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xx-lecie Samorządu 
Gminy Skoki

27 maja 2010 roku odbyła XLV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki poświęcona Jubileuszowi XX 
dwudziestolecia Samorządu Gminy Skoki. W sesji w charakterze gości udział wzięli: radni Rady Miejskiej z 
kadencji od 1990 do 2006 r., sołtysi pełniący swe funkcje od roku 1991 do chwili obecnej oraz kierownicy jed-
nostek organizacyjnych gminy i przedstawiciele działających na terenie gminy organizacji i stowarzyszeń. 

Sesję rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Następnie 
przewodniczący Rady Miejskiej powitał wszystkich zgromadzonych, a po 
minucie ciszy poświęconej pamięci działaczom samorządowym, którym 
nie dane było dożyć obchodów jubileuszowych z-ca. przewodniczącego 
Rady Wiesława Surdyk Fertsch wygłosiła referat okolicznościowy poświę-
cony „XX lat samorządu gmin w Polsce”, a burmistrz Tadeusz Kłos w 
prezentacji multimedialnej dokonał „Podsumowania XX lat działalności 
samorządu w Skokach”. 

Następnie radnych wszystkich kadencji uhonorowano medalami pa-
miątkowymi  wydanymi na okoliczność XX-lecia, a sołtysom wręczono 
dyplomy pamiątkowe potwierdzające ich pracę na rzecz współmiesz-
kańców. 

Po części oficjalnej uczestnicy zwiedzili przygotowane na tę oko-
liczność i prezentowane w holu i w salach biblioteki kroniki i wystawy 
obrazujące osiągnięcia i wydarzenia z życia gminy, a następnie już w 
luźnej formie przy przygotowanym przez organizatorów poczęstunku 

dzielili się wspomnieniami z minionego XX-lecia.
Kontynuacją uroczystości Jubileuszowych był bezpłatny występ 

Kabaretu OT.TO, który miał miejsce w sobotę 29.05 w sali skockiego 
Gimnazjum, a który dostarczył wiele doskonałej zabawy i radości kilkuset 
widzom, a na zakończenie którego na uczestników czekał wspaniały, 
ogromny tort urodzinowy ufundowany przez samorząd gminny, a przy-
gotowany przez  Cukiernię „PISTACJA”.

Z okazji Jubileuszu XX-lecia Samorządu w dniu 1 czerwca w ramach 
uroczystości Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Skokach gościł Kry-
stian Herba – akrobata rowerowy, uczestnik programu Mam Talent. 

20-leciu Samorządu Gminy Skoki zostało też poświęcone wydanie 
specjalne „Wiadomości Skockich”, w którym prezentujemy działaczy 
samorządowych – radnych Rady Miejskiej i Sołtysów minionego dwu-
dziestolecia oraz najważniejsze dokonani i osiągnięcia Gminy w układzie 
chronologicznym. 

E.Lubawy
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19-20 czerwca 2010 rok

RYNEK W SKOKACH
SOBOTA:

ZAWODY WĘDKARSKIE o Puchar Burmistrza MiG Skoki - jez. Rościńskie

FINAŁ KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO o Pióro Burmistrza MiG Skoki - sala Biblioteki w Skokach

17:00 - - koncertTERCET EGZOTYCZNY
ok. 18:30 - i “słodkie” jubileuszowe dzień dobrySKOCZKI
ok. 19:00 - START w osiemnastkę z udziałem lokalnych artystów estrady:
( i młodzież gimnazjum, )HARFA, ROSSES ROSALIUM

ok. 20:30 koncert zespołu BRATHANKI
ZABAWA TANECZNA z zespołem - do ok. 2:00TAKT

8:30 -

10:00 -

NIEDZIELA:

10:00 - . w intencji mieszkańców z udziałemMsza św CHÓRU KAMERALNEGO

15:30 - - zabawy dla dzieci przeplatane występamiTeatr “VARIATE” PRZEDSZKOLACZKÓW, SWEET I SKOCZKÓW

ok.17:30 - na bisKABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH
ok. 19:00 - - koncertGRUPA OPERACYJNA

21:00 - - koncertIVAN KOMARENKO

PATRONAT MEDIALNY:

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE:
- wiatrówkowe zawody strzeleckie KBS Skoki

- urządzenia dmuchane dla dzieci
- gastronomia
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„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki 
- Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pra-
cownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd Miasta 
i Gminy,  62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00.  Skład i łamanie 
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: 
Kucharski Piotr ur. 19.04.
Czarnecka Martyna ur. 21.04.
Kwiatkowski Filip ur. 22.04.
Urbanowicz Alan ur. 23.04.
Gogulska Laura ur. 26.04.
Smykowski Stanisław ur. 27.04.
Stefańska Marika ur. 29.04.
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:
Lorenc Michał i Pilna Ewelina
Gryska Jakub i Portała Natalia
Grzesiak Dariusz i Dziadas Kamila
Gramza Grzegorz i Jerzewska Katarzyna
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:
Lahuta Barbara r. 1933 - Skoki zm. 28.04.
Foiński Stanisław r. 1933 - Skoki zm. 06.05.
Wiśniewski Krystian r. 1958 - Skoki zm. 12.05.
Foińska Krystyna r. 1936 - Skoki zm. 27.05.
Ewert Kunegunda r. 1929 - Kakulin zm. 28.05.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

GMINA RADGOSZCZ DZIĘKUJE!
W miesiącu kwietniu w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu dele-

gacja dotkniętej w roku 2009 powodzią Gminy Radgoszcz spotkała się 
z władzami powiatu, z burmistrzami i z wójtami oraz z przedstawicie-
lami: przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji i rolników powiatu 
wągrowieckiego.

W trakcie spotkania, przybyli goście podziękowali rolnikom i miesz-
kańcom naszego powiatu za pomoc udzieloną ich rolnikom w tych 
tragicznych dla nich chwilach. Równocześnie przekazali List wójta 
Gminy Radgoszcz Marka Lupy z wyrazami wdzięczności skierowany 
do Starosty Wągrowieckiego Michała Piechockiego, którego  treść 
przekazujemy do wiadomości naszym czytelnikom.

E. Lubawy  

20 CZERwCA 2010 R. 
wybIERAMy PREZyDENtA 

RZECZyPOSPOlItEJ POlSKIEJ
Lokale wyborcze w tym dniu będą czynne w godzinach od 8.00-22.00, 

a w Mieście i Gminie Skoki tradycyjnie już mieścić się będą w:
- Szkole Podstawowej w Skokach dla Obwodu Wyborczego nr 1,
- Przedszkolu Samorządowym w Skokach dla Obwodu Wyborczego 

nr 2,
- Ośrodku Socjalno - Kulturalnym w Kakulinie dla Obwodu Wy-

borczego nr 3,
- Szkole Podstawowej w Lechlinie dla Obwodu Wyborczego nr 4,
- Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie dla Obwodu Wyborczego nr 5,
- Szkole Podstawowej w Rejowcu dla Obwodu Wyborczego nr 6,
- Świetlicy w Bliżycach dla Obwodu Wyborczego nr 7.

Podział na Obwody Głosowania szczegółowo określa Obwieszcze-
nie Burmistrza Miasta i Gminy w Skokach z dnia 14 maja 2010 r.

Lokal wyborczy nr 2 w Przedszkolu Samorządowym w Skokach jest 
przystosowany do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych.

Uwaga! Osoby chcące głosować, a przebywające w dniu wyborów 
poza miejscem zamieszkania, mogą to uczynić na podstawie  pobra-
nego wcześniej (do dnia 19 czerwca br.) „Zaświadczenia o prawie 
do głosowania”.

„Zaświadczenie” takie należy uzyskać w urzędzie gminy właściwym 
ze względu na miejscu zamieszkania.

ZAPROSZENIE
W sobotę, 19 czerwca br. o godzinie 10.00 w sali Biblioteki Pub-

licznej w Skokach odbędzie się Finał VI Konkursu Ortograficznego o 
Pióro Burmistrza, odbywającego się w związku z Dniami Skoków. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów szkół 
średnich oraz dorosłych mieszkańców miasta i gminy. Regulamin 
konkursu znajduje się na stronie www.gmina-skoki.pl. Ogłoszenie 
wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce 
tego samego dnia około godziny 12.30.

Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne przyjmowane są do 10 czerwca w Bi-
bliotece Publicznej pod numerem 61 8925820. (Regulamin tylko na www).

Organizatorzy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Skoki i nie tylko do 
odwiedzenia oficjalnej strony Miasta i Gminy Skoki pod adresem:

www.gmina-skoki.pl
Na stronie oprócz bardzo bogatej informacji o naszej gminie znajdują się opisy 
wydarzeń bieżących. Na stronie znajduje się także Forum internetowe.
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Medalem brązowym „Za zasługi dla po-
żarnictwa” uhonorowani zostali: Hubert 
Burzyński, Daniel Greser, Krzysztof Janowski 
i Grzegorz Owczarzak.

Odznaki za wysługę lat – za działalność w 
OSP otrzymali:
- Za 65 lat w OSP: Stefan Hepner.
- Za 55 lat w OSP: Stefan Chrzanowski, Miłosz 

Dychtowicz i Marian Klewenhagen.
- Za 45 lat w OSP: Idzi Drews.
- Za 40 lat w OSP: Henryk Nowak.
- Za 35 lat w OSP: Henryk Modlibowski, 

Krzysztof Przykucki, Alfons Rzepczyk, Zbi-
gniew Rzeprzyk i Wiesław Szymaś.

- Za 30 lat w OSP: Dariusz Bartol, Roman 
Drews, Tomasz Futro, Kazimierz Guziana, 
Jan Kaczorowski, Tomasz Klewenhagen, 
Zbigniew Kruczek, Marek Kubicki, Marek 
Pajączek i Andrzej Smolanowicz.

- Za 25 lat w OSP: Jarosław Frąckowiak, Cze-
sław Gapiński, Tomasz Kamiński i Wojciech 
Marciniak.

- Za 20 lat w OSP: Jan Dziurka, Rafał Gramza 
i Dariusz Lipczyński.

- Za 15 lat w OSP: Hubert Burzyński, Robert 
Filipowski, Daniel Futro, Daniel Greser, Da-
riusz Majchrzak, Tomasz Rzepczyk, Maciej 
Woźniak i Mieczysław Wysocki.

- Za 10 lat w OSP: Robert Baranowski, 
Tomasz Dziurka, Piotr Kaczmarek, Paweł 
Kaniewski, Mikołaj Rzepczyk i Krzysztof 
Wontroba.

- Za 5 lat w OSP: Tomasz Bartol, Krzysztof Ka-
niewski, Mirosław Kobryś, Tomasz Kurzawa, 
Robert Oksza-Skibiński, Łukasz Pluciński, 
Piotr Seidler i Michał Witkowski.
Mszą świętą w intencji braci strażackiej 

odprawioną w dniu 1 maja br. przez księdza 
Karola Kaczora skoccy strażacy ochotnicy za-
inaugurowali tegoroczne obchody Dnia Stra-
żaka. Wraz z nimi świętowali też mieszkańcy 
Skoków oraz szczególni goście w osobach: 
gospodarzy Miasta i Gminy Skoki - burmistrza 
Tadeusz Kłosa i przewodniczącego Rady Miej-
skiej Zbigniewa Kujawy, przewodniczącego 
Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztofa 
Migasiewicza, prezesa Zarządu Wojewódz-
kiego Ochotniczej Straż Pożarnej Stefana 
Mikołajczaka i Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnych w Wągrowcu 
Jacka Michalaka. Splendoru uroczystości 
swym udziałem dodawały poczty sztandarowe 
skockiej jednostki oraz OSP w Kakulinie i Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego. Wszystkie te 
osobistości i poczty sztandarowe towarzyszyły 
też dalszym uroczystościom, które po mszy św. 
kontynuowano w sali OSP.

Po mszy św. nastąpiło poświęcenie przez księ-
dza Kaczora samochodu ratowniczo-gaśniczego 
marki MAN zakupionego w ramach projektu 
„Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego 
i ekologicznego na obszarze Województwa 
Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów 
dla OSP w ramach KSRG-etap I”, któremu 

ŚWIĘTO RYCERZY ŚW. FLORIANA
Dzień Strażaka i przekazanie samochodu 

bojowo-gaśniczego dla OSP Skoki

towarzyszyło: przekazanie breloczka z wizerun-
kiem św. Krzysztofa i serdecznymi życzeniami, 
by ten patron kierowców czuwał nad poświę-
conym samochodem i nad bezpieczeństwem 
korzystających z niego strażaków.

Teraz też Stafan Mikołajczak – prezes 
Wojewódzkiego Zarządu OSP w Poznaniu w 
asyście burmistrza Tadeusza Kłosa dokonał 
oficjalnego przekazania samochodu na rzecz 
jednostki, co nastąpiło poprzez symboliczne 
przekazanie kluczyków na ręce kierowcy - 
Tomasza Rzepczyka.

Po tej ceremonii jej uczestnicy przemieścili 
się do budynku OSP, gdzie po powitaniu przez 
Prezesa Jana Kaczorowskiego słowa uznania dla 
skockich strażaków skierowali m.in. fundator 
samochodu - burmistrz Tadeusz Kłos oraz pre-
zes Stefan Mikołajczak, który swe słowa poparł 
przekazaniem na rzecz jednostki 6-ciu hełmów 
bojowych, a wyrazy podziękowania w imieniu 
druhów strażaków złożył prezes jednostki.

Teraz też nastąpiły odznaczenia zasłużonych 
dla naszego bezpieczeństwa członków OSP, o 
czym informowaliśmy na początku artykułu.

Spotkanie w OSP w dniu 1 maja zakończył 
wspólny poczęstunek, któremu towarzyszyły 
rozmowy dot. życia strażaków i działalności 
jednostki oraz zamierzeń i planów na przy-
szłość, w tym przygotowań do przypadającego 
w roku 2011 Jubileuszu 100-lecia powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach.

E. Lubawy

1 maja br. skoccy Rycerze św Floriana obchodzili swe święto - Dzień Strażaka. W trakcie tych uroczystości 
zasłużeni członkowie jednostki otrzymali medale i odznaki za wysługę lat.

Tradycją Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w 
Skokach stały się już Zielonoświątkowe Turnieje 
Strzeleckie, w trakcie których  żegna się ubiegło-
rocznego i wyłania nowego Króla Zielonoświąt-
kowego. Ale, od kilku już lat, można więc po-
wiedzieć, że równie już tradycyjnie w przeddzień 
Zielonych Świątek, Bractwo organizuje spotkania 
przy kawie z rodzinami braci strzeleckich z okresu 
międzywojennego dwudziestolecia. Tak było też 
w obecnym roku, gdy w dniu 22 maja br. wspomi-
nano wydarzenia z życia Bractwa i z życia naszej 
skockiej społeczności lokalnej.  

