniem na budowę przedszkola samorządowego 
w Skokach . Po wyborze banku, zostanie złożony wniosek o przyznanie 
kredytu termomodernizacyjnego. Złożono wniosek do WFOŚiGW w 
Poznaniu o przyznanie pożyczki. 
· Trwa opracowanie projektów budowlanych Centrum Targowo-Par-

kingowego w Skokach- koszt 29 890,00 zł  
· Dysponujemy projektami budowlanymi dróg : Potrzanowo-Budzi-

szewko (koło Lemaru), ulica Włókna w Potrzanowie, ulica Smolarki 
w Potrzanowie, budowa drogi w południowej części wsi Łosiniec , 
droga w Lechlinku

· W lutym br. (20.02) zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę 
nawierzchni asfaltowych w Lechlinku i w południowej części wsi 
Łosiniec

· Zlecono wykonanie map sytuacyjno-wykonawczych pod projekt 
budowy drogi w Roszkówku

· Dysponujemy pozwoleniem na budowę wodociągu Skoki-Antonie-
wo Zakład i pojedynczych gospodarstw w Bliżycach i Wysokiej . 
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie wodociągu (koszt- 347700,-) 
– wykonanie marzec br.

· Trwają prace zmiany Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospo-
darowania gminy Skoki.

· Trwają prace przy aktualizacji dokumentacji i kosztorysów na odtwo-
rzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp. i Placu Strażackiego w 
Skokach – etap II (koszt 578 700,-)

· Wykonano prace przy aktualizacji dokumentacji i kosztorysów budowy 
nawierzchni ulicy Akacjowa wraz z kanalizacja deszczową i oczysz-
czalnią wód deszczowych.-przetarg nastąpi 12.03.br.

· Trwają prace projektowe oświetlenia drogowego na ul.Sienkiewicza, 
Mickiewicza, Słowackiego i Zamkowa w Skokach

· Trwają prace projektowe dla następujących zadań: budowa kanalizacji 
sanitarnej terenu pomiędzy ul.Zamkowa i Wągrowiecka w Skokach, 
budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ulicach Topolowa i 
Sosnowa w Skokach

· Po otrzymaniu podkładów geodezyjnych zostanie zlecona dokumen-
tacja na wykonanie chodnika w Roszkowie

· W lutym br. zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie podkładów 
geodezyjnych na następujące zadania: budowa nawierzchni drogi w 
Budziszewicach, budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki, 
budowa wodociągu na terenach budowlanych w Rościnnie, budowa 
wodociągu w Sławie Wlkp., budowa wodociągu do Lechlina, budowa 
wodociągu na terenach budowlanych w Skokach- ul. Okrężna, Falista, 
Górna i Dojazd.
CO Z GAZYFIKACJĄ GMINY?
Dysponujemy   decyzją pozwolenia na budowę. W chwili obecnej 

trwają ostateczne uzgodnienia z Wielkopolskim Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego dotyczące realizacji przedsięwzięcia – WOSD ma wy-
konać magistralę z Wągrowca do Skoków (koszt ok.2.6mln zł), gmina 
Skoki wykona sieć na terenie miasta Skoki i do Antoniewa (koszt ok. 
2.5 mln zł), WOSD wybuduje przyłącza do poszczególnych posesji.

CO Z KANALIZACJĄ W PUSZCZY ZIELONKA?
Wraz ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka złożono 

wniosek o wsparcie z Europejskiego Funduszu Spójności (wartość 
inwestycji w gminie Skoki- 15 800 000 zł). Wniosek został oficjalnie za-
rejestrowany w Komisji Europejskiej pod nr 2004/PL/16/C/PE/030. 

Projekt nasz znajduje się w grupie podstawowych projektów umiesz-
czonych na liście projektów priorytetowych w sektorze środowiska do 
dofinansowania z Funduszu Spójności w 2005r. zatwierdzonej przez 
Ministra Środowiska i przekazanej do Ministerstwa Gospodarki i Pracy 
w dniu 24.11.2005r.  Rozpoczęto  prace projektowe.

W dniu 26.02.2007r. został oficjalnie przekazany przez stronę polską 
do Komisji Europejskiej zaktualizowany wniosek o dofinansowanie 
projektu. Obecnie trwają prace projektowe.

OBRADOWALI 
STRAŻACY

Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach, stowarzyszenie sku-
piające ludzi o podobnych zainteresowaniach, którzy wspólnie 
spędzając czas, służą równocześnie w potrzebie współmiesz-
kańcom. Jest to stowarzyszenie ze wszech miar potrzebne i 
powszechnie akceptowane przez mieszkańców i przez władze 
Gminy. Bo przecież nie znamy dnia, ani godziny i nigdy nie 
wiemy kiedy i gdzie będziemy zmuszeni ich oczekiwać i korzy-
stać z ich pomocy.

25 stycznia br, z udziałem gospodarzy Gminy: Burmistrza Tadeusza 
Kłosa, przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawy, z-cy przewodni-
czącego Rady Wiesławy Surdyk Fertsch oraz przewodniczącego Rady 
Powiatu Wągrowieckiego Krzysztofa Migasiewicza i przedstawiciela 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kapitana Zbigniewa 
Dziewulskiego i w obecności członków Zarządu Gminnego OSP Mi-
rosława Hamery i Marka Gramzy odbyło się zebranie sprawozdawcze 
OSP Skoki.

Uczestnicy wysłuchali sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W 
rezultacie członkowie akceptowali jednogłośnie działalność Zarządu, 
a goście pozytywnie ocenili działalność jednostki za rok 2007. 

Na dzień 31 grudnia 2007 skocka OSP skupiała 58 członków, w tym 42 
członków zwyczajnych (czynnych), od których głownie zależy sprawność 
jednostki, z których czterech przybyło w ciągu roku. Splendoru im do-
daje udział 4 członków honorowych i 12 członków wspierających. Przy 
OSP działa też 8 osobowa chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 
spośród której 3 osoby uczestniczyły w obozie sprawnościowo - szko-
leniowym organizowanym   przez Zarząd Powiatowy OSP i Komendę 
Powiatową Straży.

Jednostka dysponuje jednym samochodem pożarniczym typu cięż-
kiego, jednym typu średniego i jednym operacyjnym oraz kompletem 
sprzętu specjalistycznego do prowadzenia wszelkiego rodzaju akcji 
ratowniczych. Dysponuje też własnym zapleczem techniczno – garażo-
wym oraz socjalno – kulturalnym mieszczącym Izbę Tradycji oraz sale 
wraz z zapleczem kuchennym wykorzystywaną do własnych potrzeb i 
udostępnianą współmieszkańcom. 

W roku 2007 skoccy ochotnicy 102 razy uczestniczyli w akcjach 
ratowniczych, w tym 76 razy przy likwidacji miejscowych zagrożeń. 
Spośród w/w akcji dwie stanowiły wyjazdy do likwidacji zagrożeń poza 
Gminą Skoki.

Najczęściej w akcjach ratunkowych uczestniczyli: Rzepczyk Tomasz 
(63 razy), Dziurka Tomasz (51 razy), Drews Roman (47), Majchrzak 
Dariusz (45), Rzepczyk Zbigniew (39), Rzepczyk Mikołaj (36), Bara-
nowski Robert (34) i Bartol Dariusz (33).

Oprócz udziału w akcjach ratowniczych skoccy strażacy brali też 
udział w pracach związanych z utrzymaniem obiektu, wyremontowali 
klatkę schodową i odmalowali zewnętrzną ścianę budynku od strony 
podwórza. Z własnych też środków, kosztem 924,71 zł współfinanso-
wali zakup umundurowania oraz sprzętu. Działalność jednostki była 
dofinansowana przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
przez Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego – pomoc ta na zakup 
sprzętu i umundurowania w roku 2007 wyniosła 7510 zł. 

O funkcjonalność jednostki dba też Rada Miejska Gminy Skoki oraz 
Urząd Miasta i Gminy zapewniając środki w budżecie na zakup paliwa, 
na opłatę za energie oraz na wynagrodzenie dla kierowców i na diety dla 
strażaków uczestniczących w akcjach ratunkowych. Pomoc ta udzielana 
bezpośrednio z budżetu gminy w roku 2007 wyniosła 170.416,85 zł. 

Członkowie Zarządu dziękując Burmistrzowi i Radzie Gminy za 
udzielaną pomoc i wsparcie apelowali równocześnie o zabezpieczenie w 
budżecie środków niezbędnych do przeprowadzenia remontu sali, tak 
by godnie wspólnie z władzami mogli obchodzić i świętować zbliżające 
się  stu lecie powstania skockiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
  E. Lubawy  
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA 

POWYŻEJ 14.000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 
11, 62-085 Skoki tel. 061/ 89-25-801,
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony ,
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie 
specyfikacja   istotnych warunków zamówienia: http://skoki.nowo-
czesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz 
informacja o   możliwości składania ofert częściowych:
5. Budowa nawierzchni drogi  ul. Akacjowej w Skokach wraz z 
kanalizacją deszczową i oczyszczalnią wód deszczowych.  
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 45233220-7 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częścio-
wych. 
6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawia-
jący nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2008r. 
8. Opis warunków udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu 
dokonywania  oceny spełnienia tych warunków;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy  speł-
niają  następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  
lub  czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem  technicznym   i  osobami zdolnymi do wykonania   
zamówienia,  
c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej   
wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie    za-
mówienia,
Z ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się  
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępo-
waniu  o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24   Prawa   
Zamówień Publicznych,
W celu dokonania oceny spełnienia w/w warunków, że wykonawca 
posiada uprawnienia,   niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponuje osobami zdolnymi   do wykonywania określonej dzia-
łalności lub czynności oraz znajduje się w sytuacji  ekonomicznej 
i finansowej oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych 
wykonawca składa następujące dokumenty: 
a)  aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z 
datą wystawienia nie wcześniej niż 6 m.-cy przed upływem terminu 
składania ofert,
b) dokument  stwierdzający, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:
- kierownik budowy z uprawnieniami w branży budowlanej w spe-
cjalności budowa dróg,  
- kierownik budowy z uprawnieniami w branży sanitarnej w specjal-
ności budowa sieci kanalizacji zewnętrznych,  wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego. 
c) polisy, a w przypadku jej braku  innego dokumentu potwierdza-
jącego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych  warunków 
od wykonawców  na podstawie złożonych dokumentów, o których 
mowa wyżej.  
9. Informacja na temat wniesienia wadium: zamawiający wymaga 
złożenia wadium przetargowego w wysokości 25.000zł.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty 100 %
11. Miejsce i  termin składania ofert: Sekretariat Urzędu – pokój nr 
13 do dnia 12.03.2008r. do godz. 1200   

12. Termin związania z ofertą: 30 dni licząc od dnia składania 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 
62-085 Skoki

-  inspektor 
ds. planowania przestrzennego - 

Wymagania niezbędne
Wykształcenie wyższe – architektura, gospodarka przestrzen-
na;
Członkowstwo w izbie samorządu zawodowego architektów lub 
urbanistów (wymagane uprawnienia bez ograniczeń);
Znajomość przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz budownictwa;
Minimum 3 letni staż pracy;

Wymagania dodatkowe
Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata 
będą:
Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
Praktyka zawodowa w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego;

Zakres wykonywanych na stanowisku zadań
Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, w tym m.in.:
· Prowadzenie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodaro-
wania terenu w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy;
· Przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie;
· Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
· Prowadzenie procedury administracyjnej związanej z wydawa-
niem ww. decyzji;
Wydawanie zaświadczeń z zakresu gospodarki przestrzennej;

Wymagane dokumenty
1. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie.
2. Kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy.
3. Kserokopia zaświadczenia o wpisie na listę członków izby 
samorządu zawodowego architektów lub urbanistów;
4. Oświadczenie kandydata, że  nie był prawomocnie skazany za 
przestępstwo umyślne.
5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę  na przetwarzanie 
danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 
101, poz.926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 
r. o pracownikach samorządowych (Dz U z 2001 r. Nr 142 poz. 
1593 ze zmianami).
Wymagane dokumenty  wraz z życiorysem zawodowym  i listem 
motywacyjnym należy składać do 04.04.2008 r.:
osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miasta i 
Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki - z dopiskiem 
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze” (decyduje data wpły-
wu dokumentów do Urzędu).
Dokumenty aplikacyjne złożone po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane.
Informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Infrastruktury i 
Gospodarki Przestrzennej Artur Nowakowski - nr tel. 061 8925 
804.
Informacje dotyczące przebiegu naboru będą zamieszczane w BIP 
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
     /-/  Tadeusz Kłos



�

Z kart historii

Urodził się on 16 grudnia 1886 roku w Gra-
bowie nad Prosną w rodzinie fryzjera Michała 
Ślósarczyka i Franciszki Zdynka. Odzyskanie 
niepodległości przez Polske w 1918 roku 
rodzina Ślósarczyków wita już w Skokach, 
skąd Stefan Ślósarczyk rusza ochotniczo do 
wielkopolskich oddziałów powstańczych. Od 
23 czerwca 1923 roku żonaty z Zofią Ostoja 
- Ostojską, z którą miał synów: Mariana, 
Kazimierza i Stanisława oraz córki: Stefanię 
i Barbarę.

W okresie dwudziestolecia międzywojenne-
go aktywny członek Towarzystwa Powstańców 
i Wojaków w Skokach - organizacji skupiają-
cej uczestników I wojny światowej i Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919. Jeden z najwy-
bitniejszych członków Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Skokach, w którym w latach 
1925 – 1939 pełnił następujące funkcje: p.o. 
przewodniczącego Bractwa / w okresie od 21 
VII 1934 r. do 19 IX 1934 r./, zastępcy  prze-
wodniczącego / od 25 V 1933 r. do 10 I 1937 
r./, majora / od 10 V 1934 r. do 16 II 1935 r./ 

Pragnę przypomnieć Szanownym Czytelnikom WIADOMOŚCI syl-
wetkę jednej z najbardziej szanowanych postaci naszego miasta lat 20. 
i 30. XX wieku oraz pierwszych lat powojennych – Stefana Ślósarczyka, 
prowadzącego rodzinną piekarnię, której wypieki cieszyły się wielkim 
uznaniem Skoczan. 

i skarbnika / od 16 II 1935 r. do 25 I 1939 r./. 
W 1926 roku Stefan Ślósarczyk został zielo-
noświątkowym królem kurkowym.

Aktywność strzelecka nie była oczywiście 
jedyną domeną jego zainteresowań. Brał 
aktywny i twórczy udział w wielu doniosłych 
wydarzeniach politycznych, społecznych, 
sportowych, kulturalnych i patriotycznych, 
dzięki którym zaczął być zaliczany do ścisłego 
grona najbardziej szanowanych obywateli 
Skoków. Prywatnie pozostał człowiekiem 
skromnym, pełnym dowcipu, lubianym przez 
przyjaciół. Od pierwszych dni po zakończeniu 
II wojny światowej Stefan Ślósarczyk zaanga-
żował się do współorganizowania ochotniczej 
służby przeciwpożarowej w naszym mieście, 
przyczyniając się do kompletowania taboru 
i narzędzi pożarniczych, by w okresie od 9 
lutego 1946 r. do 23 stycznia 1947 r. pełnić 
funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skokach. Zmarł przedwcześnie 7 kwietnia 
1949 roku i został pochowany na cmentarzu 
parafialnym.

27 grudnia 2003 roku, w 85. rocznicę wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego, przed 
wejściem na teren cmentarza w Skokach od-
słonięto tablicę pamiątkową poświęconą po-
wstańcom z Ziemi Skockiej tam pochowanych 
- wśród kilkudziesięciu wymienionych na niej 
powstańców jest również Stefan Ślósarczyk,

co wraz z powyższym wspomnieniem prze-
kazuje Państwu 

Krzysztof Jachna

Tegoroczny  40 MM z racji jubileuszu 35 
lecia istnienia marszu ma dla mieszkańców 
Drechterland szczególne znaczenie. Chcą  
swoje święto spędzić w gronie przyjaciół z 
gmin partnerskich: Skoków i Bardowick. W 
tym celu na ręce Burmistrza Miasta i Gminy  
oraz Rady Miejskiej Gminy Skoki nadesłane 
zostało zaproszenie zachęcające do udziału 
w tym jubileuszu.

Tegoroczne święto naszych holenderskich 
przyjaciół odbędzie się w dniach od 1 do 4 
maja. Podobnie jak w przypadku wyjazdu 
do gminy partnerskiej Bardowick, chcemy 
by do Holandii, poza oficjalna delegacją, 
wyjechali także mieszkańcy  naszej gminy 
zainteresowani podtrzymywaniem kontaktów 
partnerskich z gminą  Drechterland.  Wyjazd 
ten będzie okazją do nawiązania nowych 
znajomości, poznania wielu przejawów życia 
naszych holenderskich partnerów. Gościnni 
mieszkańcy Drechterland oferują zakwatero-

wanie w swoich domach i udział w imprezach 
towarzyszących. Wszystkich zainteresowa-
nych wyjazdem na weekend majowy do gminy 
Drechterland  prosimy o zgłaszanie się do 21 
marca br. do pani Karoliny Stefaniak, pokój 
nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki.  Koszt 
wyjazdu  jednej osoby wynosi 100 złotych. 
Liczymy na to, iż mieszkańcy naszej gminy 
którzy zgłoszą swoją chęć wyjazdu będą mogli 
przyjąć naszych holenderskich gości w swoich 
domach podczas zbliżających się dni Miasta i 
Gminy Skoki 13-15 czerwca tego roku. 

W przypadku większej liczby chętnych  spo-
śród wszystkich zgłoszeń zostanie wylosowa-
nych 20 osób, które wezmą udział w wyjeździe. 
Zachęcam Państwa do skorzystania z zapro-
szenia mieszkańców gminy Drechterland.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gmi-
ny Skoki

Wiesława Surdyk-Fertsch

MAJOWY  WEEKEND 
W DRECHTERLAND – PARTNERSKIEJ 

GMINIE W HOLANDII
W maju bieżącego roku nasza holenderska gmina partnerska Drechterland ob-

chodzić będzie jubileusz – 35 lecie niezwykłego marszu charytatywnego zwanego 
„40 MM”. Podczas tej imprezy mieszkańcy gminy i zaproszeni goście pokonują we 
wspólnym marszu określoną przez organizatorów trasę. Jej długość wybiera każdy 
z uczestników indywidualnie, dostosowując ją do swoich możliwości.

ZOSTAŃ DAWCĄ!
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu za-

prasza wszystkich chętnych do honorowego 
oddawania bezcennego leku, jakim jest krew. 
Rocznie na terenie kraju konieczne jest do-
konanie około miliona transfuzji. Codziennie 
potrzeba krwi od kilku tysięcy dawców. Ty 
również możesz oddać krew i zostać Ho-
norowym Dawcą Krwi PCK. Oddanie tego 
bezcennego daru jest najbardziej humani-
tarnym czynem - ratującym zagrożone życie. 
Honorowym krwiodawcą może zostać każdy 
w wieku od 18 - 65 lat, wadze powyżej 50 kg, 
co 8 tygodni w ilości 450 ml. 