W niedzielę, 23 maja w godzinach rannych, 
bracia spotkali się w swej siedzibie przy ul. 
Wągrowieckiej skąd udali się po Króla Zielono-
świątkowego AD 2009 Krzysztofa Przykuckiego, 
skąd już wspólnie przeszli pod Tablicę Pamiąt-
kową przy cmentarzu parafialnym w Skokach. 
Tutaj po spotkaniu z pocztami sztandarowymi 

i członkami Towarzystwa Pamięci Powstańców 
Wielkopolskich oraz przedstawicielami miesz-
kańców odmówiono modlitwę i złożono hołd  
Powstańcom Wielkopolskim z Ziemi Skockiej 
i Powstańcom spoczywającym na tym cmenta-
rzu. Po tej ceremonii, jej uczestnicy udali się na 
mszę świętą poświęconą zmarłym Powstańcom 
i Braciom Kurkowym, po której w szyku zwar-
tym przemieścili się do siedziby Bractwa, gdzie 
uczestniczyli w królewskim śniadaniu pożegnal-
nym wydanym przez Króla Zielonoświątkowego 
AD 2009 Krzysztofa i jego małżonkę Beatę. Tutaj 
też nastąpiły dalsze wspomnienia i rozmowy braci 
i ich gości. Ten uroczysty dzień w życiu Bractwa 
zakończył Zielonoświątkowy Turniej Królewski 
na strzelnicy w Antoniewie, który wyłonił nowego 
Króla Zielonoświątkowego AD 2010, a którym 
został brat Bogumił Rzepka. Tytuł I Rycerza 
zdobył Przemysław Bagrowski, a II Rycerzem 

został kapelan Bractwa ks. Karol Kaczor.
Po Turnieju Królewskim nastąpiły dalsze 

strzelania. W strzelaniu do Tarczy Darczyńców 
zwycięzcą został i tarczę tę zdobył Adam Mroziński. 
II miejsce zajął Jan Cibail, a III Janusz Stoiński. W 
punktowym Turnieju w kategorii pań zwyciężyła 
Halina Wojciechowska, II miejsce zajęła Bożena 
Kołpowska, a III Anna Jachna. W punktowym 
Turnieju w kategorii panów zwyciężył Krzysztof 
Przykucki, II miejsce zajął Adam Mroziński, a III 
Grzegorz Szewczyński. W strzelaniu do zapadek 
zwyciężył Krzysztof Jachna, II miejsce zajął Przemy-
sław Bagrowski, a III Ryszard Cibail. W strzelaniu 
do Tarczy Młodych Strzelców najlepszym okazał się 
Tomasz Przykucki, a kolejne miejsca zajęli Jakub 
Szewczyński i Agnieszka Bagrowska. Zwycięzcą w 
strzelaniu do kura został Bogumił Bratka, II miejsce 
zajął Adam Mroziński, a III Elwira Stoińska.

E. Lubawy

UROCZYSTOŚCI ZIELONOŚWIĄTKOWE
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UROCZYSTOŚCI ZIELONOŚWIĄTKOWE

„Dziękuję Ci żono, Dziękuję Ci mężu, że 
nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i 
trwałe.”

Te słowa podziękowania wypowiedziane 
pod adresem współmałżonków, przez Jubi-
latów obchodzących 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego zabrzmiały 25 maja br. w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Skokach. Stanowiły one 
część odbywającej się tu ceremonii udeko-
rowania Złotych Jubilatów przyznanymi Im 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego Medalami „Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie”. Dekoracji tej, z 
upoważnienia Prezydenta dokonał burmistrz 
Tadeusz Kłos, a dostąpili jej małżonkowie:

- Łucja i Kazimierz Chytry zam. w Niedź-
wiedzinach; ślubowali w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Popowie Kościelnym i w kościele 
parafialnym pw. Zwiastowanie Najświętszej 
Marii Panny w Popowie Kościelnym. Wspólnie 
prowadzili indywidualne gospodarstwo rolne. 
Wychowali cztery córki i posiadają szesnaście 
wnuków.

- Krystyna i Kazimierz Szwarc zam. w 
Skokach; ślubowali w USC w Murowanej Go-
ślinie i w kościele parafialnym pw. św. Jakuba 
w Murowanej Goślinie. Pani Kazimiera swe 
życie zawodowe związała z pracą w GSSCH 
w Skokach, a pan Kazimierz z Zakładami 
„Stomil” w Bolechowie. Wychowali trzy córki 
i cieszą się posiadaniem sześciu wnuków. 

- Janina i Marian Szumigała zam. w 
Skokach; ślubowali w USC w Wągrowcu i w 
kościele pw. św. Wita w Rogoźnie. Pani Janina 
pracowała w GSSCH w Skokach, a pan Marian 
w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. 

Wychowali dwie córki i jednego syna. Cieszą 
się posiadaniem siedmiu wnuków i czterech 
prawnuków. 

- Teresa i Julian Bratka zam. w Skokach; 
ślubowali w USC w Skokach i w kościele 
parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa w 
Lechlinie. Pani Teresa pracowała w GSSCH 
w Skokach i w Zakładach Przemysłu Tereno-
wego w Skokach, a pan Julian we własnym 
zakładzie rzemieślniczym i w Gospodarstwie 
Rybackim w Skokach. Wychowali dwóch sy-
nów i posiadają czterech wnuków. 

- Elżbieta i Stanisław Urbańscy zam. w 
Grzybowicach; ślubowali w USC w Skokach 
i w kościele parafialnym pw. św. Stanisława 
Biskupa w Lechlinie. Wspólnie przez całe 
życie prowadzili własne gospodarstwo rolne. 
Wychowali dwie córki i trzech synów i posiada-
ją dziesięć wnuków i jednego prawnuka. 

- Irena i Henryk Jabłkowscy zam. w Lechli-
nie; ślubowali w USC w Wągrowcu i w parafii 
św. Wita i Rogoźnie. Pani Irena zajmowała 
się prowadzeniem gospodarstwa domowego i 
wychowaniem dzieci, a pan Henryk pracował 
w Stacji Hodowli Roślin w Siernikach. Wy-
chowali dwie córki, posiadają pięć wnuków i 
trzech prawnuków. 

Wszyscy Oni ponad 50 lat temu, piękni, 
młodzi, pełni życia i marzeń ślubując sobie 
przed Kierownikami różnych Urzędów Sta-
nu Cywilnego i w kościołach różnych parafii 
ostatecznie na ziemi skockiej znaleźli „swe 
miejsce na ziemi”.

Spotkanie w Urzędzie łączyło się też z wyra-
żeniem przez burmistrza i Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Joannę Wolicką – Przywarty 

słów uznania dla Dostojnych Gości za wspól-
nie przebytą przez nich drogę, za poświęcenie i 
trud w wychowaniu dzieci i za wkład wniesiony 
w rozwój naszej społeczności lokalnej oraz z 
życzeniami dalszych długich lat szczęśliwego, 
wspólnego życia i z życzeniami szczęścia dla 
ich najbliższych.

Przybyli Goście obdarowani zostali też wią-
zankami kwiatów, dokumentami pamiątkowy-
mi oraz albumem obrazującym stare i nowe 
Skoki, a zakończyło je pamiątkowe wspólne 
zdjęcie oraz spotkanie przy kawie, któremu 
towarzyszył toast za zdrowie Jubilatów oraz 
wspomnienia i rozmowy przy stole.

 Stan zdrowia współmałżonków Danuty i 
Mariana Hepner nie pozwolił im na przybycie 
do USC. Dlatego by uhonorować państwo 
Hepner Medalem burmistrz odwiedził ich w 
miejscu zamieszkania w Rościnnie - Danuta i 
Marian Hepner ślubowali w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Skokach i w kościele parafialnym 
pw. św. Stanisława Biskupa w Lechlinie. Pani 
Danuta zajmowała się prowadzeniem gospo-
darstwa domowego i wychowaniem dzieci, 
a pan Marian pracował w Przedsiębiorstwie 
Melioracyjnym w Obornikach Wielkopolskich. 
Wychowali jedną córkę i czterech synów. Do-
czekali się piętnastu wnuków. 

Wszyscy nasi Jubilaci swe Złote Gody obcho-
dzili już w gronie swych najbliższych i przyjaciół. 
My przyłączając się do składanych wówczas 
życzeń życzymy Im dużo, dużo zdrowia i szczęś-
cia oraz cieszenia się sobą nawzajem, a także 
wiele radości ze szczęścia swych najbliższych i 
doczekania się kolejnych Jubileuszy. 

E. Lubawy

50 lat na dobre i na złe!
Złote Jubileusze Małżeńskie

„DZIEń ZIEMI 2010”
W dniach 20-25 kwietnia 2010 roku na terenie Gminy Skoki została 

przeprowadzona akcja z okazji „Dnia Ziemi”. Organizatorem był 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki. 

Do udziału w akcji zaangażowały się : Szkoła Podstawowa w Skokach 
im. Adama Mickiewicza, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jabłkowie, 
Gimnazjum Nr. 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, Przedszkole 
Samorządowe w Skokach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 
Antoniewie, sołectwa Budziszewice, Brzeźno, Rejowiec, Bliżyce, Ku-
szewo, Rościnno, Roszkowo, Rakojady, Sławica, Sława Wielkopolska, 
Jagniewice, Pawłowo Skockie, Potrzanowo, Glinno, i Szczodrochowo, a 
także Rodzinne Ogrody Działkowe „Jedność” ,,Morena”, ,,Maciejak” 
i „Semafor” oraz wędkarze z Koła Wędkarskiego w Skokach, i myśliwi 
z Koła Łowieckiego ,,Szarak”.

W ramach akcji łącznie zebrano 635 worków. Odpady zostały do-
starczone do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych 
w Wągrowcu za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Komunalno Trans-
portowego „ORDO” z Czerwonaka. 

Ponadto w dniach 20-23 kwietnia 2010 roku przy ul. Rogozińskiej 
11 w Skokach (teren byłego Zakładu Komunalnego), odbyła się nie-
odpłatna zbiórka:

• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE),
• folii, reklamówek i toreb foliowych,

• worków po nawozach sztucznych,
• sznurków polipropylenowych,
• odpadów wielkogabarytowych (szafy, tapczany, stoły, krzesła, 

dywany itp.).
Łącznie zebrano kilkanaście ton surowców wtórnych, które zostały 

przekazane do recyklingu.
Kolejna taka akcja zostanie przeprowadzona w miesiącu wrześniu.

Krzysztof Mańka

DROGI TURYSTO I MIESZKAŃCU NASZ!
Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku, wytchnienia po 

nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia. Przybywasz nad nasze wody by 
łowić ryby, udajesz się do naszych lasów w poszukiwaniu grzybów.

Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozostawione w lasach i nad wodami 
lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego rodzaju odpadki.

Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego wcześniejszego pobytu w 
tym miejscu. A może to wynik pobytu Twych dobrych przyjaciół, kolegów, lub 
sąsiadów. 

Dlatego pamiętaj, że łowiąc ryby, zbierając grzyby czy nawet spacerując po 
lesie i spożywając w tym czasie posiłki lub napoje, wytwarzasz różnego rodzaju 
odpadki, które zaśmiecają środowisko. Pamiętaj, by zabrać je ze sobą i wrzucić 
do miejsc do tego przeznaczonych. 

Inaczej, za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za rok, Ty sam, a może Twoi 
przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi, irytować się będą zalegającymi nad wodą lub w 
lesie różnego rodzaju odpadkami.
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II REJONOwy KONKURS 
GwARy POZNAńSKIEJ

Piosenką „Godejmy po naszymu” z repertuaru Kapeli „Zza Winkla”, 
rozpoczął się 20 maja 2009 r. w sali skockiego gimnazjum II Konkurs 
Gwary Poznańskiej pt. „Godomy po naszymu”. 

Do organizacji konkursu, który podobnie jak w roku minionym odbył 
się z inicjatywy nauczycielki języka polskiego Iwony Migasiewicz, nad 
którym patronat objęli: Starosta Powiatu Wągrowieckiego Michał 
Piechocki i Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, włączyła 
się też grupa uczniów i nauczycieli gimnazjum.

W konkursie, którego celem było: pielęgnowanie gwary poznańskiej, 
utrwalanie świadomości  istnienia odmian języka polskiego, rozwijanie 
umiejętności pięknego i sugestywnego wygłaszania tekstów z pamięci, 
rozbudzanie zainteresowań regionalistycznych, krzewienie uczuć pa-
triotycznych, ukierunkowanie i rozbudzanie ambicji i woli szlachetnej 
rywalizacji udział wzięło 32 uczniów z Gimnazjów powiatów: wągro-
wieckiego, obornickiego, poznańskiego i gnieźnieńskiego.

Nad jego przebiegiem czuwała komisja powołana przez organizatora, 
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach w składzie: 
Jacek Hałasik – przewodniczący jury, dziennikarz radiowy, historyk 
sportu, wybitny znawca gwary poznańskiej i wierny kibic „Lecha”, 
Jolanta Nowak-Węklarowa – polonistka, poetka i prozatorka, autorka 
licznych tomików poetyckich, tekstów prozatorskich i publicystycznych,  
Wiesława Surdyk-Fertsch  - nauczycielka historii i doradca – metodyk 
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, która dokonując 
oceny prezentacji, wzięła pod uwagę: dobór tekstu, interpretację 
utworu, oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy byli świetni, a ich prezentacje budziły emocje i 
rozbawiały publiczność, która nagradzała je gorącymi brawami. Jednak 
komisja musiała dokonać wyboru i nagrodzić tych najlepszych, co też 
dokonała po wymianie zdań i naradzie. Tak więc uczestnicy i widzo-
wie dowiedzieli się, że za najlepszych wykonawców uznano  i nagrody 
indywidualne w postaci książek, statuetek oraz lnianych woreczków z 
poznańskimi pyrami i dyplomami przyznano za zdobycie: 
I miejsca: Michałowi Owczarczakowi – z Zespołu Szkół Publicznych  
im. Onufrego Kopczyńskiego  w Czerniejewie
II miejsca: Michalinie Kowala – z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegiel-
skiego
III miejsca: Katarzynie Mantaj i Paulinie Szymkowiak – Gimnazjum 
nr 1  im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

Wyróżnienia otrzymali:
1. Bartosz Staniszewski – Wągrowiec
2. Natalia Nijak i Paulina Wegnerska - Gniezno
3. Alicja Okińczyc – Murowana Goślina
4. Woźniak Weronika – Rogoźno
5. Piotrkowska Sandra – Wągrowiec
6. Maciej Kaczanowski – Wągrowiec
7. Julia Patan – Murowana Goślina
Jury przyznało też dodatkowe wyróżnienie dla Grupy Teatralnej 

„Iluzja” z Gimnazjum nr 1 w Skokach.
Nagroda publiczności, przy przyznawaniu której z punktacji wyłączo-

no uczniów reprezentujących skockie gimnazjum przypadła Bartoszowi 
Staniszewskiemu z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu. 