Zapraszamy do Punktu Krwiodawstwa, 
który mieści się w budynku Szpitala Powia-
towego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 
74 na 4 piętrze. Punkt jest czynny w ponie-
działki, wtorki i piątki w godzinach rannych. 
Wszystkim chętnym oferujemy m.in.: miłą i 
bezpłatną obsługę, zwrot kosztów podróży 
dla zamiejscowych, usprawiedliwienie nie-
obecności w pracy (szkole) za dzień oddania 
krwi, produkty regenerujące i wzmacniające 
organizm. Ponadto dawcy, którzy posiadają 
tytuł Zasłużony po 6, 12 i 18 litrach mogą 
liczyć przy zakupie na częściowe ulgi nie-
których leków oraz bezpłatne przejazdy ko-
munikacją miejską. Przewidziane są również 
wyróżnienia, medale i ordery na określonych 
zasadach. 

PREZES PCK w Wągrowcu 
Jan Maćkowiak
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Uroczystość miała miejsce w Hali widowiskowo - sportowej przy 
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. Uświetnili ją 
swoją obecnością min. tacy goście jak: I Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego pan Wojciech Jankowiak, Starosta Powiatu Wągro-
wieckiego pan Michał Piechocki.

Organizując tą imprezę Burmistrz chciał w sposób szczególny 
nagrodzić dzieci i młodzież z terenu naszej gminy za szczególne 
osiągnięcia w dziadzinie sportu i dyscyplin wiedzowych. Aby znaleźć 
się w gronie wyróżnionych należało wykazać się szczególnymi osią-
gnięciami. Bohaterowie tej uroczystości zdobywali zaszczytne laury w 
Polsce i Wielkopolsce. Byli też tacy, którzy mają już za sobą starty w 
imprezach międzynarodowych. Zdobywali medale mistrzostw szkoły, 
gminy, powiatu, rejonu oraz województwa, a także Polski lub byli 
bardzo blisko podium. Rozsławiali w ten sposób dobre imię Miasta 
i Gminy Skoki. 

Wyróżnieni uczniowie zostali zaproszeni wraz ze swoimi rodzicami. 
Wręczenia nagród dokonywał Burmistrz na przemian z zaproszonymi 
gośćmi. Nagrodzeni zostali także nauczyciele pod opieką których wy-
różniona młodzież odniosła swe sukcesy, oraz działacze sportowi.

Oto lista nagrodzonej młodzieży: Wiktoria Owczarzak, Maja Guner, 
Katarzyna Dziekan, Katarzyna Bejma, Aleksandra Samol, Paweł 
Dziekan, Piotr Dembiński, Sara Borowiak, Monika Lehmann, Marta 
Szmyra, Lilianna Zamecka, Sebastian Rosik, Mateusz Nowak, Filip 
Kujawa. Maja Witkowska, Jakub Pajączek, Jakub Liberski, Hanna 
Foińska, Sandra Kucz, Anita Dudek, Jagoda Węglarz, Magdalena 
Walkowska, Maja łączyńska, Olga Szymańska, Monika Kasprzak, 
Paulina Bendyk, Marlena Kasprowska, Beata Rutkowska, Robert 
Dybowski, Jan Gorzycki, Emil Fischer, Magdalena Nowak, Bartło-
miej Bejma, Małgorzata Kruczek, Dominika Kowalska, Weronika 
Saukens, Marta Guner, Adam Wylegalski, łukasz Mroziński, Marta 
Kantorska, Anna Kujawa, Karolina Graczyk, Anna Berendt, Marlena 
Sobaszkiewicz, Olga Witecka, Mikołaj Wojtkowiak, Hubert Dudek, 
Artur Hagdan, Dawid Sroczyński, łukasz Hatka, Roger Kuliński, Woj-
ciech Cibail, Krzysztof Giersig, Damian Górczyński, Bartosz Korczak, 
Bartosz Marciniak, Radosław Modlibowski, Dominik Nowak, Paweł 
Rakowicz, Grzegorz Rakowski, Dariusz Bąkowski, łukasz Kuczyński, 
Piotr Rakowski, Bartosz Rakowski, Anita Nowakowska, Sara Sobik, 
Wojciech Moliński, Adrian Kłosowski, Robert Lipczyński, Sebastian 
Seyda, Kacper Frąckowiak, Małgorzata Pietrzak, Joanna Błachowiak, 
Joanna Dereżyńska, Patrycja Lehmann, Jarosław Rutkowski, Tomasz 

Kawczyński, Urszula Wróblewska, Małgorzata Hauke, Joanna Mać-
kowiak, Izabela Witczak, Paulina Jankowska, Radosław Rakowicz, 
Arkadiusz Dereżyński, Tomasz Jarzębowski, Bartosz Kramer, Marta 
Koteras, Izabela Fidos i łukasz Nowak. 

Nagrodzeni nauczyciele: Krystyna Czajka, Katarzyna Dziel, Gra-
żyna Kubiak, Danuta Kubicka, Grażyna Lubawa, Bartosz Seidler, 
Wioletta Molińska, Barbara Surdyk, Małgorzata Dudek, Renata 
Hamulczyk, Dorota Mrozińska, Magdalena Samol, Andrzej Surdyk, 
Wiesława Surdyk-Fertsch, Hanna Węglewska, Wiesław Nowak i Grze-
gorz Samol oraz działacze sportowi Mirosław Piechocki i Radosław 
Kujawa

Wszyscy nagrodzeni dostali pamiątkowe dyplomy, książki, upominki 
oraz gadżety promocyjne Miasta i Gminy Skoki. 

W tym roku po raz pierwszy nagrody zdecydował się ufundować 
także Starosta Powiatu Wągrowieckiego p. Michał Piechocki. Nagrody 
te zostały przyznane dwóm absolwentkom Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Skokach, które zdobyły w egzaminie kompeten-
cyjnym kończącym szkolę podstawowa po 39 punktów na 40 możliwych, 
a były nimi Maja Guner oraz Katarzyna Dziekan. 

Nagrodę starosty dostała także najlepsza absolwentka Gimnazjum 
im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, która zdobyła w egzaminie 
końcowym 92 punkty na 100 możliwych Magdalena Nowak.

Niewątpliwym uatrakcyjnieniem tegorocznej Gali były występy w 
wykonaniu młodych uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. 
Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Młodzi uczniowie zaprezen-
towali się czterokrotnie, zgromadzeni w hali mogli zobaczyć Walc z 
baletu Sylwia do muzyki Leo Delibes, według choreografii Mirosława 
Różalskiego, Taniec Hiszpański z baletu ,, Jezioro łabędzie” do muzyki 
Piotra Czajkowskiego w choreografii Alicji Curujew, Taniec Jazzowy 
choreografii Moniki Gałęskiej oraz Tango do muzyki Astora Piazzola 
w wykonaniu duetu Irminy Kopaczyńskiej i Michała Barczaka według 
własnej choreografii.

Uroczystość przygotowali i poprowadzili podobnie jak w poprzed-
nich latach Karolina Stefaniak i Wiesław Nowak.

Po uroczystej Gali odbył się dedykowany laureatom koncert znanego 
polskiego zespołu hip-hopowego Jeden Osiem L. Na koncert mogli 
przyjść wszyscy lubiący ten rodzaj muzyki, Skocka hala gościła na 
koncercie ok. 700 osób. 

Karolina Stefaniak

SKOCKA GALA MISTRZÓW
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TRENINGI 
ORAZ TURNIEJE HALOWE 
TRAMPKARZY STARSZYCH 

„WEłNY” SKOKI
Już w połowie stycznia trampkarze starsi „Wełny” Skoki rozpoczęli 

okres przygotowań do rundy wiosennej poprzez treningi na hali, w któ-
rych uczestniczy grupa 18 chłopców z rocznika 93 i 94. W drużynie jak 
na razie nie ma nowych zawodników, jest natomiast istotne osłabienie 
drużyny, gdyż do przygotowań nie przystąpił z powodu kontuzji Michał 
Gruszka, który prawdopodobnie nie zagra na wiosnę.

W dniu 3 lutego nasi trampkarze uczestniczyli w turnieju halowym 
w Żninie, którego organizatorem był miejscowy klub „Jeziorak”. W 
turnieju uczestniczyło 12 zespołów podzielonych na dwie grupy. Nasz 
zespól kolejno spotkał się z „Szubinianką” Szubin, którą pokonał 
2:0 a następnie wygrał 3:1 z „Unią” Wapno i przegrał 0:1 z „Spartą” 
Janowiec. W ostatnim meczu grupowym padł remis 0:0 z „Nielbą” 
Wągrowiec. Pomimo tego, że nasz zespół miał tyle samo punktów co 
„Nielba” to przez to, że miał gorszy bilans bramkowy nie wszedł do 
finału. Pozostało nam jedynie grać o piąte miejsce, które zdobyliśmy 
w meczu z „Dębem” Potulice, w którym padł remis 1:1 i decydowały 
rzuty karne, które lepiej wykonywali trampkarze „Wełny” Skoki. Po 
zakończeniu turnieju trenerzy wybierali najlepszego zawodnika całego 
turnieju i został nim nasz zawodnik Piotr Rakowski.

 Kolejnym turniejem, w którym uczestniczyli trampkarze starsi 
był turniej w Poznaniu, którego organizatorem był „Lech” Poznań i 
odbył się 16 lutego a uczestniczyły w nim najlepsze kluby Wielkopolski 
w kategorii trampkarzy starszych rocznika 93. Nasza drużyna była 
najmłodszą drużyną, gdyż graliśmy rocznikami 93, 94 i 95. W turnieju 
graliśmy systemem każdy z każdym i kolejno graliśmy z „Wartą” Po-
znań porażka 0:1, następnie porażka również 0:1 z „Lechem” Poznań  
i 1:2 z „Polonią” Środa. W kolejnym meczu porażka 0:1 z „13”sportową 
z Poznania i 0:6 z „Lechem” Poznań II, 0:1 z „Nielbą” Wągrowiec i 

UWAGA WłAŚCICIELE 
I UŻYTKOWNICY 

GOSPODARSTW ROLNYCH 
I NIERUCHOMOŚCI!

15 marca br, mija termin płatności I raty łącznych zobowiązań 
pieniężnych płaconych na rzecz Gminy, tj. podatku rolnego i podatku 
od nieruchomości. 

Przypominając o tym terminie informujemy, że po tym dniu od 
niezapłaconych kwot zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 
będziemy zmuszeni pobierać odsetki za zwłokę, które obecnie wynoszą 
13,5 % w stosunku rocznym. 

Podatek jest płatny w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, u 
Sołtysa lub na rachunek bankowy Urzędu: PKO BP SA o/Wągrowiec 
nr 81 1020 3903 0000 1502 0011 8935.

UWAGA  ROLNICY
Wielkopolska Izba  Rolnicza organizuje dwudniowe szkolenia w 

zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, 
kończące się uzyskaniem 5-letnich uprawnień do nabywania i stoso-
wania środków ochrony roślin, które odbędzie się w dniach od 17 do 
18 marca 2008 r.  o godzinie 10 00 w świetlicy wiejskiej w Potrzanowie. 
Odpłatność: 70 zł od osoby. Zapisy przyjmują:
- kierownik biura powiatowego WIR Bernadeta Ratajczak pod nr tel. 
067 216 62 86 w pon. 8.00-15.00 i czw. 8.00-14.00,
 - delegat izby rolniczej  Feliks Kaczmarek pod nr tel.0614276241,  
- delegat izby rolniczej  Michał Kantorski pod nr tel. 061 8124 329. 

***
W dniu 5 marca 2008 r. (środa) o godzinie 1000,  odbędzie się w 

sali biblioteki w Skokach szkolenie, którego tematem będą „nowe 
zasady” wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie do upraw 
rolnych w 2008 roku. 

Zagadnienie to omówione zostanie  przez pracowników Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Wągrowcu.

Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapozna Państwa z 
„aktualnościami rolniczymi”.

Ponieważ od dnia 3 marca br. można będzie składać w Oddziale 
Wojewódzkim ARiMR w Poznaniu wnioski o dofinansowanie „mło-
dych rolników”, na spotkaniu przedstawione zostaną szczegółowe 
informacje dotyczące tego działania.   

„BUDOWLANI” ROSIK W AKCJI!
W niedzielę, 10.02 br z udziałem 5-ciu drużyn odbył się „Turniej 

Piłki Nożnej Oldboyów o Puchar Burmistrza Gołańczy”. W Turnieju 
tym, odbywającym się z udziałem 5-ciu drużyn, drużyna „Budowlanych 
Rosik” zajęła trzecie miejsce. Na pierwszym miejscu uplasował się 
„Soforek” Szamocin, a na drugim „Niedźwiadki” Gołańcz. Kolejne, 
czwarte miejsce zajęła drużyna „Sokoła” Damasławek, a piąte miejsce 
drużyna „Lipia Góra”.

Równolegle „Budowlani” uczestniczą w rozgrywkach Ligi Piłki 
Nożnej Oldboyów o Puchar Starosty Wągrowieckiego. W lidze tej, w 
której występują również wspomniane już „Niedźwiadki” oraz drużyny: 
„Czaban”, „Nielba”, „Łakina” i „Grajan” z Wągrowca, po wygranym 
17.02 br z wynikiem 7-4 meczu z „Niedźwiadkami”, będącymi liderem 
rozgrywek skocka drużyna zajmuje drugie miejsce w tabeli. 

Kolejne mecze „Budowlanych” to: 24.02 – Turniej o Puchar Bur-
mistrza Szamocina i 17.03 – Turniej o Puchar Pierwszego Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka, który rozegrany 
zostanie w Skokach. 

E. L.   

OTWARTY TURNIEJ W TENISIE 
STOłOWYM 

9 marca 2008 roku o godz. 13.00 w Gimnazjum nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków w Skokach odbędą się Gminne Otwarte Mistrzostwa 
w Tenisie Stołowym.

Organizator: Grzegorz Samol - tel.8124549

w ostatnim meczu 0:1 z „Marcinkami” Kępno. Nasza drużyna zajęła 
ostatnie miejsce a przedostatnie „Nielba” Wągrowiec. Turniej wygrał 
„Lech” Poznań I. Pomimo tych porażek dla naszego zespołu oraz dla 
„Nielby”, która tylko wygrała z naszym zespołem była to dobra lekcja 
futbolu od najlepszych. Nasze mecze były bardzo wyrównane a porażki 
po 0:1 były pechowe, gdyż te bramki traciliśmy z rzutów wolnych aż 
czterokrotnie.

Kolejnym etapem przygotowań były sparingi z drużyną szkółki pił-
karskiej „Poznaniak” Poznań, który przebywał na obozie treningowym 
w Skokach. Pierwszy sparing rozegraliśmy na hali grając mecz 2x30 
minut, który wygrała „Wełna” Skoki 3:2 a następnie rozegraliśmy 
pierwszy w tym roku mecz na naszym stadionie, który również wygrała 
nasza drużyna 2:1 po dwóch bramkach Mateusza Podolskiego. 

W kolejnym numerze przedstawimy relacje z II Halowego Turnie-
ju Piłki Nożnej trampkarzy Starszych o Puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Skoki.
 Radosław Kujawa
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ABY ZWIĘKSZYĆ TRAFNOŚĆ PO-
DEJMOWANYCH DECYZJI EDU-
KACYJNYCH I ZAWODOWYCH

Kolejne miesiące drugiego semestru przybliżają moment, kiedy trze-
cioklasista musi podjąć decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej 
czy też zawodu. Ta decyzja będzie miała ogromne znaczenie w jego 
życiu. Rodzice przywiązują dużą wagę do wyboru zawodu przez ich 
dziecko. Kierują się w pewnej mierze prestiżem społecznym, jaki ludzie 
przypisują poszczególnym zawodom. Poziom aspiracji jest różny. Z 
reguły jednak pragną, by ich dziecko osiągnęło wyższy stopień wykształ-
cenia i wyższą pozycję społeczną niż oni sami. Bywa tak niekiedy, że 
rodzice nie chcą wysłuchać dziecka i decydują sami o jego przyszłości. 
Trudno tez zrozumieć tych, którzy mówią: "sam sobie wybieraj, rób, 
jak chcesz, żebyś potem nie miał do mnie pretensji". Trzecioklasista 
gimnazjum nie jest jeszcze całkowicie dorosły i dojrzały do podjęcia 
tak ważnej decyzji. Rodzice powinni aktywnie współuczestniczyć w 
wyborze zawodu przez dziecko, prowadzić z nim na ten temat rozmowy 
już wcześniej, zachęcać do zdobywania informacji z różnych źródeł. 

PAMIĘTALI O BABCIACH 
I DZIADKACH!

21 i 22 stycznia, niby zwyczajne, a jakże szczególne, różniące się od 
innych dni. Bo przecież, 21 stycznia to Dzień Babci, a następny dzień 
– 22 stycznia, to Dzień Dziadka. 

W tych szczególnych Dniach do swych Babć i Dziadków z życzeniami 
pospieszyli ich najukochańsi – wnuki i prawnuki.

Ale nie tylko. O swych babciach i dziadkach, pamiętały też przed-
szkolaki i uczniowie zerówek. To oni właśnie, wspomagani przez „swe 
panie” na spotkaniach okolicznościowych złożyli swym Babciom i 
Dziadkom życzenia i zaprezentowali programy artystyczne mówiące 
bohaterom uroczystości o swych wielkich miłościach do nich. 

O swych Seniorach, pamiętały też panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Potrzanowie, które wraz z Sołtysem i Radą Sołecką 22.01 br zapro-
siły wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków na spotkanie przy kawie 
zorganizowane w Ośrodku Kultury w Potrzanowie. Na uroczystość 
przybył również Burmistrz Tadeusz Kłos, który na tę okazję ufundował 
wspaniały tort. Czas gościom umiliły wnuki, na co dzień uczęszczające 
do Świetlicy Socjoterapeutycznej, które pod opieką pani Andrzeliki 
Pawlak przygotowały występ artystyczny, którym rozweselały zaproszo-
nych gości. Wieczór umiliły też „Skoczki”, które pod kierownictwem 
pana Mieczysława Jarzembowskiego zaprezentowały kilka piosenek 
i pieśni. Zgromadzeni bohaterowie wieczoru, nie kryjąc wzruszenia 
każdy występ nagradzali gorącymi brawami. 

Dzień wcześniej, bo 21.01 br, spotkanie dla swych Seniorów zorga-
nizowała Rada Sołecka w Brzeźnie. 

Obie te uroczystości (chociaż prawdopodobnie było ich więcej, a nie 
o wszystkich wiemy), cieszyły się wielkim powodzeniem i uznaniem 
ze strony adresatów, bohaterów Dni. Stały się też okazją do spotkań, 
często już coraz rzadziej widywanych sąsiadów i przyjaciół z lat mło-
dości i okazją do wspomnień i refleksji. 