Za najlepsze szkoły komisja uznała: Gimnazjum  nr 1 w Wągrowcu, 
Gimnazjum nr  1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, 
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie, 
które otrzymały nagrody w postaci odtwarzaczy DVD.

Wszyscy uczestnicy konkursu  oraz ich opiekunowie otrzymali podzię-
kowanie w postaci dyplomu i materiałów promujących powiat i gminę.

Czas oczekiwania na ogłoszenie wyników prac komisji uczestnicy 
konkursu oraz ich opiekunowie spędzili na wspólnym, przygotowanym 
przez Radę Rodziców posiłku oraz uczestnicząc w minikonkursie z 
mininagrodami ze słówek pt. „Godomy po naszymu”. Z okazji kon-
kursu ukazało się też specjalne wydanie, w gwarze poznańskiej gazetki 
szkolnej - „Szkolny Miszmasz”. 

E. Lubawy

IX wIElKOPOlSKA wyStAwA 
OwCZARKów NIEMIECKICh
25 kwietnia br, drugi rok z rzędu w Skokach,a dziewiąty rok w ogóle 

odbyła się IX Wielkopolska Wystawa Owczarków Niemieckich. 
Z tej okazji do Skoków zjechało 89 wystawców i 139 psów. Przybyli 

hodowcy z różnych stron Polski, a towarzyszyli im wystawcy, często 
długoletni ich przyjaciele z Niemiec i Litwy, przy czym w charakterze 
sędziów oceniających owczarki w ringu w poszczególnych klasach wysta-
wowych wystąpili: Thomas Teubert i Bernhard Erdmann z Niemiec.

Inicjatorem zorganizowania, drugi rok z rzędu wystawy w Skokach, 
był mieszkaniec Potrzanowa, a zarazem wielki miłośnik zwierząt,  
hodowca owczarków, a także hodowca koni oraz gołębi Henryk Taba-
czyński. Fundatorem pucharów i medali dla zwycięzców oraz dyplomów 
pamiątkowych dla wszystkich psów i suk uczestniczących w wystawie 
był Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos.

Świetna pogoda, doskonały nastrój i atrakcyjność wydarzenia ściąg-
nęły do Skoków nie tylko licznych miłośników psów, ale i mieszkańców 
którzy w trakcie odbywanych spacerów przybywali na boisko przy ul. 
Parkowej, gdzie za sprawą pań z  Koła Gospodyń Wiejskich w Potrza-
nowie, można było nie tylko podziwiać prezentacje i pokazy szkolenia 
psów w zakresie obrony i posłuszeństwa, ale też skorzystać z kiełbaski 
z grilla oraz z zimnych i ciepłych napoi.

Owczarki oceniano w kategorii psów i suk w klasie: szczeniąt, mło-
dzików, młodzieży, juniorów, otwartej, użytkowej i championów, a suki 
również dodatkowo w klasie weteranów.

Po zakończeniu prac sędziowskich ogłoszono wyniki i uhonorowano 
zwycięzców, przyznając w każdej klasie 3 medale i 4 puchary. Pierwsze 
miejsca w najważniejszej klasie użytkowej czołowe miejsca zajęli, a tym 
samym Zwycięzcami Wystawy zostali: wśród psów MAJK z Weselskiej  
Zagrody IPO I hod. Bolesław Weselski, wł. Bolesław Weselski z Brzozy, 
a wśród suk ANGEL vom Martistrum IPO II, hod. Uli Renschler, wł. 
Mirosław Tchorz z Wiszni Małej. Spośród nich wyłoniono Zwycięzcę 
Rasy, którym został pies MAJK. On też otrzymał najważniejszy Puchar 
- ufundowany przez Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku 
Kynologicznego w Polsce Andrzeja Manie-Puchar dla Zwycięzcy 
Rasy.

E. Lubawy

SZANOwNI MIESZKAńCy 
MIAStA I GMINy SKOKI

W związku ze znacznymi  utrudnieniami w kierowaniu 
ruchem drogowym w czasie XVIII Dni Miasta i Gminy 
Skoki w dniach 19 i 20 czerwca 2010,  uprzejmie prosimy  o 
przybycie na miejsce imprezy (rynek w Skokach) w miarę 
możliwości pieszo.

Ci z Państwa, którzy przyjadą samochodami, mogą je zaparkować 
na ogólnodostępnych parkingach miejskich.  

Uprzejmie informujemy, że rynek miasta pozostanie zamknięty 
dla ruchu kołowego od godz. 1500 19 czerwca do godz. 2400 dnia 20 
czerwca 2010r. 

Po zamknięciu centrum dla ruchu pojazdów objazd prowadzić 
będzie ulicą Parkową.  Autobusy kursujące w tym czasie nie będą 
zatrzymywały się na przystanku przy Placu Powstańców Wielkopol-
skich (rynek). Korzystać będą z przystanku przy ulicy Wągrowieckiej 
(przy Ośrodku Zdrowia).

Prosimy o nie parkowanie pojazdów w rynku w czasie, o którym 
mowa powyżej. 

Za wprowadzone utrudnienia w ruchu drogowym i pasażerskim 
przepraszamy. 

Organizator XVIII Dni Miasta i Gminy Skoki 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
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NA śwIĘtO KONStytUCJI 3 MAJA
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Skoki przechodziły okres wielkiej transformacji 

i przebudowy. Budowane były zręby lokalnej administracji, reaktywowały swą powojenną 
działalność stowarzyszenia, organizowali się mieszkańcy. 

Fot. Iwona Migasiewicz

W dziele tej modernizacji, wśród najwybit-
niejszych obywateli miasta tamtych czasów 
szczególne i ważne miejsce miał Stanisław 
Jasiński – głowa rodu, budowniczy. Tej postaci 
zadedykowany został tegoroczny uroczysty 
apel zorganizowany przez bractwo kurkowe 
w dzień Święta Konstytucji 3 Maja. Stanisław 
Jasiński urodził się w dniu 10 I 1891 r. w Sko-
kach jako syn Teofila i Tekli z Kaczmarków. W 
pierwszych latach życia, po ukończeniu szkoły 

powszechnej, zdobył szlify w fachu budowla-
nym - zawodzie, który przyszło mu wykonywać 
przez całe życie. Jako budowniczy wznosił wraz 
z rodzinną ekipą kolejne budynki w Skokach i 
okolicy – z pewnością niejeden dom przy Placu 
Powstańców Wielkopolskich i ulicy, która dziś 
nosi imię Jana Pawła II, został wzniesiony i wy-
remontowany rękoma Stanisława Jasińskiego. 
Był żonaty z Jadwigą Lewandowską, z którą 
miał synów: Bolesława, Bronisława, Tadeusza 
i Mieczysława oraz córki: Leokadię, Zofię, 
Janinę, Jadwigę, Annę i Wandę.

Od zakończenia I wojny światowej oraz dzia-
łań powstania wielkopolskiego, od pierwszego 
zebrania brackiego w dniu 10 października 
1920 r. Stanisław Jasiński był w składzie Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach. 
Przystąpił do stowarzyszenia, którego ów-
cześnie – tak jak i dziś – głównym statutowym 
celem było pielęgnowanie patriotycznych 
obowiązków względem Rzeczypospolitej 
– obowiązków rozumianych zarówno jako 
kultywowanie tradycyjnych świąt narodowych 
czy kościelnych, lecz również jako służba ma-
łej ojczyźnie, którą dla braci kurkowych jest 
Ziemia Skocka.

W latach 1926 – 1928 Stanisław Jasiński był 
członkiem komisji rewizyjnej, w latach 1925 i 
1928 zdobył laury II rycerza, zaś w 1929 roku 
został zwycięzcą turnieju zielonoświątkowego 
i z rąk ówczesnego prezesa dr Mariana Foer-
stera przyjął tytuł króla kurkowego. Zachowały 

się liczne dokumenty archiwalne, opisujące 
ważną rolę brata Jasińskiego w składzie ów-
czesnego bractwa kurkowego, jak na przykład 
sprawozdanie walnego zebrania z 17 maja 1928 
r. powołującego komisję budowlaną w osobach 
braci Czerwińskiego, Jasińskiego i Szünke 
– komisja miała zająć się organizacją pobudo-
wania szopy na strzelnicy przy ul.Polnej. 

Po II wojnie światowej Stanisław Jasiński 
pracował dalej w swym zawodzie: budował 

domy w Skokach, w okolicznych wsiach, w 
Wągrowcu. Jak wielkim autorytetem cieszył 
się w całej swej rodzinie, skoro stał się inicja-
torem rodzinnej tradycji zawodu budowlanego 
– budowlańcami byli jego synowie Mieczysław i 
Tadeusz, zawód ten kultywuje z powodzeniem 
do dziś jego wnuk Stanisław. Córki Stanisława 
Jasińskiego podtrzymywały zaś rodzinną tra-
dycję kurkową:  Zofia była żoną porucznika 
Władysława Gąski – honorowego członka 
bractwa, Anna weszła do rodziny króla kurko-
wego 1926 r. Stefana Ślósarczyka, Wanda zaś 
utrzymuje żywy kontakt z bractwem naszych 
czasów do dziś. Stanisław Jasiński zmarł w 
dniu 12 I 1965 r. i spoczywa na cmentarzu 
parafialnym w Skokach.

Po apelu odbył się statutowy turniej strze-
lecki w nowobudowanej siedzibie bractwa. 
W turnieju głównym zwyciężył Jan Kamiński 
przed Krzysztofem Przykuckim i Krzyszto-
fem Migasiewiczem. W rywalizacji młodych 
strzelców zwyciężył Robert Grużalski przed 
Piotrem Maciejewskim i Tomaszem Przy-
kuckim, w strzelaniu do tarczy darczyńców 
pierwsze miejsce zajął Andrzej Tatara przed 
ks.Karolem Kaczorem i Tomaszem Przyku-
ckim, a w zawodach punktowych zwycięzcami 
zostali Anna Jachna i Krzysztof Przykucki, co 
przekazuje Szanownym Czytelnikom piszący 
te słowa 

Krzysztof Jachna
 

ODDAJ SwóJ GłOS 
w KONKURSIE NA 
NAJPOPUlARNIEJ-
SZEGO DZIElNICO-
wEGO 2010 ROKU
Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu 

zorganizował konkurs pt. „Najpopularniejszy 
Dzielnicowy 2010 roku”. 

Głównym celem plebiscytu jest popula-
ryzowanie sylwetek dzielnicowych wśród 
lokalnej społeczności, a zarazem kreowanie 
pozytywnego wizerunku Policji i wzrost po-
czucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
wągrowieckiego. Celem pośrednim jest wy-
łonienie najpopularniejszego dzielnicowego 
2010 roku.

Każdy mieszkaniec naszej Gminy może 
oddać głos na specjalnych kuponach konkur-
sowych do skrzynki znajdującej się w holu 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. 

Plebiscyt będzie prowadzony do 30 czerwca 
tego roku, wśród głosujących rozlosowane 
zostaną nagrody podczas święta Policji w 
lipcu tego roku. W dniu tym nastąpi także 
rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Najpo-
pularniejszego Dzielnicowego 2010 roku.

A oto przedstawiamy Dzielnicowych pracu-
jących w Komisariacie Policji w Skokach:

asp. Szymon Pijanowski - tel. 
783-102-423 - Rejon nr II: Bliży-
ce, Chociszewo, Chociszewko, 
Glinno, Grzybowice, Grzy-
bowo, Jabłkowo, Jagniewice, 
Kakulin, Kuszewo, Lechlin, Le-
chlin Huby, Lechlinek, Wysoka, 

Łosiniec, Nadmłyn, Niedarzyn, Pomarzanki, 
Raczkowo, Rakojady, Rościnno, Antoniewo 
Górne, Roszkowo.

sierż. szt. Sławomir Słoma 
- tel. 783-102-42  - Rejon nr I: 
Skoki, Antoniewo

st. asp. Paweł Dudziński  
- tel. 783-102-422 - Rejon nr 
III - Brzeżno, Budziszewice, 
Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, 
Ignacewo, Miączynek, Niedź-
wiedziny, Pawłowo Skockie, 

Potrzanowo, Rejowiec, Sława Wielkopolska, 
Stawiany Szczodrochowo, Sławica.

Szczegółowy regulamin konkursu, oraz 
karty do głosowania znajdują się na stro-
nie Komendy Powiatowej Policji www.
wagrowiec.policja.gov.pl oraz Gminy 
Skoki www.gmina-skoki.pl
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XlIII SESJA RADy MIEJSKIEJ
27 kwietnia 2010 r. odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej. Sesji, w 

której udział wzięło 14 radnych,  przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, 
a funkcję sekretarza obrad pełnił radny Michał Rosik.

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 7 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr  XLIII/270/2010 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Skoki absolutorium za 2009 r.
Po wysłuchaniu i analizie „Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 

2009 ”, które z upoważnienia Burmistrza zreferowała Skarbnik Gminy 
Maria Kamińska oraz po wysłuchaniu: opinii stałych Komisji Rady do 
„Sprawozdania”, uchwały Sądu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie 
wyrażenia opinii o przedłożonym „Sprawozdaniu” i wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę o udzieleniu 
Burmistrzowi Absolutorium za rok 2009, a tym samym jednogłośnie 
akceptowała działalność burmistrza za miniony rok. 

2.Uchwałę nr XLIII/271/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w 
budżecie Miasta i Gminy Skoki na 2010 r.

Uchwałą tą Rada zmniejszyła ogólne wydatki budżetu o kwotę 
1.092.978zł. W rezultacie wprowadzonych zmian łączne dochody budżetu 
wynoszą 25.140.416zł, a łączne wydatki budżetu wynoszą 30.182.942zł

3. Uchwałę nr XLIII/272/2010 w sprawie nadania Przedszkolu Samo-
rządowemu w Skokach imienia Kubusia Puchatka. 

Wyżej wymienioną uchwałą Rada, jednogłośnie przychyliła się do 
wniosku dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skokach, który w 
imieniu Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Skokach 
wystąpił o nadanie Przedszkolu imienia Kubusia Puchatka. 

Tym samym z dniem 10 maja 2010 r. pełna nazwa Przedszkola brzmi: 
„Przedszkole Samorządowe imienia Kubusia Puchatka w Skokach”

4. Uchwałę nr XLIII/273/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w opisie 
granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Skoki.

Powyższą uchwałą Rada „w uchwale nr XXXVII/344/2002 Rady Miej-
skiej z dnia 9 sierpnia 2002 w sprawie podziału Gminy Skoki na obwody 
głosowania, ustalenia granic obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji 
Wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Skoki” wprowadziła 
zmiany polegające na:

1. Dopisaniu w obwodzie głosowania nr 2 nowopowstałych ulic, tj: 
Irysowa, Jesionowa, Konwaliowa, Lipowa, Różana i Tulipanowa.

2. Zmianie w obwodzie głosowania nr 2 nazwy osady Antoniewo 
Zakład na Antoniewo.

3. Dopisaniu w obwodzie głosowania nr 6 osady Gozdowiec.
5. Uchwałę nr XLIII/274/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w opisie 

granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Skoki.
Powyższą uchwałą Rada „w uchwale nr XXXVI/342/2002 Rady 

Miejskiej z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dokonania podziału Gminy 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wy-
bieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej 
Gminy Skoki” wprowadziła zmiany polegające na:

1. Dopisaniu do okręgu wyborczego nr 2 ulic: Irysowa, Jesionowa, 
Konwaliowa, Lipowa Różana i Tulipanowa.

2. Zmianie w okręgu wyborczym nr 2 nazwy osady Antoniewo Zakład 
na Antoniewo 

3. Dopisaniu do okręgu wyborczego nr 9 osady Gozdowiec.
6. Uchwałę nr XLIII/275/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Potrzanowo. 
W związku z planowanym przez Gminę Skoki ubieganiem się w naj-

bliższym czasie o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 realizacji 
zadania zatwierdzonego Uchwałą nr XLI/266/10 Rady Miejskiej Gminy 
Skoki z dnia 16.02.2010r pn.,, Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzano-
wie, gm. Skoki,, zaistniała konieczność zaktualizowania Planu Odnowy 
Miejscowości Potrzanowo do zmieniających się przepisów prawnych.

7. Uchwałę nr XLIII/276/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  
Miejscowości Kuszewo.

W związku z planowanym przez Gminę Skoki ubieganiem się w naj-
bliższym czasie o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 realizacji 
zadania pn  ,, Rozbudowa  istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w 
Kuszewie, gm. Skoki,, zaistniała konieczność zatwierdzenia przez Radę 
Miejską Gminy Skoki Planu Odnowy Miejscowości Kuszewo, przyjętego 
przez zebranie wiejskie uchwałą nr 1/2010 z dnia 23 kwietnia 2010r           
Radni wysłuchali też zreferowanego przez przedstawicieli Wojewódz-
kiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Aquanet w Poznaniu 
projektu weryfikacji granic i obszarów aglomeracji Murowana Goślina 
w zakresie budowy sieci i odbioru ścieków komunalnych. 

XlIV SESJA RADy MIEJSKIEJ 
19 maja 2010 roku z udziałem 15-tu radnych odbyła się zwołana w 

trybie nadzwyczajnym XLIV sesja Rady Miejskiej. Radni obradowali 
pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy, a funkcję sekretarza obrad 
pełnił radny Roman Witek. 

W trakcie prowadzonych obrad Rada podjęła „Uchwałę nr XLIV/277/2010 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010”.

W związku z pojawieniem się możliwości uzyskania środków z Unii 
Europejskiej na realizację zadania pt. Rozbudowa świetlicy wiejskiej 
w Kuszewie zaszła konieczność wprowadzenia zmian w limicie wydat-
ków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji 
w latach 2010 – 2012 i zwiększenie o 135.287 złotych plan wydatków 
na realizację w roku 2011 w/w przedsięwzięcia, co nastąpiło drogą 
podjęcia powyższej uchwały. 

Wykonanie wszystkich uchwał Rada powierzyła Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Skoki.

Podjęte uchwały wraz z protokółem z sesji prezentujemy w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/. 
Równocześnie wraz z protokółem z sesji znajdują się one do wglądu w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na stanowisku ds. Obsługi Rady 
i jej Organów - pokój nr 8.

E.Lubawy

AbSOlUtORIUM 
DlA bURMIStRZA!

W trakcie XLIII sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę o 
udzieleniu Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium, a tym samym 
akceptowali działalność Burmistrza za miniony 2009 rok.

Udzielenie absolutorium poprzedziło wysłuchanie i analiza „Spra-
wozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za rok 2009” 
przedstawionego z upoważnienia Burmistrza przez Skarbnika Gminy 
Marię Kamińską oraz wysłuchanie:
- opinii stałych Komisji Rady do przedstawionego „Sprawozdania”, 
- uchwały Sądu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opi-

nii o przedłożonym „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy”, 
- wniosku Komisji Rewizyjnej Rady i pozytywnej opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu do wniosku Komisji Rewizyjnej 
z których wynikało że: 
1. Uchwalony  przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian w ciągu 

roku przewidywał  uzyskanie dochodów w wysokości  25.064.752 zł.
Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie  24.579.864,75 zł 
co stanowi  98,1% planu.
2. Uchwalony przez Radę budżet  po wprowadzeniu zmian w ciągu 

roku  przewidywał realizację wydatków w  kwocie  27.952.787 zł.
Wydatki zostały  zrealizowane w kwocie  26.295.056,80 zł
co stanowi  94,1% planu.
3. Kwoty dotacji przeznaczonych na realizację zadań bieżących  z 

zakresu administracji  rządowej wyniosły odpowiednio:
- plan  3.121.785  zł -  wykonanie  3.121.212,52 zł, 
co stanowi 100,0%  planu.
4. Na zaplanowane w 2009 r. dotacje celowe z budżetu państwa na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 446.407 zł
Gmina otrzymała kwotę 433.289,36 zł tj. 97,1% w stosunku do planu.
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5. Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących do-
chody budżetu państwa wykonane zostały na poziomie  90,4%  tzn.  na 
zaplanowanych 2.751.485  zł wpłynęło 2.486.285,25 zł.

6. Zaległości w realizacji wpływów z tytułu podatków,  opłat lokalnych 
i pozostałych dochodów wynikające ze sprawozdania Rb-27S wyniosły 
na koniec 2009 roku ogółem 1.812.139,07 zł. Burmistrz w sprawozdaniu 
z wykonania budżetu omówił kwestię egzekwowania zaległości przy 
okazji omawiania poszczególnych tytułów dochodów.

W okresie  2009r. wyegzekwowano łącznie 248.262,71 zł  należności 
zaległych z tytułu podatków, z tego w podatku:  

- od nieruchomości  189.832,63 zł
- rolnym  31.140,96 zł
- leśny  1.556,16 zł
- hipoteka  17.260.06 zł
- od środków transportowych  8.015,30 zł
- od posiadania psów  457,60 zł
(zal. z podatków zniesionych)
7. Uchwalone przez Radę na początku 2009r. rezerwy celowe w 

kwocie 759.196 zł, 
z tego na:
- ewentualny wzrost dotacji na zadanie oświatowe realizowane przez  

Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” - 286.100 zł
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25.000 zł
- na podwyżkę dla nauczycieli 250.100 zł
- na spłatę zobowiązań  finansowych Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” 197.996 zł
zostały w trakcie roku budżetowego zmniejszone do wysokości               

-   204.892 zł.
Rezerwy na zadania oświatowe zostały rozdysponowane w całości, a 

zaplanowane rezerwy na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych 
Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA  zmniejszono do 
kwoty 179.892 zł na podstawie informacji przekazanych przez Związek  
o dokonaniu częściowej ich spłaty. Na koniec roku w budżecie pozo-
stała jeszcze nie rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe 
w kwocie 25.000 zł. 

8.  W roku 2009  Gmina zaciągnęła  kredyt długoterminowy w Banku  
Gospodarstwa Krajowego w  kwocie 1.000.000 zł

Zobowiązanie powyższe zostało przeznaczone na sfinansowanie 
inwestycji drogowych. Zadłużenie Gminy na 31.12.2009r. z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek  wynosiło  3.047.245 zł.  

Zobowiązania z tytułu  kredytów i pożyczek stanowiły 12,39% w 
stosunku do uzyskanych dochodów budżetu.

9.  Rada Miejska Gminy Skoki Uchwałą nr XXVI/175/2008 z dnia 16 
grudnia 2008r. upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy między innymi 
do dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przenoszenia wy-
datków między rozdziałami  i paragrafami budżetu, w ramach działów 
- uprawnień tych nie przekroczono.

Ponadto, Burmistrz korzystał z upoważnień do samodzielnego  
zaciągania zobowiązań na wydatki  bieżące nie znajdujące pokrycia w 
budżecie, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 
w roku następnym była niezbędna dla  zapewnienia ciągłości działania 
jednostki, a także na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne i  programów i projektów realizowanych ze środków 
budżetu Unii Europejskiej  i innych środków ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi. Udzielonych  upoważnień Burmistrz nie 
przekroczył.

10.  Gmina pozyskała dodatkowo środki na dofinansowanie zadań  inwe-
stycyjnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z  FOGR-u  
w kwocie 180.000 zł,     
169.867,80 zł na dofinansowanie budowy dwóch  budynków  z mieszkania-
mi socjalnymi oraz dotacje rozwojowe w ogólnej  kwocie  91.203,58 zł

11.  Ponadto Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów 
w kwocie  40.001 zł.

12.  Z budżetu gminy udzielono dotacji dla następujących podmio-
tów:

- Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy  -  532.640 zł /podstawowa/
- Klubowi Sportowemu „Wełna”             -   79.992,38 zł

- Stowarzyszeniu im. Ks. Mussolfa           - 5 000 zł.
- Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” -  2.609.719,98 zł
- Gminie  Murowana Goślina i Miastu Poznań - 38.297,80 zł
- Gminie Piła                                               -  2.581 zł
- Powiatowi  Wągrowieckiemu                  - 159.700 zł
- Miastu Poznań                                          - 4.900 zł
W 2009 r. wydatki bieżące zrealizowano w 93,7%, a inwestycyjne 

w  95,4%.         
W roku 2009 nastąpiła dalsza rozbudowa urządzeń komunalnych, 

budowa i modernizacja dróg, chodników, parkingów, a w szczegól-
ności:
- wykonano podbudowę  drogi  gminnej w Chociszewie,
- wybudowano nawierzchnie  drogi  gminnej w Roszkówku,
- opracowano dokumentację  budowy  nawierzchni drogi w Budzisze-
wicach /I etap  przedsięwzięcia będzie realizowany w 2010r./
- wybudowano nawierzchnię  drogi  gminnej w Potrzanowie - Włókna,
- wykonano podbudowę drogi do nowego  osiedla w Sławie Wlkp.
- wykonano dokumentację na budowę nawierzchni ulic Głowackiego i  
Kościuszki /realizacja inwestycji  w  latach  2010 -2011/
- wybudowano nawierzchnię drogi do Brzeźna,
- wybudowano chodnik  w Roszkowie,
- przygotowano dokumentacje na przebudowę dróg w Potrzanowie /w 
2010r.  realizacja inwestycji/
- przygotowano  dokumentację na budowę nawierzchni utwardzonych  ulic  
w mieście Skoki / w 2010 r.  rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia/
- wybudowano 2 budynki komunalne z 8 lokalami socjalnymi w Skokach,
- zakupiono ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Skoki, 
dokonano  remontu  pomieszczeń  budynku  OSP oraz przygotowano 
projekt  do remontu elewacji  wraz z  dociepleniem budynku,
- rozpoczęto  inwestycję gazyfikacji miasta Skoki,
- przygotowano dokumentację  projektową rozbudowy Gimnazjum w 
Skokach.
- dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,
- wybudowano sieci wodociągowe dla nowych osiedli  mieszkaniowych.
- dokonano modernizacji  i  remonty  świetlic wiejskich.
Ponadto Gmina Skoki  pozyskała dotacje ze środków Unii Europejskiej

• dotację rozwojową  z PO Kapitał Ludzki na zadania:
     - p.n . „Dziennikarz na 5”,- wsparcie inicjatywy edukacyjnej dzieci 

i młodzieży,
- p.n. „Lepsze jutro”, którego  celem było zwiększenie aktywności  

zawodowej  kobiet niepracujących, długotrwale korzystających z po-
mocy  OPS.

- p.n. „Akademia aktywnych seniorów”- na inicjatywy edukacyjne,
-  p.n. „ System Zarządzania Jakością gwarancją poprawy funkcjo-

nowania jednostek samorządu terytorialnego” – zgodnego  z wyma-
ganiami  międzynarodowej  normy ISO 9001:2008.

• w ramach Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich 
- na „Przebudowę świetlicy wiejskiej  w Rościnnie”,
- na wodociągowanie  gospodarstw wsi Wysoka i  Bliżyce.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia i opinie Rada Miejska 

Gminy Skoki jednogłośnie podjęła „Uchwałę nr. XLIII/270/2010 w 
sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki absolutorium 
za 2009 rok.”

Po podjęciu w/w uchwały przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa w 
imieniu własnym i radnych pogratulował Burmistrzowi tej jednoznacz-
nej i pozytywnej oceny całorocznej pracy i jednomyślnego absolutorium 
ze strony Rady. Z kolei Burmistrz dziękując radnym za tak pozytywną 
ocenę i udzielone absolutorium, stwierdził, że składa się na nie również 
zaangażowana praca radnych i pracowników urzędu, bez których takie 
wyniki, a zarazem ocena byłaby niemożliwa. Stwierdziła też, że rozwój 
gminy jest widoczny, a wszyscy mieszkańcy są świadkami tego rozwoju. 
Nie byłoby to możliwe gdybyśmy nie zrobili 7,5 lat wstecz reform orga-
nizacyjnych. Wtedy był to siew, a teraz zbieramy tego plony. Kończąc 
obecną kadencję kończymy tworzenie fundamentów i wchodzimy na 
wyższy etap realizacji zakładanych przedsięwzięć. 

E.Lubawy
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INWESTyCJE:
• Zakończono  budowę oświetlenia drogowego w Skokach. Wy-

budowano 44 słupy oświetleniowe wraz z linią kablową wzdłuż ulic 
Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i Zamkowej. Łączny koszt 
budowy. 120 tys. zł.

• Zakończono wodociągowanie gospodarstw wsi Bliżyce i Wysoka. 
Łączny koszt budowy 5.764 mb. głównej sieci wodociągowej wyniósł 239 
tys. zł. Inwestycja ta jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej 
(50% kosztów).

•Trwa budowa nawierzchni ulic Głowackiego i cz. Kościuszki w 
Skokach wraz budową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. 
Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 lipca br.

• Trwa budowa podbudowy drogi gminnej w Roszkówku – II etap. 
Inwestycja obejmuje budowę na istniejącej drodze gruntowej podbu-
dowy z kruszyw łamanych twardych na długości 907 mb. Ze względu 
na niekorzystne warunki pogodowe  termin zakończenia inwestycji 
przesunięto z 31 maja do połowy czerwca br. 

• Podpisano umowę z wykonawcą na budowę nawierzchni bitumicz-
nej ulic Kasztanowej na długości 340 mb  i Lipowej na długości 133 
mb w Skokach. Inwestycja według przyjętego harmonogramu ma być 
zakończona do 30 września br.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej 
w Chociszewie – II etap. Do przetargu przystąpiło 2 wykonawców. Trwa 
ocena zgodności złożonych ofert ze specyfikacją.  W ramach zadania 
zaplanowano ułożenie 330 mb. nawierzchni bitumicznej na istniejącej 
drodze z kruszywa.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni drogi 
gminnej w Potrzanowie ul. Smolarki – I etap. Otwarcie ofert nastąpi 22 
czerwca br. W ramach inwestycji zaplanowano ułożenie nawierzchni 
bitumicznej na dł. 950 mb.