Dzień Babci i Dzień Dziadka przeszły do historii. Pamiętajmy jed-
nak, że szacunek osobom starszym należy okazywać każdego dnia na co 
dzień. Bo jak mówi jedna ze zwrotek wiersza Wandy Chotomskiej:

„Nie ma jak Babcia 
Ja Babcię kocham – 
Bez Babci byłby kiepski los.
Jak macie Babcie
To się nie trapcie,
Bo wam nie spadnie z głowy włos” 

Najlepiej jest, gdy decyzja zostaje podjęta wspólnie, gdy rodzice ak-
ceptują plany dziecka lub ono zgadza się na szkołę, którą proponują 
rodzice. W razie różnicy zdań rodzice muszą rozważyć sprawcę, dociec, 
co leży u podstaw decyzji syna czy córki. Warto przyjrzeć się, czy wybór 
jest zgodny z zainteresowaniami, czy dziecko nie sugeruje się decyzją 
koleżanki lub kolegi. Co należy brać pod uwagę przy wyborze zawodu 
i szkoły? Stan zdrowia i rozwój fizyczny, zdolności, zainteresowania 
i zamiłowania ucznia, temperament i charakter oraz perspektywy 
zatrudnienia. 

Z myślą o pomocy w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu 23 lutego 
organizujemy wyjazd na XII Targi Edukacyjne w Poznaniu, a 14 marca 
(piątek) o godzinie 17,00 w naszym gimnazjum zostanie zorganizowana 
Giełda Szkół Ponadgimnazjalnuych. Zapraszam wszystkich rodziców 
i uczniów klas III gimnazjum. Będzie można uzyskać wiele cennych 
informacji na temat kryteriów przyjęć do szkół ponadgimnazjanych. 
Co roku giełda cieszy się dużym zainteresowaniem, a uczniowie oraz 
ich rodzice nie tracąc czasu i bez konieczności wyjazdu poza naszą 
gminę mogą między innymi porozmawiać z przedstawicielami szkół 
ponadgimnazjalnych, uzyskać druki podań o przyjęcie do szkoły, fol-
dery. Dom rodzinny ma ogromną rolę do spełnienia w tej dziedzinie. 
W jednych rodzinach czyta się małym dzieciom książeczki, starszym 
podsuwa się lekturę, dobiera odpowiednie programy w telewizji, daje 
materiał do lepienia, wycinania, rysowania. W innych dziecko jest 
puszczone samopas, biega całymi dniami lub dla "świętego spokoju" 
sadzane jest przed telewizorem i przez kilka godzin ogląda wszystkie 
programy po kolei. Wiele okazji do wyrabiania zainteresowań stwarza 
wspólny spacer, rozmowy z członkami rodziny, znajomymi na temat 
wykonywanych przez nich zawodów. Warto dlatego wykorzystać czas 
i okazję, aby wspólnie ze swoim dzieckiem wybrać się 14 marca do 
naszego gimnazjum. 

pedagog szkolny - doradca zawodowy mgr Krzysztof Ołdziejewski

DYSKOTEKA NA 102
Dla wielu osób karnawał, to najlepszy czas w roku. Uczniowie szkoły 

podstawowej w Lechlinie niewątpliwie zgadzają się z tym stwierdze-
niem. Bale przebierańców, dyskoteki, zabawy to coś, co uczniowie lubią 
najbardziej. Z myślą o nich, Samorząd Uczniowski przy współpracy z 
paniami: G. Kufel i R. Wróblewską zorganizowali bal przebierańców 
z nagrodami. Bal odbył się 24 stycznia zaraz po lekcjach i trwał do 
godziny 18:30. 

W tym czasie oprócz tańca, hulanki, swawoli, przeprowadzonych 
zostało kilka konkursów. Najważniejszym i najbardziej emocjonującym 
z nich, był konkurs na najlepsze przebranie. Uczniowie wykazali się 
niezwykłą pomysłowością. Były cyganki, cowboye i cowboyki, bliźniacz-
ki, wróżki i księżniczki. Na parkiecie pojawiła się również smaczna 
Truskaweczka, świąteczna choinka, czarny kot i Pirat z Karaibów. 
Największą furorę jednak wzbudziła Doda, za którą przebrał się 
Dorian Karczewski. To właśnie on, uczeń klasy IV, zdobył pierwszą 
nagrodę w konkursie. Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie nie tyl-
ko byli nagradzani za swój pomysłowy strój, ale również za ciekawe 
zaprezentowanie się przed jury, w skład którego weszli gimnazjaliści, 
absolwenci naszej szkoły oraz dwoje nauczycieli. Oprócz konkursu 
na najciekawsze przebranie, odbyła się również zabawa z balonami, 
taniec na gazecie oraz konkurs sprawnościowy. Wspaniała zabawa na 
parkiecie przeplatana była posiłkami. Mamy – ochotniczki, upiekły 
przepyszne placki, które uświetniły ten niezapomniany wieczór.

Dzień później, w godzinach lekcyjnych, bawili się na parkiecie 
najmłodsi uczniowie naszej szkoły – rozkoszne przedszkolaki i zerów-
kowicze. Oni również wykazali się pomysłowością w przygotowaniu 
swoich strojów. Mali bohaterowie z bajek tańczyli, skakali, śpiewali i 
jedli. Przy okazji tej zabawy, milusińscy pożegnali się ze swoja Panią 
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FERIE „W PRACY”
Nie od dzisiaj wiadomo, że, aby wykonywana praca dawa-

ła satysfakcję trzeba przede wszystkim lubić, to co się robi. 
Aby wybrać odpowiedni dla siebie zawód, warto jego tajniki 
poznać będąc jeszcze dzieckiem. Z myślą o przyszłej karierze 
zawodowej tegoroczne zimowisko dzieciaki spędziły właśnie w 
zakładach pracy. Taką innowacyjną formą spędzania wolnego 
czasu zaproponowała najmłodszym mieszkańcom naszej gminy 
skocka biblioteka. 

Goszcząc w urzędzie pocztowym w Skokach dzieci poznały m.in.: 
konstrukcję skrzynek pocztowych, zasady sortowania listów i przesyłek, 
stemplowały, lakowały… hitem okazały się wreszcie  pyszne pocztowe 
cukierki.

Pani Magdalena w zakładzie fryzjerskim oprócz tego, że zapoznała 
maluchy z pracą fryzjera dodatkowo bajecznie ufarbowała włosy swoim 
gościom oraz pozwoliła dowolnie uczesać peruki manekinów. 

Prawdziwe odciski własnych linii papilarnych, dmuchanie w alkomat, 
poznanie radiowozu policyjnego od środka, to na ogół rzadka przy-
jemność. Dzieciom czynności te dały jednak niewątpliwą przyjemność.  
Wszak do komisariatu przyszły z wizytą i to zupełnie dobrowolnie. 

Prawdziwą frajdę przygotowali wągrowieccy strażacy. Kaski na 
głowach, węże strażackie, wjazd na podnośniku, kierowanie wozem 
strażackim „na niby” i kto by nie chciał zostać strażakiem. A może 
piekarzem? Po wizycie w piekarni wszystko możliwe: silosy, piece chle-
bowe, a na koniec zwiedzania świeże pączki, które w tłusty czwartek 
smakowały wyjątkowo. 

Nie mogło w programie zabraknąć wizyty w warsztacie samochodo-
wym u Pana Piotra. To była prawdziwa uczta dla chłopców. Samochód 
na podnośniku wow! Z bliska można było podziwiać narzędzia do 
reperacji aut i nawet je dotknąć. 

A zaraz następnego dnia dzieci przekroczyły gościnne progi zakła-
du stolarskiego. Teraz już wiedzą jak zbudować stół, albo szafę. A w 
prezencie kawałek drewienka… na pamiątkę, a będzie co wspominać 
jeszcze długo.

Gospodarz Miasta i Gminy Skoki, Pan Burmistrz również przyjął 
dzieci w swoim gabinecie i opowiedział o codziennej pracy swojej oraz 
pracowników Urzędu. 

Panie z biblioteki dołożyły wszelkich starań, aby dzieci nie nudziły 
się nawet przez moment. Fragment „Królowej Śniegu” czytały więc 
codziennie na dzień dobry. Zapewniły zabawę z dziewczętami z Koła 
Teatralnego, poznanie nowych słówek i zabaw w języku angielskim 
i wspólne rysowanie. A wszystko oprócz Królowej Śniegu dotyczyło 
poznawania zawodów. Trzeba i Królową poznać było bliżej. Przyje-
chała więc grupa teatralna, aż z Krakowa i przedstawiła inscenizację 
o zimowej bohaterce. A na sympatyczną dokładkę Pan Mirek rozegrał 
zimowy turniej w warcaby. Do zobaczenia za rok. 

W swoich miejscach pracy przyjęli dzieci:
Pan Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Pan Jacek Matysiak – Komisariat Policji w Skokach
Pani Alina Rzepczyk – Naczelnik Urzędu Pocztowego w Skokach
Pani Magdalena Bartkowiak – Zakład Fryzjerski w Skokach
Pan Jacek Michalak  - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w 

Wągrowcu
Pan Krzysztof Magdziarz – Piekarnia  w Wągrowcu
Pan Piotr Jankowski – warsztat  samochodowy w Skokach
Państwo Grażyna i Marian Kaczmarkowie – zakład stolarski w 

Skokach - Serdecznie dziękujemy.
Ponadto składamy podziękowania: Pani Natalii Korczak, Pani 

Zuzannie Urban, Pani Danucie Kobus-Boguni, Panu Mirosławowi 
Piechockiemu oraz rodzicom, którzy pomagali w organizacji ferii. 

– Danutą Urbaniak, która od drugiego półrocza przeszła do szkoły 
podstawowej w Łosińcu.