• Wielkopolska Spółka Gazownictwa rozpoczyna II etap gazyfikacji 
miasta, który obejmie ułożenie sieci gazowej wzdłuż ulic: pozostałej 
części Jana Pawła II, Plac Pwst. Wlkp., Kościelnej, Krętej, Strumyko-
wej, Parkowej, Rościńskiej, Krańcowej, Krótkiej, Bocznej, Wodnej, 
Pogodnej, Wąskiej, Poznańskiej i Rogozińskiej. 

SPRaWy BIEżąCE:
Podano do publicznej wiadomości wykazy:
• Działki nr 1669/16 o pow. 0,1082 ha położonej w Skokach w rejo-

nie ul. Topolowej i Sosnowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.

• Działki nr 37 o pow.0,21 ha  położonej w Pomarzankach, prze-
znaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Rozstrzygnięto ogłoszony przez Gminę konkurs na realizację zadania 
publicznego pn. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z terenu Gminy Skoki. W ramach konkursu wpłynęła 1 oferta 
Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach. Koszt wypoczynku 
letniego 30 dzieci wyniesie 15 tys. zł. Zadanie finansowane jest ze środ-
ków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

W drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę usługi wykaszania 
skarp i poboczy dróg gminnych w 2010 r. Zgodnie z ustalonym zakresem 
i harmonogramem prac na zlecenie Gminy firma „Krecik” ze Skoków 
wykonuje wykaszanie gminnych poboczy.

W dniu 12 maja br. na zebraniu wiejskim wyborczym dokonano 
wyboru sołtysa Sołectwa Glinno. Na sołtysa wybrano Panią Magdalenę 
Suchy.

W związku z zarządzonymi na 20 czerwca 2010 r. wyborami Prezy-
denta RP, zgodnie z ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wydał:

• Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy prze-
znaczonych do umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych.

• Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wybor-
czych.

• Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

W związku z ogłoszanymi konkursami przygotowano i złożono 
wnioski o sfinansowanie następujących projektów ze środków unijnych 
i krajowych:

• Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie;
• Budowa nawierzchni drogi gminnej Potrzanowo-Budziszewko;
• Eurytmia – sposób na wszechstronny rozwój skockich przedszko-

laków;
• XVIII Dni Miasta i Gminy Skoki;
• Promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych oraz kulturowych 

Gminy Skoki;
Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Zmiany układu szczegółowego budżetu na rok 2010;
• Zmiany Zarządzenia nr 1/2010 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 2010 r.;

• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok;
• Zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum Nr 1 im. Polskich 

Olimpijczyków w Skokach na rok szkolny 2010/2011 oraz aneksu nr 4 
do arkusza organizacji na rok szkolny 2009/2010;

• Podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i 
Gminy Skoki za 2009 r.

Pełny tekst zarządzeń dostępny jest w BIP Urzędu.

URZąD MIaSTa I GMINy W SKOKaCH
PRZyJMUJE INTERESaNTÓW:

- w poniedziałki, od godz. 900 do 1700
- od wtorku do piątku od godz. 730 do 1530

Burmistrz i Przewodniczący Rady
w sprawie skarg i wniosków przyjmują w środy od godz. 1200 do 1530

Radni Rady Miejskiej pełnią dyżury w biurze Rady
(pokój nr 8) w następujących dniach:

Elżbieta Berendt, Przewodnicząca Komisji Finansów,
Rozwoju Gminy i Komunikacji

w każdy pierwszy poniedziałek m-ca w godz. od 1530 do 1630

antoni Wiśniewski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w każdy poniedziałek od godz.1430 do 1600



11

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:
Przedmiot zamówienia obejmuje remont świetlicy wiejskiej w Ro-
ścinnie gmina Skoki 
Zakres robót obejmuje m.in.:
- demontaż stropodachu i wykonanie nowej ,drewnianej konstrukcji 
dachu wraz pokryciem blachodachówką, orynnowaniem i ocieple-
niem stropu płaskiego wełną mineralną 
- roboty murowe polegające na wykonaniu nowych ścian szczyto-
wych, zamurowaniach i zmniejszeniu otworów okiennych i drzwio-
wych, wymurowaniu nowych ścianek działowych
-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
-ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem elewacyjnym
-wykonanie okładzin ścian i podłóg  z płytek ceramicznych w ła-
zienkach, kuchni i 
  korytarzach
-założenie wykładzin obiektowych z PCV
-wykonanie robót malarskich
-wykonanie częściowo nowej instalacji wod-kan wraz z montażem 
przyborów sanitarnych
-wykonanie częściowo nowej instalacji elektrycznej oraz wymiana 
tablicy rozdzielczej
-wykonanie wentylacji łazienek , sali oraz chłodni
-zamontowanie agregatu chłodniczego w chłodni
-wykonanie nowej instalacji co. wraz z technologią kotłowni
-wykonanie nowego podestu wejściowego wraz z podjazdem dla 
niepełnosprawnych 
Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze (kosz-
torysie ślepym), dokumentacji oraz specyfikacjach technicznych

Oznaczenie wg CPV:           
- 45.00.00.00-7 -  roboty budowlane
- 45.26.27.00-8 – rozbudowa budynku
- 45.31.00.00-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45.33.20.00-3 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 
- 45.33.11.00-7 – instalacje c.o.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa 
kosztorys ofertowy i wzór umowy   – wg. zał.   do SIWZ.
Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane roboty i wbu-
dowane materiały na minimalny okres 3 lat, licząc od daty odbioru 
końcowego.

Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert warianto-
wych.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia : do 29.10.2010r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków:
7.1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy 
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 
2004 r. prawo zamówień publicznych
a) dysponują odpowiednimi  osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia- kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej 
oraz brygadziści branży instalacji sanitarnych i elektrycznych

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej niezbędnej do realizacji 
zamówienia-posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 50 tyś. zł
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego  określonych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
7.2.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków, o 
których mowa w art.22 ust.1 ustawy, zamawiający żąda następują-
cych oświadczeń i dokumentów:
a) w celu wykazania spełnienia warunku wg.pkt.7.1.a oświadczenie 
potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowa-
nia robotami przez wskazane osoby   w zakresie niezbędnym do 
wykonania zamówienia:
· kierownik budowy – uprawnienia budowlane o specjalności kon-
strukcyjno-budowlanej
· brygadzista robót elektrycznych- uprawnienia budowlane instalacji 
elektrycznych , lub uprawnienia do  wykonywania i eksploatacji 
urządzeń elektr. do 1kV
· brygadzista robót sanitarnych - uprawnienia budowlane instalacji 
sanitarnych lub dyplom mistrzowski bądź czeladniczy wewnętrznych 
instalacji sanitarnych
b) w celu wykazania spełnienia warunku wg.pkt.7.1.b opłaconej po-
lisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę min. 50 tys. zł
7.3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z 
postępowania o  udzielenie zamówienia, o których mowa w art.24 
ust.1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art.24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004r.

7.4. Zgodnie z wymogiem art. 44 ustawy wykonawca składa wraz z 
ofertą przetargową oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy   
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od 
wykonawców na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, 
o których mowa wyżej.
8. Informacja na temat wniesienia wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
9. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Cena oferty-100 %
10. Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy  w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16 czerwca 2010 roku do godziny 1200
11.  Termin związania ofertą: 30 dni- bieg terminu związania z ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert
12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów: Nie dotyczy
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
    / - / Tadeusz Kłos

  

OGŁOSZENIE O PRZETaRGU  NIEOGRaNICZONyM
O WaRTOŚCI SZaCUNKOWEJ  ZaMÓWIENIa  POWyżEJ 14 000 EURO
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OGŁOSZENIE  O PRZETaRGaCH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż  działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
położonych w Potrzanowie w rejonie ul. Szkolnej

I. Przetargi w dniu 25 czerwca 2010r. (piątek)

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg

ewidencji  gruntów,
numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

   Cena    wy-
woławcza 

w  zł 
(brutto)

Termin wpłaty  
wadium i wy-

sokość wadium 
w zł

Miejsce  
i termin 

przetargu

1            2 3 4 5 6        

 1.     Działka nr 762/5
o pow. 0,0756 ha
w Potrzanowie w re-
jonie 
ul. Szkolnej                
ujawniona w K.W.  nr 
48.770 SR Wągro-
wiec.
Księga wieczysta nie 
wykazuje obciążeń.

Dla terenu, na którym położona jest działka wydana została   decyzja 
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr 68/09  o warunkach zabudowy z dnia 
17.06.2009r. znak sprawy:    RIGP 7331-1/8/09. Wymieniona decyzja ustala 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego dz. nr 762 ( 
działka przed podziałem geodezyjnym) w zakresie inwestycji polegającej na 
budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z małym obiektem 
handlowo-usługowym.
Warunki zabudowy:
1/budynki mieszkalne wolnostojące, 
2/wys. zabudowy-II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 
do wys. 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
3/szerokość elewacji frontowej – max. 16,0 m,
4/dachy strome dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 250 do 400, 
pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych,
5/wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej- wysokość okapu – max. 
4,5 m,
6/nieprzekraczalne linie zabudowy – podane są na załączniku graficznym 
do decyzji o warunkach zabudowy 

38.503,00 3.800,00
do dnia
22. 06. 2010r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
25.06.2010r.
o godz. 900

 2. Działka nr 762/7
o pow. 0,0997 ha
w Potrzanowie w rejo-
nie ul. Szkolnej ujaw-
niona w K.W  nr 48.770 
SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

 
              

j.w.

57.804,00 5.800,00
do dnia
22. 06. 2010r.
na koncie Urzę-
du

UMiG Skoki
w dniu
25. 06. 2010r.
o godz. 945 

3. Działka nr 762/8
o pow. 0,0974 ha
w Potrzanowie w rejo-
nie ul. Szkolnej ujaw-
niona w K.W nr 48.770 
SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w.

56.754,00 5.700,00
do dnia
22. 06.2010r
na koncie Urzę-
du

UMiG Skoki
w dniu
25. 06. 2010r.
o godz. 1030

4. Działka nr 762/9
o pow. 0,0974 ha
w Potrzanowie w rejo-
nie ul. Szkolnej ujaw-
niona w K.W nr 48.770 
SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

  

j.w
56.754,00 5.700,00

do dnia
22. 06. 2010r.
na koncie Urzę-
du

UMiG Skoki
w dniu
25. 06. 2010r.
o godz. 1115

5. Działka nr 762/10
o pow. 0,0961 ha
w Potrzanowie w rejo-
nie ul. Szkolnej ujaw-
niona w K.W nr 48.770 
SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w
55.803,00 5.600,00

do dnia
22. 06. 2010r.
na koncie Urzę-
du

UMiG Skoki
w dniu
25. 06. 2010r.
o godz. 1200

6. Działka nr 762/11
o pow. 0,0893 ha
w Potrzanowie w rejo-
nie ul. Szkolnej ujaw-
niona w K.W nr 48.770 
SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

  

j.w
51.850,00 5.200,00

do dnia
22. 06. 2010r.
na koncie Urzę-
du

UMiG Skoki
w dniu
25. 06. 2010r.
o godz. 1245

7. Działka nr 762/12
o pow. 0,0974 ha
w Potrzanowie w rejo-
nie ul. Szkolnej ujaw-
niona w K.W nr 48.770 
SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

  

j.w
56.754,00 5.700,00

do dnia
22. 06. 2010r.
na koncie Urzę-
du

UMiG Skoki
w dniu
25. 06. 2010r.
o godz. 1330
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II. Przetargi w dniu 02 lipca 2010r. (piątek)

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg

ewidencji  gruntów,
numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena
wywoław-

cza
w zł 

(brutto)

Termin
wpłaty wadium

i wysokość
wadium w zł

Miejsce i 
termin

przetargu

 1       2 3 4 5 6

 8.     Działka nr 762/13 o pow. 0,0974 ha 
w Potrzanowie w rejonie ul. Szkol-
nej ujawniona w K.W.  nr 48.770 
SR Wągrowiec. Księga Wieczysta 
nie wykazuje obciążeń. 

Dla terenu, na którym położona jest działka wydana została   decyzja 
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr 68/09 o warunkach zabudowy  z 
dnia 17.06.2009r. znak sprawy:    RIGP 7331-1/8/09. Wymieniona decyzja 
ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego dz. 
nr 762 ( działka przed podziałem geodezyjnym) w zakresie inwestycji 
polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz 
z małym obiektem handlowo-usługowym.
Warunki zabudowy:
1/budynki mieszkalne wolnostojące, 
2/wys. zabudowy-II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytko-
we, do wys. 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
3/szerokość elewacji frontowej – max. 16,0 m,
4/dachy strome dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 250 do 
400, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych,
5/wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej- wysokość okapu – max. 
4,5 m,
6/nieprzekraczalne linie zabudowy – podane są na załączniku graficz-
nym do decyzji o warunkach zabudowy  

56.754,00
   
5.700,00
do dnia
29. 06. 2010r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Sko-
ki w dniu
0 2 .  0 7 . 
2010r.
o godz. 900

 9. Działka nr 762/14 o pow. 0,0949 ha 
w Potrrzanowie w rejonie ul. Szkol-
nej ujawniona w K.W  nr 48.770 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń 

 
              

j.w.

55.101,00
 
5.500,00
do dnia
29. 06. 2010r.
na koncie Urzę-
du

UMiG Sko-
ki w dniu
0 2 .  0 7 . 
2010r.
o godz. 945

10. Działka nr 762/15 o pow. 0,0792 ha
w Potrzanowie w rejonie ul. Szkol-
nej ujawniona w K.W  nr 48.770 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

j.w.

46.153,00
4.600,00
do dnia
29. 06. 2010r
na koncie Urzę-
du

UMiG Sko-
ki w dniu 
0 2 .  0 7 . 
2010r.
o godz. 1030

11. Działka nr 762/16 o pow. 0,0832 ha
w Potrzanowie w rejonie ul. Szkol-
nej ujawniona w K.W  nr 48.770 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

  

j.w
48.349,00

4.900,00
do dnia
29. 06. 2010r.
na koncie Urzę-
du

UMiG Sko-
ki w dniu
0 2 .  0 7 . 
2010r.
o godz. 1115

12. Działka nr 762/17 o pow. 0,0840 ha
w Potrzanowie w rejonie ul. Szkol-
nej ujawniona w K.W  nr 48.770 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

j.w
48.800,00

4.900,00
do dnia
29. 06. 2010r.
na koncie Urzę-
du

UMiG Sko-
ki w dniu
0 2 .  0 7 . 
2010r.
o godz. 1200

13. Działka nr 762/18 o pow. 0,0848 ha 
w Potrzanowie w rejonie ul. Szkol-
nej ujawniona w K.W  nr 48.770 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

j.w
49.300,00

4.900,00
do dnia
29. 06. 2010r.
na koncie Urzę-
du

UMiG Sko-
ki w dniu
0 2 .  0 7 . 
2010r.
o godz. 1245

14.

Działka nr 762/19 o pow. 0,1031 ha 
w Potrzanowie w rejonie ul. Szkol-
nej ujawniona w K.W  nr 48.770 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

j.w

Uwaga: Linia zabudowy od lasu min. 12,00 m

47.202,00

4.700,00
do dnia
29. 06. 2010r.
na koncie Urzę-
du

UMiG Sko-
ki w dniu
0 2 .  0 7 . 
2010r.
o godz. 1330

III.  Forma wniesienia wadium:  wadium należy wnieść w pieniądzu
IV. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42  1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP  Sa  z odpowiednim 

wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta   i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia:
1.  22 czerwca 2010r.       ( przetargi w dniu  25 czerwca 2010r – piątek)  2.  29 czerwca 2010r.       ( przetargi w dniu  02 lipca 2010r. –piątek)                      
V.  Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce biblioteki  w dniach:  
1. 25 czerwca 2010r. od godz. 900  - piątek        (7 działek  –  wadium na koncie Urzędu do dnia 22.06.2010r. ) 
2. 02 lipca 2010r. od godz. 900        - piątek        ( 7 działek –  wadium na koncie Urzędu do dnia 29.06.2010r. )                                    .
VI. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od 

zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.                                                        
VII. Uwagi: a)  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do  publicznej 

wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu. c) teren działek uzbrojony zostanie  w sieć wodociągową. 
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony  Środowiska i Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta i  Gminy w Skokach 

- pokój nr 2  tel. (061)  8925-814 lub 815.
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1.Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-80
2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie spe-
cyfikacja   istotnych warunków  zamówienia:
http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia  oraz 
informacja o   możliwości składania ofert  częściowych: 
Budowa    nawierzchni drogi gminnej w Potrzanowie ul. Smolarki 
– 
I etap  obejmuje budowę  na istniejącej  podbudowie drogi  wyko-
nanej w 2007r.  z tłucznia grubości 20cm,  nawierzchni bitumicznej 
(3cm warstwa wiążąca + 3cm warstwa ścieralna ) na długości drogi 
950m i szerokości 4m
 Zakres prac obejmuje m. in.:
· Roboty podstawowe (profilowanie i zagęszczenie  istniejącej 
podbudowy,  wzmocnienie podbudowy tłuczniem twardym  0 do 
31,5mm grubości 7cm,  skropienie  podbudowy emulsją asfaltową,  
nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca gr. 3cm, nawierzchnia 
asfaltowa warstwa ścieralna 3cm) na pow. 3.940m2,
· Utwardzanie pobocza (tłuczeń twardy 0-31,5mm,  grubości 10 cm, 
szer. 0,5m na pow. 949m2 łącznie z zagęszczeniem),
· Roboty odwodnieniowe (rozebranie istniejącego przepustu,  i bu-
dowa nowego,  drenaż pobocza drogi na długości 130m, umocnienie 
skarpy i  wylotu drenu ),
· Roboty wykończeniowe (bariera ochronna,  ścinanie i karczowanie 
zakrzaczeń, inwentaryzacja geodezyjna),  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częścio-
wych.
 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej :
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert warianto-
wych.
6.Termin wykonania zamówienia: Do 10.09.2010r.  
7. Warunki udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania  
oceny spełnienia tych warunków  
 7.1  Warunki udziału w postępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  
spełniają  warunki dotyczące:  
 (art. 22 ust.  1) Prawo Zamówień Publicznych:
 a) dysponują   osobą zdolną do  wykonania  zamówienia -  po-
siadającą uprawnienia do kierowania   robotami  w specjalności    
konstrukcyjno - budowlanej  w zakresie  budowy dróg,
b)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej niezbędnej do realizacji 
zamówienia -  posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności  
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 
200.000 zł , 

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych    
7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu:  
W celu potwierdzenia  spełnienia przez wykonawcę  warunków, o któ-
rych mowa w art. 22 ust 1 pkt    ustawy zamawiający żąda następujących 
oświadczeń i dokumentów:
a) w celu wskazania  spełnienia warunku określonego w pkt. 7.1 a 
oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do 
kierowania robotami  przez wskazane osoby (kierownik  budowy ) w 
zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności  kon-
strukcyjno  -  budowlanej  w  zakresie budowy  dróg, wraz  z informacją  
potwierdzającą  wpis danej osoby  na listę członków  właściwej izby 
samorządu zawodowego,  
 b)  w celu wskazania  spełnienia warunku określonego w pkt. 7.1 b 
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwier-
dzającego, że wykonawca jest ubezpieczony  od  odpowiedzialności 
cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności   związanej z przedmio-
tem zamówienia  na kwotę min. 200.000zł,
7.3 W celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia wykonawcy o okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących doku-
mentów:
a)  oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 
29 stycznia 2004r.  
7.4 Zgodnie z wymogiem art. 44 ustawy wykonawca składa wraz z 
ofertą przetargową  oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22  ust. 1 ustawy,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych  warunków od 
wykonawców  na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o 
których mowa wyżej.   
8. Informacja na temat wniesienia wadium:
 Zamawiający nie wymaga złożenia wadium przetargowego.  
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100 %
10. Miejsce i  termin składania ofert:
Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia 22.06.2010r. do godz. 1200 
11. Termin związania z ofertą:
30 dni -  bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem 
terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu za-
kupów: Nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym  wyborze najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji  elektronicznej: Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje  możliwość udzielenia zamówień uzu-
pełniających.

OGŁOSZENIE O PRZETaRGU  NIEOGRaNICZONyM
O WaRTOŚCI SZaCUNKOWEJ  ZaMÓWIENIa  POWyżEJ 14.000 EURO

Kampania ta organizowana przez Fundację „Trzeźwy Umysł” oraz 
Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych adresowana 
jest zarówno do dzieci i młodzieży jak i do dorosłych a zadaniem jej 
jest mobilizowanie wszystkich do organizacji spędzania wolnego czasu 
bez alkoholu, narkotyków i używek.

W jej ramach organizowane są zarówno akcje ogólnokrajowe, jak i lokal-
ne, których zakres i atrakcyjność zależy od organizatorów. Są to zarówno 
działania indywidualne, jak i zbiorowe, co oznacza że mogą w nich brać 
udział, tak poszczególni uczniowie jak i całe klasy, szkoły i organizacje.

W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali materiały reklamowe i 
pomocnicze do przeprowadzenia kampanii. Ustalono też, że wszystkie 
placówki i instytucje uczestniczące w kampanii powołają koordynato-
rów akcji, którzy swe plany i zamierzenia przekażą do Gminnego Ko-
ordynatora Kampanii.O szczegółach akcji prosimy czytać w Internecie 
na stronie www.gmina-skoki.pl.

Będziemy też o niej na bieżąco informować w kolejnych wydaniach 
Wiadomości Skockich.      
   E.Lubawy

UCZEStNICZyMy w KAMPANII „ZAChOwAJ tRZEźwy UMySł”
Z inicjatywy Gminnego Koordynatora Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 16.04 br, odbyło się spotkanie przedstawicieli: administracji 

samorządowej, szkół, służb socjalnych, biblioteki i stowarzyszeń, na  którym zdecydowano o włączeniu się Miasta i Gminy Skoki do tegorocznej 
ogólnokrajowej Kampanii Profilaktycznej pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy  Umysł”.
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AbSOlUtORIUM DlA ZARZąDU 
I NOwE włADZE GMINNEJ 

SPółKI wODNEJ
17 marca br odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Gminnej 

Spółki Wodnej w Skokach utworzonej dla utrzymania istniejących 
urządzeń melioracyjnych. Nasza spółka gospodaruje na obszarze blisko 
6300 hektarów zdrenowanych, to jest prawie na 1/3 powierzchni całej 
Gminy, zrzesza rolników i dzierżawców gruntów Agencji Nierucho-
mości Rolnych,  Spółdzielnie Produkcyjną w Lechlinie, Nadleśnictwa 
w Łopuchówku i w Durowie oraz właścicieli gruntów nie będących 
gospodarstwami rolnymi.

Ze sprawozdań władz Spółki delegaci i ich goście: burmistrz Tade-
usz Kłos, kierownik Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu – Inspektorat w Wągrowcu Wiktor Smołka oraz 
delegacja Spółki Wodnej „Trojanka” w Murowanej Goślinie dowie-
dzieli się co następuje. W roku 2009 spółka wykonała: 
- konserwacje rowów szczegółowych na długości 35 kilometrów, 
- naprawę i konserwację sieci drenarskiej na obszarze 187 hektarów.

Były to zadania wykonane zgodnie z planem zatwierdzonym przez 
delegatów. Ale realizacja zadań, a tym bardziej oczekiwań samych 
członków uzależniona jest od opłacalności składek, z którego to obo-
wiązku nie wszyscy członkowie się wywiązują. Bo chociaż zaległości 
składek zmniejszyły się z 3.500 złotych na koniec 2008 r do 3.200 złotych 
na koniec roku 2009, to nadal są one znaczne. Dlatego, nie pomijając 
działań na rzecz ściagalności zaległych i poboru bieżących składek 
Zarząd Spółki czynił też starania o pozyskanie środków z innych źró-
deł. Tak więc, w roku 2009 pozyskał 28.000 złotych z budżetu Gminy 
i 46.000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego. 

Spółka zatrudniała 18 pracowników, którymi realizowała głowinie zada-
nia statutowe, a w wolnym od wykonywania tych zadań czasie, na podstawie 
wygranych przetargów i robót zleconych również wiele innych zadań, które 
pozwoliły jej zapewnić ciągłość pracy zatrudnionym osobom.

Współdziałając z burmistrzem i z Powiatowym Urzędem Pracy, 
Spółka uczestniczyła też w realizacji programu dla bezrobotnych, 
co umożliwiło przeprowadzenie konserwacji rowu szczegółowego w 
Łosincu. 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione stwierdzenia ogólną działalność 
Spółki delegaci ocenili pozytywnie i udzielili Zarządowi absolutorium. 
Równocześnie zgodnie ze statutem i planem zebrania uchwalono bu-
dżet Spółki i plan zadań na rok 2010. Zebrani delegaci dokonali też 
wyboru nowych władz Spółki. 

Aktualnie władze Spółki tworzą: 
Zarząd:

Prezes (przewodniczący) – Roman Witek 
Zastępca prezesa – Stanisław Kaniewski
Zastępca prezesa – Marian Tomkowiak 

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Dionizy Patelski

Członek – Stanisław Janecko
Członek – Jacek Pisarek

PS. W uzupełnieniu tej informacji pragniemy poinformować czytelni-
ków, że nasza Gminna Spółka Wodna w Skokach według oceny Wielko-
polskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu należy 
do wiodących Spółek Wodnych w Województwie Wielkopolskim. 

E. Lubawy         

UwAGA MIESZKAńCy MIAStA I GMINy SKOKI!
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, podaje do publicznej 

wiadomości, że z dniem 01.05.2010 r wprowadza nowe taryfy za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Cena 1 m3 wody dostarczonej z sieci wodociągowej wynosić będzie 

2,68 zł brutto.
Cena 1 m3 zrzutu ścieków do kanalizacji santarnej wynosić będzie 

4,78 zł brutto.
Miesięczna opłata abonamentowa 2,14 zł brutto.

1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 24 maja 2010 r) ceny skupu zbóż są na poziomie:  

żyto na mąkę – ok. 320-350 zł/tona, pszenica - ok. 470 zł/t, jęczmień 
400 zł/t. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6 % VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę ok. 
450 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 370 zł/t, jęczmień na paszę w cenie 
do 380 zł/t. Do ceny doliczyć 3 lub 6 % VAT. Rok temu w tym samym 
okresie ceny skupu zbóż były wyższe, np. pszenica była średnio 50 zł za 
1 tonę droższa. Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia, mieszanki 
średnio 25-28 zł/50 kg, a pszenicy 30 zł za 50 kg. 

2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia 28 maja 2010 r) – wzrasta i wynosi 

średnio 3,8 – 4,0 zł/kg plus 3 – 6 % VAT. Mimo tego i tak jest niższa 
o prawie  0,50 zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt nadal 
wysokie – do 160 zł/szt. Pogłowie trzody chlewnej jest w Polsce nadal 
mniejsze niż jeszcze 3 lata temu. Cena skupu młodego bydła rzeźnego 
obniża się: byki ok. 4,40 – 4,80 zł/kg, jałówki do 4,00 zł/kg , krowy 3,00 
do 3,40 zł/kg plus 3 - 6 % VAT.

3. Inne wiadomości.
Ceny skupu zbóż są nadal niższe niż w latach 2005-2007. Wzrosła 

nieco cena skupu tuczników do poziomu netto 4,0 zł/kg wagi żywej. 
Cena „Oleju napędowego” stopniowo wzrasta, jest dużo wyższa niż rok 
temu. Stan zasiewów zbóż i rzepaku jest dobry. U nas pogoda sprzyja 
roślinom. Są jednak już miejsca gdzie jest zbyt mokro.  Osobiste trage-
die przeżywają mieszkańcy i rolnicy na terenach Polski, gdzie wystąpiły 
powodzie. Wielu z nich straciło swoje domostwa. Straty będą bardzo 
duże. Jeszcze raz przyroda była silniejsza od ludzi. Okazało się, że 
Polska jest nieprzygotowana na powodzie. Oby tym razem potrafiono 
wyciągnąć wnioski z tegorocznej, bo nadal potwierdza się powiedzenie, 
że „mądry Polak po szkodzie” – może to kiedyś się zmieni ? 

Trudno jeszcze określić jak skutki powodzi wpłyną na ceny skupu 
zbóż, rzepaku i innych produktów rolnych. Straty dla naszego kraju 
są i będą duże.

Do 25 czerwca 2010 rolnicy mogą jeszcze składać w ARR wnioski o 
dopłatę do materiału siewnego zbóż ozimych zakupionych i wysianych 
jesienią 2009 oraz zbóż jarych zakupionych wiosną 2010 r. Dopłata ta 
wynosi 100 zł do 1 ha wysianych zbóż, 160 zł np. do łubinu. Dopłata 
do sadzeniaków 500 zł do 1 ha.

Do 17 maja 2010 roku rolnicy składali w Biurach Powiatowych 
ARiMR wnioski o dopłaty bezpośrednie do upraw 2010 r. Teraz 
wnioski będą analizowane i rozpoczną się kontrole powierzchni dzia-
łek rolnych.

W Bankach można uzyskać kredyty preferencyjne na zakup grun-
tów, maszyn i inwestycji w gospodarstwach rolnych. Dla „powodzian 
są kredyty klęskowe”.

Trwają dyskusje na temat Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europej-
skiej po 2013 roku. Więcej informacji na stronie internetowej Mini-
sterstwa Rolnictwa.

W miesiącu wrześniu tego roku planowany jest Narodowy Spis Rolny. 
W dniach 19 – 20 czerwca 2010 r. będą w Sielinku k. Opalenicy Wiel-
kopolskie Targi Rolnicze i Wystawa Zwierząt Hodowlanych. 