 R. Wróblewska

„SALAMANDRA” 
W NASZEJ SZKOLE

W tym roku 
Szkoła Podsta-
wowa w Jabłko-
wie została wy-
losowana przez 
Polskie  Towa-
rzystwo Ochrony 
Przyrody "Sala-
mandra" do prze-
prowadzenia eta-
pu okręgowego 
Wojewódzkiego 
Konkursu Przy-
rodniczego dla 

Uczniów Gimnazjum i Szkół Podstawowych pt. "Ptaki wodno 
- błotne Polski". 

Etap ten odbył się 16 lutego 2008 r. Do konkursu przystąpili 
uczniowie ze szkół podstawowych z Łopuchowa, Jabłkowa, Skoków 
i Popowa Kościelnego oraz gimnazjów w Skokach i w Kiszkowie.

Pytania etapu okręgowego wykraczały poza temat przewodni kon-
kursu (ptaki wodno -błotne Polski) i obejmowały szerszą tematykę 
– ptaki Polski niezwiązane ze środowiskiem wodno – błotnym.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się następujące osoby: 
Dominik Pilarczyk – Gimnazjum w Kiszkowie oraz Aleksandra 
Samol – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach.

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Szkołę 
Podstawową w Jabłkowie. Pozostałym uczestnikom wręczono dy-
plomy za zakwalifikowanie się do etapu okręgowego.

A.Gronowicz

FERIE W FUNDACJI
Na ferie zimowe uczniowie czekali z utęsknieniem od początku 

września. Niestety, ci którzy liczyli, że w styczniu będą mogli 
pozjeżdżać na sankach lub ulepić bałwana, po raz kolejny za-
wiedli się. 

Na szczęście  w pierwszym tygodniu ferii każdy, którego w 
domu dopadła nuda, mógł przyjść do szkoły, by skorzystać z zajęć 
świetlicowych. Dzieci uczestniczyły w konkursach plastycznych 
(m. in. na najpiękniejszą walentynkę),  muzycznych oraz zaba-
wach sportowych. Chętnych nie brakło też do gier planszowych 
lub komputerowych. Największym zainteresowaniem cieszyły się 
jednak wyjazdy do kina lub na basen w Koziegłowach.

W drugim tygodniu ferii dwunastoosobowa ekipa uczniów na-
leżących do Klubu Młodego Reportera złożyła wizytę w redakcji 
dziennika „POLSKA Głos Wielkopolski”.  Kandydaci na przy-
szłych dziennikarzy  zobaczyli od kuchni, jak wygląda ten trudny 
zawód. Obserwowali także proces redagowania i wydawania gazety 
i wypytywali o zagadnienia dotyczące etyki zawodowej oraz pre-
dyspozycji koniecznych do wykonywania zawodu dziennikarza.   

31 stycznia  dyrekcja i nauczyciele szkoły w Jabłkowie gościli 
trzyosobową delegację 

z Wielkiej Brytanii. Goście z zagranicy  zwiedzili placówkę oraz 
– co było głównym celem wizyty – pytali o sposób, w jaki Fundacja 
radzi sobie z prowadzeniem szkół wiejskich. Widok budynków, 
czynionych remontów i inwestycji oraz odwagi w podejmowaniu 
nowych wyzwań, wywarł na Anglikach duże wrażenie. Spotkanie 
było też  okazją do obustronnej wymiany doświadczeń związanych 
z oświatą oraz aktywizowaniem lokalnych społeczności.  

L. Błachowiak
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ZWOLNIJ
Ogółem każdego roku Policja odnotowuje 

ponad 36.000 zdarzeń drogowych, w tym po-
nad 4.000 to wypadki  i blisko 32.000 kolizji 
drogowych. Na drogach w ciągu roku ginie 
w wypadkach ok. 500 osób, a ponad 5.500 
doznaje obrażeń ciała.

Przyczyny zdarzeń spowodowanych przez 
kierujących pojazdami od lat są te same, a 
mianowicie:
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 

ponad 10.000 zdarzeń,
- niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu-ponad 6.500 zdarzeń,
- niezachowanie bezpiecznej odległości mię-

dzy pojazdami-ponad 4.500 zdarzeń,
- nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie, 

omijanie-ponad 3.500 zdarzeń.
Plagą polskich dróg i złym przyzwyczaje-

niem, szczególnie młodych ludzi, jest jazda 
bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Policja 
na terenie Wielkopolski podczas kontroli 
blisko 130.000 pojazdów, ujawnia ok. 37.000 
osób, które nie używają pasów bezpieczeństwa 
i średnio 1700 przypadków przewożenia dzieci 
niezgodnie z przepisami, bez właściwego 
zabezpieczenia.

Ponadto każdy rok to blisko 140.000 kieru-
jących przekraczających dozwoloną prędkość, 
ok. 7.500 ujawnionych przypadków nieustą-
pienia pierwszeństwa przejazdu i 10.000 
ukaranych kierujących za nieprawidłowo 
wykonane manewry wyprzedzania.
* Podane statystyki dotyczą województwa 
wielkopolskiego

                                                                       
                                      

NIETRZEŹWI KIEROWCY
Problem trzeźwości uczestników ruchu dro-

gowego, a zwłaszcza kierujących pojazdami 
jest jednym z najważniejszych czynników bez-
pieczeństwa na drodze. Mimo konsekwencji 
jakie spotykają nietrzeźwych kierujących ich 
liczba niestety rośnie.

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, art. 87:
§1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu 

alkoholu lub podobnie działającego środka, 
prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lą-
dowym, wodnym lub powietrznym podlega 
karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 
50 złotych.

§2. Kto znajdując się w stanie po użyciu 
alkoholu lub podobnie działającego środka, 
prowadzi na drodze publicznej lub w strefie 
zamieszkania inny pojazd niż określony w 
§1, podlega karze aresztu do 14 dni albo 
grzywny.

§3. W razie popełnienia wykroczenia określo-
nego w §1 lub §2 orzeka się zakaz prowadzenia 
pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka 
się na okres 6 miesięcy do 3 lat.

Natomiast art. 178A Kodeksu Karnego 
określa:

§1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środka odurzającego, pro-
wadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, 
wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

§2. Kto znajdując się w stanie nietrzeźwo-
ści lub pod wpływem środka odurzającego 
prowadzi na drodze publicznej lub w strefie 
zamieszkania inny pojazd niż określony w §1, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do roku.

§3.W razie skazania za przestępstwo 
określone w §1 §2 sąd może orzec podanie 
wyroku do publicznej wiadomości.

Oprócz w/w kar sąd orzeka zakaz prowa-
dzenia pojazdów od roku do 10 lat.

 
W NAGłYM WYPADKU

Codziennie policjanci, ratownicy me-
dyczni oraz strażacy, którzy interweniują 
na miejscu wypadku napotykają trudności 
ze skontaktowaniem się z krewnymi lub 
bliskimi poszkodowanych.

Skrót I.C.E. /od angielskiego zwrotu „In 
Case Of Emergency”/, czyli po polsku „ w 
nagłym wypadku” to pomysł na ratowanie 
życia za pomocą telefonów komórkowych.

Bardzo często to właśnie telefon ko-
mórkowy jest jednym z przedmiotów, 
który niemal zawsze można znaleźć przy 
poszkodowanej osobie. Ponieważ książ-
ka kontaktów w telefonie jest zazwyczaj 
długa trudno znaleźć np. najbliższą osobę. 
Tymczasem szybki kontakt z członkiem 
najbliższej rodziny pozwoliłby na powia-
domienie o nagłym wypadku i uzyskanie 
bardzo ważnych informacji niezbędnych 
dla ratowania ofiary.

Pod pozycją I.C.E.w spisie telefonów w 
komórce, powinien się znajdować numer 
telefonu do najbliższej osoby/ jeżeli jest ich 
więcej, można umieścić w telefonie więcej 
numerów takich osób oznaczając je kolejno:
I.C.E 1, I.C.E. 2 itd./, która będzie mogła 
udzielić podstawowych informacji na nasz 
temat, np.o grupie krwi.

kronika 
policyjna

ZA CHWILĘ NIEUWAGI PłACI SIĘ 
KRADZIEŻĄ 

– NIE BĄDŹ NASTĘPNY
 W styczniu br. w Skokach w jednym z 

mieszkań doszło do kradzieży pieniędzy. To 
zdarzenie stanowić winno ostrzeżenie dla 
zbyt ufnych obywateli, którzy wpuszczają do 
swoich mieszkań nieznajomych oferujących 
swoje usługi. Wiara w ich uczciwość stanowi 
często ułatwienie dla przestępców. Łatwo 
można stać się ofiarą oszustów, którzy czeka-
ją tylko na okazję by bez większego wysiłku 
uzyskać korzyść majątkową.

Mieszkanka Skoków, o której mowa wpu-
ściła do swego mieszkania dwóch mężczyzn 
podających się za osoby chcące dokonać 
pomiaru okien. Jednakże ta usługa stanowiła 
, jak się później okazało, pretekst do kradzie-
ży. Czekali oni tylko na stosowną okazję, by 
pozbawić swoją ofiarę 600 złotych. Być może 
nie był to ich pierwszy tego typu czyn.

Opisywane zdarzenie winno zaniepokoić 
każdego i wzbudzić czujność. Bowiem trzeba 
zauważyć jedną ważną rzecz – ofiarą mógł 
paść każdy z nas i nie wiadomo ile osób 
jeszcze zostanie ograbionych z posiadanych 
oszczędności a niekiedy nawet jednego źró-
dła utrzymania całej rodziny. Trzeba mieć 
zawsze oczy otwarte.

Każdy ma coś cennego. Nie ryzykuj. Nie 
wpuszczaj obcych do swojego mieszkania, a 
tymi, których wpuszczasz zainteresuj się bar-
dziej- nie spuszczaj ich z oka, nie zostawiaj 
samych w pomieszczeniu. Nie stwarzajmy 
oszustom okazji. Szczególnie osoby starsze 
i samotnie mieszkające winny zachować 
ostrożność. Warto również porozmawiać na 
ten temat z dziećmi i młodzieżą, która często 
zostaje sama w domu i jest narażona na nie-
spodziewane wizyty osób nieznajomych.

Publikujemy portret pamięciowy jednego 
ze sprawców. Jeżeli ktoś rozpozna sprawcę 
prosimy o kontakt z Komisariatem Policji 
w Skokach.

Komendant Komisariatu Policji 
w Skokach

nadkom. Jacek Matysiak
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ZAAKCEPTOWALI 
DZIAłALNOŚCI ZARZĄDU 

KOłA WĘDKARZY 

Z udziałem burmistrza Tadeusza Kłosa, prezesa Spółki 
Rybackiej Ireneusza Beltra, prezesa Bractwa Kurkowego 
Krzysztofa Jachny i członka Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Poznaniu Ryszarda Wachowia-
ka 10 lutego br odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła 
PZW nr 120 w Skokach.

Zebrani członkowie Koła wyrazili jednomyślnie akceptację dla pracy 
Zarządu za rok 2007. Pozytywnie też prace Zarządu i całego Koła oce-
nili goście uczestniczący w zebraniu. Akceptację i oceny poprzedziło 
wysłuchanie sprawozdań: prezesa Alojzego Pacholskiego, v-ce prezesa 
ds. młodzieży, kapitana sportowego i skarbnika oraz przewodniczącego 
Sądu Koleżeńskiego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Bo też informacje płynące ze sprawozdań całkowicie przeczą 
powszechnie obowiązującym mniemaniom o wędkarzach samotni-
kach szukających ciszy i spokoju w przywodnych szuwarach. Skoccy 
wędkarze to zespół działający w dużej mierze zbiorowo, który w roku 
minionym zorganizował 9 imprez wędkarskich, z których najbardziej 
popularne i okazałe, gromadzące ok. setki osób to zawody spławikowe 
„Rejonu – VI” i zawody o „Puchar Burmistrza”. Koło przy udziale 
sponsorów zorganizowało też „Piknik Wędkarski” z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Dziecka. „Piknik” ten będący jedyną otwartą imprezą 
dla dzieci na terenie miasta, zgromadził dziesiątki młodych wędkarzy 
i ich rodziców. 

Członkowie Koła jak każdego roku brali udział w wiosennym sprzą-
taniu obrzeży jezior i przystani łodziowych oraz w przygotowywaniu 
stanowisk do wędkowania przed organizowanymi przez siebie zawoda-
mi. Reprezentacje Koła brały też udział w zawodach organizowanych 
przez sąsiednie koła oraz przez władze Rejonu VI, a także w zawodach 
organizowanych w Niemczech przez wędkarzy z Bardowick. W m-cu 
wrześniu  Koło gościło też siedmioosobową delegacje wędkarzy z 
Bardowick.

Pozytywnie układała się też współpraca Koła z burmistrzem i Radą 
Gminy oraz ze Spółką Rybacką i z Nadleśnictwem, a także z Kurko-
wym Bractwem Strzeleckim w Skokach. Członkowie brali udział w 
życiu społeczności gminnej, a poczet sztandarowy Koła brał udział 
we wszystkich uroczystościach państwowych, gminnych i kościelnych 
organizowanych na terenie gminy.

Na prośbę zarządu okręgu członkowie Koła brali udział w zary-
bianiu jezior: Dzwonowskiego i Borowego i byli obserwatorami przy 
zarybianiu jeziora Gackiego.

W trakcie zebranie nastąpiło też: 
 - ogłoszenie wyników rankingu i wręczenie pamiątkowych 

statuetek zwycięzcom punktacji na najlepszego wędkarza roku. Tytuł 
ten w kategorii juniorów zdobył Leszek Stoiński, a w kategorii senio-
rów: najlepszym wędkarzem (podobnie jak w roku 2006) został Andrzej 
Szymkowiak, II miejsce zyskał Romuald Dudek, a III miejsce Marek 
Kubicki;

- wręczenie odznaczeń honorowych przez władze PZW: „Srebrną 
Odznakę PZW” otrzymał Marian Konrad, a odznaki „Zasłużony dla 
Wędkarstwa Polskiego”: Marek Kubicki, Andrzej Szymkowiak, Paweł 
Ślósarczyk i Piotr Babrakowski.

E. Lubawy  

„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSł”
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” – to nazwa kampanii profilaktycznej 

prowadzonej w 2007 roku na terenie kraju, do której aktywnie włączyła 
się nasza Gmina. 

W kampanii tej zorganizowanej z inicjatywy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”  udział wzięły: szkoły, 
stowarzyszenia, organizacje i instytucje, a jej rezultatem był szereg 
imprez i zajęć dla dzieci, które pozwalały młodym ludziom aktywnie 
spędzić czas. Jej owocem były też konkursy na rysunki oraz gazetki, w 
których młodzież, w tym również ta która miała nieszczęście zetknąć 
się z alkoholem i narkotykami, okazywała jak do tego doszło i skutki 
tych szkodliwych nałogów.

13 lutego br. z inicjatywy GKRPA odbyło się robocze spotkanie i 
osób współdziałających w roku 2007 w tejże kampanii, w trakcie któ-
rego zdecydowano o jej kontynuowaniu w roku obecnym. Program 
kampanii obejmujący realizację poszczególnych przedsięwzięć zosta-
nie uchwalony na kolejnym roboczym spotkaniu tego zespołu i o nim 
będziemy na bieżąco informować naszych czytelników.

Jedno jest już pewne. Kampania pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”, a ramach nie wiele atrakcji, nie tylko dla dzieci i młodzieży 
będzie nam towarzyszyć już od wiosny 2008 roku.

CO ROBIĆ ZE ZUŻYTYM 
SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM

 I ELEKTRONICZNYM
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elek-

trycznym i elektronicznym ZSEE (Dz. U. Nr 180 poz. 1495), oraz 
Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005r.) Urząd Miasta i Gminy 
w Skokach podaje do wiadomości prawa i obowiązki konsumentów 
odnośnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. każdy 
konsument:

· Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
zbierającemu taki sprzęt.

· Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi 
odpadami.

· Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie prze-
znaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy 
porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł.

· Od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodpłatnego odda-
nia swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w 
sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprze-
dawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, 
telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka 
za świetlówkę itp.

· Konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny w punkcie zbierania.

Informujemy, iż najbliższy punkt zbierania ZSEE prowadzi firma 
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. oddział Wągrowiec, z siedzibą 
przy ul. Skockiej 13 a. Punkt zbierania ma obowiązek przyjmować 
bezpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych.

Karolina Stefaniak

NOWY DOWÓD PRZY 
ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, że w związku ze 
zmianą dowodów osobistych wnioskodawcy oraz osoby pełnoletnie, 
które posiadają nowy dowód osobisty a pobierają u nas świadcze-
nia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne lub 
zaliczki alimentacyjne muszą go przedłożyć w tut. Ośrodku do dnia 
31.03.2008r.

Osoby, które tego nie dopełnią w miesiącu KWIETNIU 2008r. nie 
otrzymają powyższych zasiłków.
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KOŚCIÓł 
ŚW. MIKOłAJA 

W PEłNEJ KRASIE !

Usuniecie starych, grożących 
niebezpieczeństwem topoli ukaza-
ło dotychczas przez nie skrywany 
Kościół św. Mikołaja Biskupa w 
pełnej krasie.

Nasz kościół, to nie tylko miejsce 
kultu. To też piękny, zabytkowy 
obiekt o drewnianej konstrukcji 
szachulcowej z 1737 roku, który 
zwraca uwagę wjeżdżających do 
miasta od strony Poznania, a któ-
rego stan i wygląd winien stać się 
troską nas wszystkich!

Tak więc, diametralnie zmienia się wize-
runek naszego społeczeństwa. A jeszcze nie 
tak dawno, bo w latach 60-tych, czy nawet 
w 70-tych, 60-cio letnie panie w większości 
kojarzyły się nam z paniami w czarnych chu-
stach pojawiających się na ulicach w drodze 
do kościoła. 

Przypomina mi się zaskoczenie, jakiego 
doznali moi przyjaciele, którzy w latach 
70-tych, pierwszy raz udali w odwiedziny 
do swej 80-cio letniej cioci zamieszkałej w 
Niemczech. Zapatrzeni w ówczesne nasze 
panie, zgodnie z niepisaną regułą w myśl, 
której odwiedzane osoby należy obdarować 
prezentem, zabrali ze sobą ciepłe góralskie 
kapcie i dużą, wełnianą chustę z frędzlami. I 
na miejscu spotkała ich konsternacja, bo oto 
miast spodziewanej staruszki zastali ciocię w 
białym stroju do konnej jazdy dosiadającej 
własnego wierzchowca. Moi podróżnicy swój 
prezent uznali za „niestosowny” i wrócili z nim 
do Polski. Ich zdaniem lepiej było poprzestać 
na samych życzeniach niż popełnić nietakt 
swym „niestosownym prezentem”, który 
mógłby obrazić obdarowaną.

Wspominam o tym epizodzie, bo Jubilaci 
pani Halina Wołkow oraz państwo Witkie-
wiczowie, o których dzisiaj piszę, to właśnie 
przedstawiciele nowego już pokolenia ludzi 
„słusznego wieku”. I oby takich Jubilatów 
było wśród nas jak najwięcej. 