Skoki, 28 maja 2010 r.              Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida
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Zarządzenie nr 68/2010
BURMISTRZa  MIaSTa I GMINy SKOKI

z dnia   27.05. 2010  roku
w sprawie:

ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu  gruntów położonych we wsi Budziszewice 
przeznaczonych do  wydzierżawienia.

Na podstawie art. 30 ust.2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity  Dz.U. nr 142,  poz. 1591 z 
2001 r.),  art. 35  i 37 ust.2 pkt.6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (t.j. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami) 
oraz uchwały  Rady Miejskiej Gminy Skoki nr  XXI/159/2000  z dnia 12 kwietnia 2000,  zarządza się  co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia grunt gminny  o pow. 1,5250 ha  położony we wsi Budziszewice,  stanowiący  część działki nr 7.

 § 2. 
1. Czynsz  dzierżawny,  warunki  oraz  przeznaczenie w planie oraz w  studium uwarunkowań i  zagospodarowania przestrzennego  okre-

ślono szczegółowo w  załączniku nr 1.
2.  Położenie działki  oznaczono na kserokopii mapy ewidencyjnej, stanowiącej załącznik nr 2.

§ 3. 
Wykaz podlega ogłoszeniu  na tablicy informacyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, sołectwa w Budziszewice oraz  w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 
§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Skoki.
§ 5. 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1
DO  ZARZĄDZENIA NR 68 /2010 
BURMISTRZA  MIASTA  I GMINY SKOKI
z dnia   27.05.2010 roku
w sprawie:
ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu  gruntów położonych we wsi   Budziszewice  przeznaczonych do  wydzierżawienia.

Oznaczenie nieruchomości według katastru 
oraz  księgi wieczystej 

Działka nr 7 - do wydzierżawienia przeznaczono  część od strony  drogi.
 Działka zapisana w kw 45036 w Sądzie Rejonowym w  Wągrowcu

Powierzchnia  nieruchomości Przedmiotem postępowania przetargowego będzie   areał 
o pow. 1,5250 ha  ( R V – 0,9500 ha, R VI – 0,5750 ha ) 

Opis nieruchomości  Areał  położony przy głównej drodze gruntowej przebiegającej przez wieś Budziszewice i 
obecnie nie  jest uprawiany .

Przeznaczenie w planie   miejscowym oraz 
studium uwarunkowań  i zagospodarowa-
nia przestrzennego 

Działka nie ma określonego przeznaczenia  w związku z utratą ważności  planu  zagospo-
darowania przestrzennego.
 W obowiązującym Studium Uwarunkowań oznaczone jako rolne .   W studium  nowym – „ 
obszary rozwoju funkcji mieszkaniowych oraz działalności rolniczych i nierolniczych”.

Termin zagospodarowania Działka do czasowego wykorzystania rolniczego lub pokrewnego pozostającego w kolizji  z 
funkcjonowaniem nieruchomości sąsiednich.  

Czynsz wywoławczy 1,5   kwintala pszenicy rocznie   
Obciążenia działki Grunt nie jest obciążony umowami. 
Termin wniesienia należności Należność za dzierżawę płatna będzie na wezwanie  do 30 marca roku następującego 

po zbiorach. Opłata stanowić będzie  równowartość czynszu  przeliczonego na złote. Do 
przeliczenia stosowane będą  średnie ceny pszenicy obowiązujące w ostatnim  roku uprawy 
określone przez Urząd Statystyczny .  

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, 
oddania w użytkowanie wieczyste, najem  
lub dzierżawę

Działka przeznaczona jest  do dzierżawy, a wyłonienie dzierżawcy dokonane zostanie w dro-
dze przetargu nieograniczonego . Umowa zawarta będzie  na czas nieoznaczony. Zastrzega 
się możliwość jej wypowiedzenia  w oparciu o art. 704 Kodeksu cywilnego.  

ZOStAń DAwCą!
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich chętnych 

do honorowego oddawania bezcennego leku, jakim jest krew. Hono-
rowym krwiodawcą może zostać każdy w wieku od 18 do 65 lat, wadze 
powyżej 50 kg. Krew można oddawać, co dwa miesiące w  Punkcie 
Krwiodawstwa mieszczącym się w budynku Szpitala Powiatowego w 
Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74 na 4 piętrze. Punkt jest czynny w 
poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach rannych. Wszystkim chętnym 
oferujemy m.in.: miła i bezpłatną obsługę, zwrot kosztów podróży dla 
zamiejscowych, usprawiedliwienie nieobecności w pracy lub w szkole 

za dzień oddania krwi, produkty regenerujące i wzmacniające orga-
nizm. Wszyscy, którzy posiadają tytuł Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi nadany przez PCK mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów 
komunikacją miejską na terenie miasta i gminy Wągrowiec.

 Ponadto zapraszamy do udziały w Powiatowym Konkursie Krwio-
dawstwa: zakłady pracy, druhów OSP, sołectwa, placówki oświatowe, 
stowarzyszenia oraz gminy na terenie powiatu. Każdy krwiodawca 
musi podać w Punkcie Krwiodawstwa, jaką reprezentuje instytucje. 
Podsumowanie konkursu odbędzie się w miesiącu czerwcu podczas 
obchodów Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Prezes Koła PCK w Wągrowcu - Jan Maćkowiak
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PIERwSZy RAJD tEGO ROKU! 
AlE NIE OStAtNI...

Po długiej i srogiej zimie nastała wreszcie przez wszystkich długo 
oczekiwana wiosna, zrobiło się ciepło i przyjemnie. Dla miłośników 
dwóch kółek napędzanych siła własnych mięśni nastał wreszcie czas, 
aby wyciągnąć z garaży i piwnic swoje rowery, zrobić przegląd, posma-
rować to i owo, dokręcić tu i tam i wyruszyć przed siebie. 

Dla miłośników rowerów, którzy niekoniecznie samotnie chcą podró-
żować, pragną połączyć ten przyjemny wysiłek fizyczny z kontaktem z 
drugim człowiekiem oraz zabawą w szerszym gronie Burmistrz Miasta 
i Gminy Skoki przygotował czwarty rok z rzędu kalendarz rajdów 
rowerowych na 2010 rok.

Pierwszy rajd miał miejsce 25 kwietnia, wyruszył jak zwykle ze 
skockiego rynku o godz. 10:00. Na starcie oprócz mieszkańców naszej 
Gminy pojawili się rowerzyści z Poznania, Wągrowca i okolic. Wyruszy-
liśmy wypuszczeni hukiem pistoletu przez pana Burmistrza Tadeusza 
Kłosa grupą ok. 60-70 rowerów w asyście policjantów z Komisariatu 
Policji w Skokach w kierunku Poznania, dalej Potrzanowa aby dotrzeć 
do miejsca przez wielu uważanego za najpiękniejsze w naszej Gminie, 
a mianowicie na skarpę przy pałacu w Potrzanowie gdzie rozciąga się 
malowniczy widok na jez. Włókna. 

Po krótkim odpoczynku, ruszyliśmy drogą która po raz pierwszy 
wiodła uczestników skockich rajdów w bukowe lasy pomiędzy Brzeź-
nem a Potrzanowem. 

Nie bez przyczyny organizatorzy rajdu wybrali tą właśnie trasę, a 
powody były dwa!: Po pierwszy w tym właśnie okresie kwitnie runo 
leśne w lasach liściastych, mogliśmy podziwiać piękny biały kobierzec 
Zawilców Gajowych. Las koło Brzeźna stanowi niewątpliwie bardzo 
cenny przyrodniczo ekosystem lasu liściastego z przewagą buka tzw. 
buczyna. Człowiek bardzo przeobraził lasy wycinając drzewa liściaste 
i sadząc wszędzie szybko rosnącą sosnę przeobrażając lasy w bory. 
Drugim powodem dla którego zapuściliśmy się w ten rejon była tzw. 
Góra Zamkowa, grodzisko które zostało wpisane na listę zabytków 
archeologicznych Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Za-
bytków w Poznaniu. Góra Zamkowa widnieje na mapach turystycznych, 
w przewodnikach, ale tak naprawdę oprócz tubylców zamieszkujących 
Brzeźno i częściowo Potrzranowo mało kto wie gdzie jej szukać, po-
nieważ nie widnieje od głównej drogi do niej żadna ścieżka. Trzeba 
wiedzieć gdzie szukać! Ale nam się udało znaleźć owe grodzisko, wokół 
którego narosło wiele legend. 

Najprawdopodobniejsza zdaje się być historia mówiąca o tym, że 
przed wiekami panowała na tym terenie niejednokrotnie epidemia 
czarnej ospy co stanowi fakt historyczny, dlatego Góra Zamkowa to 
prawdopodobnie zbiorowa mogiła ludzi którzy zmarli w wyniku epi-
demii i zostali pochowani z dala od siedzib ludzkich. Świadczyć może 
o tym wrośnięty w drzewo stary krzyż. Ale oczywiście nie brak także 
legend o skarbach zakopanych w górze przez zbójów  grasujących tam 
w minionych wiekach. 

Pogrążeni w domysłach historii i legend ruszyliśmy polnymi drogami 
w kierunku Antoniewa, gdzie na strzelnicy sportowej, mecie rajdu ocze-
kiwali nas członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach, 
na czele z Krzysztofem Migasiewiczem, na co dzień Przewodniczącym 
Rady Powiatu Wągrowieckiego. Bracia Kurkowi przygotowali dla nas 
wiatrówkowy turniej strzelecki o puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki. Uczestnicy strzelali w dwóch kategoriach: Juniorów do 15 lat i 
Seniorów. Nagrody zwycięzcom oprócz pana Krzysztofa Migasiewicza 
wręczał Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos. 

W kategorii Juniorów kolejne miejsca zajęli: Agata Klewenhagen, 
II Jacek Rogoziecki, III Szymon Budzyński. 

W kategorii Seniorów: I Wojciech Skrzypczak, II Małgorzata Flo-
rysiak, III Michał Rosik. 

 Organizatorzy nie zapomnieli także o podniebieniach ro-
werzystów, na mecie czekała na nich kiełbasa z grilla, placek, kawa 
i herbata oraz zimne napoje serwowane przez Karczmę Kołodziej w 
Skokach. Oczywiście jak zwykle pogoda wcześniej zamówiona dopisała 
pięknym słońcem. 

 Organizatorzy dziękują po raz kolejny policjantom z Komisa-
riatu Policji w Skokach za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników 
rajdu oraz członkom Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach 
za poświecenie swojego prywatnego czasu i bezinteresowną pomoc w 
przygotowaniu turnieju strzeleckiego. 

Należy nadmienić iż oprócz tradycyjnego już oka aparatu towarzyszy-
ła nam tym razem kamera filmowa pana Pawła Dykbana, który nagrywał 
materiał dla potomnych na potrzeby Gminy Skoki oraz Wągrowiec-
kiej Telewizji Internetowej www.itvwagrowiec.pl Zapraszamy do jej 
oglądania gdzie ukazują się na bieżąco materiały filmowe z wydarzeń 
społeczno-kulturalnych Gminy Skoki. 

Zapraszamy na kolejne rajdy rowerowe:
- 29 sierpnia 
- 11 września V Cysterski Rajd Rowerowy
Serdecznie zapraszam. 

Karolina Stefaniak

EMERyCI NAD bAłtyKIEM
W niedzielę, 2 maja br członkowie Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów wyruszyli w pierwszą w tym roku, ale zarazem nie ostatnią 
wycieczkę turystyczno – krajoznawczą połączoną z wypoczynkiem 
nad Bałtykiem.

Tym razem, bazę noclegowo – żywieniową nasi wycieczkowicze zna-
leźli w „Neptunie” - Ośrodku Wypoczynkowym Jastrzębskiej Agencji 
Turystycznej w Sianożętach. I chociaż pogoda tym razem była nie 
najlepsza, na pociechę docierały wieści, że w rodzinnych Skokach nie 
jest nic lepiej, a w grupie zawsze weselej. Były więc grupowe wycieczki 
autokarowe na „Piracką przygodę”  i na basen w Kołobrzegu oraz wy-
cieczka miejscową „ciuchcią” do latarni morskiej w Gąskach. Wszyscy 
indywidualnie już zwiedzając Sianożęty i pobliskie Ustronie Morskie 
mogli napawać się morskim powietrzem oraz degustować różnorakie 
miejscowe specjały, w rodzaju gofrów, smażonych i wędzonych ryb i 
piwka, które cieszyły się szczególnym powodzeniem Skoczan. 

Miłośnicy muzyki i tańców, bawili się na organizowanych przez 
Ośrodek wieczorkach tanecznych, a miłośnicy „marszów z kijkami” 
nie zapominali o codziennych kilkukilometrowych marszach wzdłuż 
morza. 

Jak na każdej wycieczce były też „wieczorowe zajęcia w grupach” 
zależne od pomysłowości ich uczestników, które każdego dnia poprze-
dzała wieczorna msza święta odprawiana przez uczestnika wycieczki 
ks. Krzysztofa Burwiela, która gromadziła nie tylko Skoczan, ale tez 
młodzież z Zielonej Szkoły i przybywających w Ośrodku innych wy-
cieczkowiczów. Na czas pobytu w Sianożętach przypadały urodziny i 
imieniny koleżanek i kolegów: Ireny Małeckiej, Moniki Tyl, Stanisława 
Szornaka i Czesława Stajkowskiego, były więc intencje mszalne w ich 
intencji i gromkie sto lat dla solenizantów. 

Po tygodniu pobytu w Sianożętach, 9 maja nasi wycieczkowicze ma-
rząc o kolejnych wyjazdach – w czerwcu do Warszawy, a we wrześniu 
do Wisły, szczęśliwie powrócili do Skoków. 

E. Lubawy   

SKOCCy wĘDKARZE GOśCINNI!
9 maja nad woda jez. Rościńskiego w naszej Gminie odbyły się 

już tradycyjnie, jak co roku Zawody Wędkarskie Rejonu VI Okręgu 
Poznańskiego Polskiego Związku Wędkarskiego zorganizowane przez 
członków Koła PZW Nr 120 w Skokach. 

W walce o tytuł zwycięzcy wzięły udziały wszystkie Kola Rejonu, Koło 
Skoki jako gospodarz było reprezentowane przez dwie drużyny. 

Jeśli brać pod uwagę wynik zawodów to Skoczanie okazali się mało 
gościnni gdyż zajęli dwa miejsca na podium.

Dokończenie na str. 18
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Ostatecznie zawody zakończyły się następującą klasyfikacją: 
I miejsce - Skoki (Roman Dudek, Mariusz Kielma, Andrzej Szym-
kowiak
II miejsce - Koło Wiórek
III miejsce - Skoki II (Darek Bałażyk, Roman Tadeusz, Marek Ku-
bicki)

Zawody wędkarskie w naszej Gminie nie mogą odbyć się bez trady-
cyjnej wędkarskiej grochówki, i tym razem tradycji stało się zadość.