   
NOWY ROWER I KOMÓRKA 

NA 80 URODZINY!
Pani Halina Wołkow urodziła się 18 grud-

nia 1927 r. w Skokach. Tutaj też uczęszczała 

NIEZWYKŁE JUBILEUSZE I NIEZWYKLI LUDZIE!
Coraz częściej słyszymy o naszych współmieszkańcach, którym udaje się dożyć „słusznego wieku” i coraz częściej 

są to ludzie, którzy swą pracą zyskali szacunek i nadal uczestniczą w życiu naszej społeczności skockiej.

do szkoły podstawowej, w której jej naukę 
przerwała okupacja niemiecka. Po wojnie, w 
r. 1946 ukończyła szkołę i podjęła naukę, a 
następnie pracę w zawodzie fryzjerki w Pozna-
niu. Dojeżdżając codziennie ze Skoków swe-
mu zawodowi pozostała wierna do r. 1984, tj. 
do przejścia na emeryturę. Jednak emerytura, 
nie oznaczała do końca zerwanie z zawodem. 
Pozostały koleżanki, które do dzisiaj tylko jej 
decydują się powierzyć swe fryzury.

Halinę, zawsze cechowała chęć poznania 
świata, a urlopy spędzała na wycieczkach 
i wczasach krajowych i zagranicznych, na 
które przeznaczała wszelkie wygospodaro-

wane oszczędności. Pozostały więc bogate 
wspomnienia i liczne zdjęcia z wyjazdów do 
krajów Związku Radzieckiego i do większości 
państw europejskich. Ale nie tylko. Widzimy 
też zdjęcia z pobytu w Turcji, w Tunezji, 
Izraelu oraz w Jordanii i w Egipcie oraz na 
Wyspach Kanaryjskich, s wśród nich te ostat-
nie z lat 2006-2007 z wycieczek do Szwajcarii 
i do Londynu.

Pani Halina jest członkiem Koła Związ-
ku Emerytów i Rencistów oraz członkiem 
Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa” 
, w inicjatywach i przedsięwzięciach których 
dzielnie uczestniczy, a których członkowie 
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W świecie, w którym nadrzędną wartość 
dla człowieka stanowi pieniądz, zapomina-
my o okazywaniu sobie szacunku i miłości. 
Wśród zainspirowanych tymi spostrzeżenia-
mi Pań z KGW w Potrzanowie zrodził się 
pomysł przygotowania wieczoru przy świe-
cach pt. „Powiedz mi jak mnie kochasz”. D. 
Białachowska, M. Burzyńska, W. Hauke, D. 
Janecko, A. Kaczmarek, M. Łączyńska, L. 

wraz z Jubilatką świętowali ten Niezwykły 
Dzień – Jej 80-lecie Urodzin. 

Jubileusz 80-lecia urodzin pani Halina wraz 
z najbliższymi – rodziną i przyjaciółmi święto-
wała też w trakcie spotkanie urodzinowego w 
„Starym Fortepianie”. Było więc moc toastów 
i wiele życzeń, którym towarzyszyły niezwykłe 
nie tylko dla 80-latki prezenty, a nowe: rower 
i komórka, to tylko niektóre spośród nich. 

Naszej Jubilatce, znanej z codziennych kil-
kunastokilometrowych wypraw rowerowych, 
życzymy zdrowia i wiele radości z życia oraz 
tego, by jej prezenty zestarzały się szybciej 
od niej samej.

DIAMENTOWY JUBILEUSZ I 90-TE 
URODZINY!

26 grudnia 2007 r. Diamentowy Jubileusz 
Małżeństwa obchodzili Stanisława i Stefan 
Witkiewiczowie, Skoczanie z wyboru, którzy 
swe pierwsze Święta Bożonarodzeniowe w 
Skokach obchodzili już w 1953 r. Ich historia, 
jakże charakterystyczna dla Polaków z kre-
sów, to równocześnie historia Polski i także z 
tego powodu jest godną poznania. 

Pan Stefan urodził się 25.01.1918 r. w 
Ijszkołdzi w woj. Nowogródzkim. Tam też 
ukończył szkołę podstawową, a następnie 
pomagając równocześnie w gospodarstwie 
rolnym rodziców naukę w zawodzie krawiec-
kim. Tam też 17 września 1939 r. był świad-
kiem zajęcia Nowogródczyzny przez Armię 
Czerwoną i następujących po tym aresztowań 
i wywózek Polaków w głąb  ZSRR. W czerwcu 
1941 r. doświadczył też kolejnej wojny, tym 
razem związanej z najazdem hitlerowskich 
Niemiec na Związek Radziecki. W czasie 
okupacji, jak większość zamieszkałych tam 
Polaków przynależał do Armii Krajowej. 
Właśnie ta przynależność sprawiła, że po 
ponownym zajęciu tych terenów przez Armię 
Czerwoną i zmianie granic w czerwcu 1946 r., 
ostrzeżony przed aresztowaniem, opuścił dom 
rodzinny i wyjechał do Polski. Tym sposobem 
dotarł do Popowa Kościelnego i zamieszkał u 
swych braci, którzy z analogicznych powodów 
przybyli tu już wcześniej.

Pani Stanisława, z domu Kuryłowicz, 
urodziła się  6 maja 1924 r. w Rafałówce 

w woj. wołyńskim. Tam ukończyła szkołę i 
zamieszkiwała w domu rodzinnym. Dalej jej 
los był podobny do losów przyszłego męża, a 
więc: wkroczenie Armii Czerwonej i okupacja 
radziecka zastąpiona z kolei okupacją nie-
miecką, która w jej przypadku skończyła się 
wywózką na roboty przymusowe do Frankfur-
tu nad Menem, gdzie pracowała w zakładzie 
przetwórczym warzyw. Po wyzwoleniu przez 
wojska alianckie pani Stanisława postanowi-
ła wrócić do swego rodzinnego domu. Tak 
dotarła do Poznania, gdzie na stacji spotkała 
znajomych z rodzinnych stron. Od nich dowie-
działa się, że jej rodzina mieszka już we wsi 
Podlesie Wysokie w powiecie wągrowieckim. 
Tak więc w Podlesiu zakończyła się „jej droga 
przez mękę”. 

Tutaj też, może los, a może Opatrzność 
sprawiły, że pan Stefan spotkał panią Stanisła-
wę, co zaowocowało związkiem małżeńskim 
zawartym 26.12.1947 r. i dwojgiem dzieci, a 
ich małżeństwo szczęśliwie trwa do dzisiaj. 
Pierwsze lata małżeństwa Witkiewiczowie 
spędzili pracując w gospodarstwie rolnym 

w Popowie, a Boże Narodzenie 1953 r. ob-
chodzili już przy ul. Parkowej w Skokach. 
Tutaj mieszkając już ponad pół wieku wrośli 
w społeczność skocką, wśród której znaleźli 
swą Małą Ojczyznę, a swą pracowitością oraz 
sumiennością i dbałością o otoczenie zyskali 
uznanie współmieszkańców.

Państwo Stanisława i Stefan Witkiewiczo-
wie obecnie wiodąc żywot emerytów nadal 
prowadzą aktywny tryb życia. Wykonują pracę 
w ogrodzie i przetwarzają zbiory z własnej 
działki. Codziennie uprawiają gimnastykę, 
uwielbiają spacery i jazdę na rowerze. Uczest-
niczą także w działalności Koła Emerytów 
i Rencistów, a członków Koła nie zabrakło 
wśród składających Jubilatom życzenia. Pan 
Stefan, który w m-cu styczniu obchodził 90-tą 
rocznicę urodzin zadziwił piszącego te słowa 
sprawnością i trzeźwością umysłu oraz roz-
sądnym spojrzeniem na świat. 

Państwu Witkiewiczom życzymy wiele lat 
zdrowia i cieszenia się szczęściem swych 
najbliższych. 

E. Lubawy

„wALEnTYnki” - ŚwiĘTo ZAkoCHAnYCH 
w PoTRZAnowiE

14 luty - Walentynki, Święto Zakochanych, to dzień szczególny i jedyny w swoim rodzaju. Właśnie tego 
dnia nawet najbardziej nieśmiali mają okazję by wyrazić swoje uczucia. 

Nowicka, G. Szymańska, J. Załuska oraz K. 
Eliński z wdziękiem zaprezentowali wiersze 
m.in. B. Leśmiana, L. Staffa, M. Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej.

Do stworzenia wyjątkowego nastroju 
przyczyniły się również S. Białachowska, 
P. Drop i M. Kamczarek, które przybliżyły 
utwory muzyczne związane z tym świętem. 
Słuchacze mogli skosztować pysznych 

pączków, przygotowanych przez członkinie 
KGW. 

Obecni, swoim uczestnictwem dowiedli, 
że świat miłości nie jest im obcy. Jednak 
organizatorzy „Wieczoru” spodziewali się 
większej frekwencji i dlatego uważają, że na 
tym polu maja jeszcze wiele do zrobienia.

Marta Kaczmarek



SKOCKI KALEJDOSKOP

Walne Zebranie Koła Wędkarskiego w Skokach

Ferie z Biblioteką Publiczną w Skokach

Strażacy seniorzy - członkowie honorowi przysłuchiwali się sprawozdaniu Zarządu Dzień Babci i Dziadka w Potrzanowie

Wnuczenta dla Babć i Dziadków w Potrzanowie

Walentynki z Kołem Gospodyń w Potrzanowie

Trampkarze Stasi Wełny Skoki na turnieju w Żninie Podsumowanie szkolenia Bezpieczna Kobieta