Wszystkim uczestnikom dopisały humory i piękna pogoda. 
Gratulujemy i do następnych zawodów.

Karolina Stefaniak

DARIUSZ bAłAżyK MIStRZEM 
KOłA PZw NA ROK 2010

11-tu zawodników wzięło udział w rozegranych 23 maja br. Spła-
wikowych Zawodach Wędkarskich o Mistrzostwo Koła PZW nr 120 
w Skokach.

Zawody w systemie dwuetapowym rozegrano na jez. Rościńskim. W 
ich wyniku do siatek zawodników trafiły łącznie 143kg ryb, które po 
zważeniu przez komisje sędziowską zgodnie z regulaminem sportowego 
połowu ryb ponownie trafiły w toń jeziora. 

Po ogłoszeniu wyników okazało się, że najlepszy wynik -  najwięcej kg ryb, 
bo aż 20,40 kg „wyjął” Dariusz Bałażyk, któremu automatycznie przypadł 
tytuł Mistrza Koła. II miejsce z niewiele gorszym wynikiem – 19,6 kg zajął 
Romuald Dudek, a III miejsce z ilością 17,96 kg Andrzej Szymkowiak. 

wĘDKARSKI PIKNIK Z OKAZJI 
DNIA DZIECKA

Od szeregu lat, Koło PZW nr 120 w Skokach z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Dziecka jest organizatorem Pikniku połączonego z 
Zawodami Wędkarskimi dla dzieci. 

W obecnym roku Piknik odbył się 30 maj na „Łowisku u Leszka”, a 
udział w nim wzięło 49 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, 
spośród których 27 uczestniczyło  w Zawodach Wędkarskich. Naszym 
bohaterom towarzyszyli rodzice, opiekunowie, którzy wspólnie z człon-
kami PZW czuwali nad bezpieczeństwem zawodników. 

Po dwugodzinnych połowach komisja sędziowska przystąpiła do 
ważenie ryb, w rezultacie czego ustaliła że najlepszym zawodnikiem 
dnia został Patryk Dąbrowski legitymujący się 1,64 kg złowionych ryb. 
II miejsce łowiąc 1,32 kg zdobył Oliwier Stożek, a III miejsce z 1,28 kg 
Adam Wójcicki. Kolejne miejsca zajęli: Martyna Frąckowiak – 0,22 
kg, Jakub Pajączek – 0,18 kg, Zuzanna Wojna – 0,10 kg. Zdobywcą 
największej ryby został zwycięzca zawodów Patryk Dąbrowski. Wszyscy 
oni uhonorowani zostali pamiątkowymi medalami, a zdobywcy III 
pierwszych miejsc oraz posiadacz największej ryby dodatkowo nagro-
dami w postaci statuetek i dyplomów oraz sprzętu wędkarskiego. 

Wszystkie dzieci uczestniczące w pikniku otrzymały nagrody w po-
staci czekolady oraz wybranych przez siebie gier i zabawek. 

Ogłoszenie wyników poprzedził wspólny posiłek wszystkich uczestni-
ków Pikniku, a przygotowane przez mistrzów: Mariana Konrada – gro-
chówka i Karola Neumanna– kiełbaski z grilla, wszystkim smakowały 
znakomicie. Równie smaczne, serwowane już po ogłoszeniu wyników 
okazały się słodkie wypieki i napoje, a także dostarczone wcześniej na 
stanowiska połowowe napoje i lody. 

Nasz Piknik, podobnie jak każdego roku stanowił wyjątkowo udaną 
imprezę, a do jej powodzenia przyczynili się finansowo i organizacyjnie: 
burmistrz Tadeusz Kłos, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mi-
gasiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa, Andrzej 
Pilaczyński – sklep wędkarsko-zabawkowy, Ireneusz Belter – prezes 
Spółki Rybackiej, Leszek Dudek – właściciel tartaku, Marek Halas 
– firma ADDER KARP, Aleksandra Łuczek – sklep spożywczy, Alojzy 
Pacholski – zakład wod-kan, i oczywiście Teresa i Leszek Jankowscy 
gospodarze obiektu „Łowisko u Leszka”. 

Dokończenie ze str. 17

SUKCES SKOCZKów... 
RAZy CZtERy!

Patrząc na niespełna 4- letnią Olę – zasilającą pierwszy rząd Małych 
Skoczków – która z gwiazdorskim uśmiechem wyśpiewuje „skoczkowe” 
nuty, wykonując jednocześnie niesamowite podskoki (podobno nawet 
w nocy), wydawać by się mogło, że życie członków Grupy Artystycznej 
Skoczki, przebiega wyłącznie pod hasłem beztroskiej zabawy. Nic 
bardziej mylnego. Każdy Skoczek także ciężko pracuje. W minionym 
miesiącu, ich wysiłki dostrzeżono kilkukrotnie.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni maja, Małe Skoczki robiły wiele 
rzeczy – prócz próżnowania. Dłuższe próby niż zwykle, czasochłonne 
przymiarki strojów i uważne zapamiętywanie wskazówek pani In-
struktor – wszystko to, wydało cenne owoce 15 maja w Wągrowcu i 
19 maja w Śremie. W tym pierwszym mieście, Skoczki brały udział w 
XII Powiatowych Konfrontacjach Szkolnych Zespołów Muzycznych i 
Tanecznych „Witryna 2010”. Na wągrowieckiej scenie zaprezentowało 
się blisko 50 zespołów, z czego po 3 wyróżnienia przyznawane były w 
kategorii tanecznej i muzycznej, w dwóch grupach wiekowych. I choć 
Skoczki mają już na swoim koncie puchary z ubiegłorocznych „Witryn”, 
konkurencja była tak duża, że nikt nie śmiał głośno mówić o możliwości 
zwycięstwa. Ku ogromnej uciesze reprezentacji ze Skoków jednak, 
udało się – jury Przeglądu zdecydowało, że Małe Skoczki, nie mają 
sobie równych, przyznając im zaszczytne pierwsze miejsce w swojej 
kategorii. Radość była tym większa, kiedy okazało się, że poproszono 
panią Małgorzatę Jarzembowską – instruktor Małych Skoczków – po 
ponowne wyjście na scenę w celu odebrania najwyższej nagrody. Tym 
razem dla najstarszego pokolenia Grupy Artystycznej Skoczki, które-
go pani Gosia jest jednocześnie członkiem. „Gdzie ci mężczyźni” w 
wykonaniu kwartetu GAS z panią Gosią na czele, wywołały ogromne 
emocje nie tylko wśród publiczności, ale i jury konkursu. Ten po-
dwójny sukces, nie spowodował jednak spoczęcia na laurach młodych 
artystów. Przeciwnie – trzeba było bowiem, szybko przygotowywać się 
do następnych koncertów. Tym razem, Skoczki wystąpiły w Śremie, 
podczas XIX Przeglądu Piosenki Religijnej „Śremsong 2010”. W ciągu 
czterech dni trwania Festiwalu, zaprezentowało się ponad 90 podmio-
tów wykonawczych, co dało w sumie liczbę aż tysiąca uczestników, 
ocenianych przez bardzo profesjonalne jury. Środowy występ Małych 
Skoczków z piosenką Majki Jeżowskiej pt.: „Dłonie” znów został 
dostrzeżony i ku zaskoczeniu skockich maluchów – został uznany za 
jeden z 10 najlepszych zespołów, jakie wystąpiły tego dnia w Śremie. 
Takie samo wyróżnienie, tylko dwa dni później w kategorii wiekowej 
studenci, otrzymała starsza Grupa Artystyczna Skoczki, co pozwoliło 
obu grupom wziąć udział w wielkim koncercie galowym, ostatniego 
dnia Przeglądu. Wtedy też, werdykt jury wycisnął z oczu dziewcząt 
starszej Grupy Skoczków, łzy szczęścia. Spośród 90 podmiotów wy-
konawczych bowiem, prezentujących się przez wszystkie dni trwania 
„Śremsongu”, przyznano 10 statuetek dla zespołów i solistów, których 
poziom występów zdobył najwyższe noty. Taką nagrodą uhonorowano 
właśnie kwartet ze Skoków. Maj okazał się więc bardzo szczęśliwym 
miesiącem dla skoczków – i tych małych, i dużo większych. A może, 
najzwyczajniej w świecie – po prostu Skoczki mają talent.

alicja Meller

„MAły KSIążĘ” w SKOCKIEJ 
bIblIOtECE

Spotkanie z Małym Księciem jest zawsze najcudowniejszą lekcją o 
dorastaniu, dorastaniu  do prawdziwej przyjaźni, do miłości, do odpo-
wiedzialności za drugiego człowieka.

Kolejny już raz mogliśmy przekonać się o tym, uczestnicząc wspól-
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nie z młodzieżą gimnazjalną w przedstawieniu teatralnym pt.:„Mały 
Książę”, w którym główne role odegrali poznańscy aktorzy: Grzegorz 
Ociepka i Andrzej Marciniak

Niecodzienna scenografia w sali skockiej biblioteki oraz  przełożenie 
trudnej symboliki literackiej na zrozumiały język teatru sprawiły, że wspólna 
wędrówka śladami Małego Księcia przybliżyła młodzieży dotychczas obcy 
jej świat głównego bohatera. Forma warsztatu, wspólnego w nim udziału 
wszystkich uczestników pozwoliła dodatkowo dotknąć istoty teatru. 

Udział w warsztacie nie wymagał wcześniejszej lektury twórczości 
Antoine de Saint- Exuperye’go, stanowił wprost przeciwnie zachętę 
do jej zgłębienia. 

Dziękuję opiekunom i młodzieży z gimnazjum w Skokach za aktywny 
udział w wyjątkowej lekcji języka polskiego. 

Organizatorem warsztatów była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Skokach – 10 maja 2010 roku. 

tyDZIEń CZytANIA 
w SKOCKIEJ bIblIOtECE

Skocka książnica przyłączyła się po raz drugi do Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Czytania Dzieciom, akcji propagowanej przez Fundację Cała Polska 
Czyta Dzieciom, która w tym roku trwa od 30 maja do 6 czerwca.

  W trakcie zajęć młodzi Czytelnicy poznawać będą przygody sym-
patycznych i uwielbianych przez dzieci bohaterów bajek i baśni, brać 
będą udział w zajęciach plastycznych, grach i zabawach anglojęzycznych 
oraz „magicznych” zabawach edukacyjnych. 

Sylwia Popadowska

DZIEń ZwyCIĘStwA 
Z REyMONtEM

Mam wielką przyjemność poinformowaćo zwycięstwie odniesionym 
przez naszą młodzież w Międzywojewódzkim Rajdzie Reymontowskim 
w Kołaczkowie.

Dnia 9 maja 2010 r. grupa 30-tu dziewcząt i chłopców w towarzystwie  
opiekunów:  Katarzyny Kalki, Grażyny Lubawej i Janusza Szczepań-
skiego - uczestniczyła w I etapie Współzawodnictwa Turystycznego 
Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. W uczczeniu rocznicy urodzin pisarza 
udział wzięło ponad 20 drużyn z Wielkopolski.

Zanim wyruszyliśmy na trasę, zaprezentowaliśmy Komisji pracę 
plastyczną pt. „Obrzędowość w „Chłopach” Wł. Reymonta” oraz wzię-
liśmy udział w konkursie wiedzy dotyczącej życia i twórczości naszego 
Noblisty. Na 12-kilometrowej trasie przedstawiciele poszczególnych 
zespołów uczestniczyli w konkurencjach sprawnościowych takich jak: 
układanie z puzzli portretu pisarza, bieg w worku, rzut lotką.

Oczekiwanie na ogłoszenie wyników było czasem krótkiego wypo-
czynku, podczas którego wszyscy turyści poczęstowani zostali gorącym 
posiłkiem. W podsumowaniu punktacji indywidualnej nasi chłopcy byli 
bezkonkurencyjni w biegu w worku. Najlepszy czas uzyskał Sebastian 
Szurek, tuż za nim uplasował się Radosław Kamiński, III miejsce przy-
padło Piotrowi Gajewskiemu. W rzucie lotką III miejsce wywalczył Łu-
kasz Sikora. Przepiękna praca plastyczna wykonana przez Magdalenę 
Delakowicz zachwyciła jury, które przyznało jej pierwsze miejsce.

W rywalizacji drużynowej jeden z naszych zespołów (wystawiliśmy 4 
drużyny) zajął I miejsce. Zwycięska drużyna otrzymała przepiękny pu-
char oraz dyplom. Serdecznie dziękujemy naszej wspaniałej młodzieży 
za godne reprezentowanie placówki, a przede wszystkim za dostar-
czenie nam niezapomnianych wrażeń, radości i poczucia satysfakcji 
z odniesionego przez Was sukcesu. Zachęcamy by obejrzeć zdjęcia z 
Rajdu, wejdź na stronę www.antoniewo.pl

Grażyna Lubawa

NADANIE PRZEDSZKOlU 
SAMORZąDOwEMU IMIENIA 

KUbUSIA PUChAtKA
27 kwietnia 2010 r. Rada Miejska Gminy Skoki ustosunkowując się 

pozytywnie do wniosku dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w 
Skokach, który w imieniu Rady Pedagogicznej wystąpił o nadanie Przed-
szkolu imienia „Kubusia Puchatka” podjęła „Uchwałę  nr XLIII/271/2010 
w sprawie nadania Przedszkolu Samorządowemu w Skokach imienia 
Kubusia Puchatka.

Począwszy od tego dnia, kierownictwo i personel Przedszkola oraz 
wszyscy przedszkolacy zaczęli przygotowywać się do uroczystości nadania 
swemu Przedszkolu imienia ulubieńca dzieci Kubusia Puchatka. Sama 
uroczystość nadania imienia miała miejsce 21 maja br. 

Uroczystości tej towarzyszyły hasła: „Są ludzie i miejsca, których nie 
da się zapomnieć…” oraz „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, 
nauczyłem się w przedszkolu” (Roberta Fulghum). Prawdziwość tych słów, 
potwierdzały zarówno narracje prowadzących uroczystość absolwentek 
Przedszkola: Natalii Glapa i Pauliny Czepek oraz występy dzieci ze wszyst-
kich grup przedszkolnych, a w myślach i w rozmowach ich prawdziwość 
potwierdzał każdy, komu w życiu było dane być przedszkolakiem. 

Naszą uroczystość swą obecnością zaszczycili: gospodarz gminy – bur-
mistrz Tadeusz Kłos, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Miga-
siewicz, radni Rady Miejskiej, proboszcz ks. Karol Kaczor, komendant 
Komisariatu Policji Jacek Matysiak, przedstawiciele zakładów, stowarzy-
szeń i instytucji w tym dyrektorzy szkół oraz Rada Rodziców Przedszkola, 
którzy składając stosowne życzenia poparli je upominkami i wpisali się 
do kroniki Przedszkola.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego przez 
delegację przedszkolaków ze wszystkich grup wiekowych, poczym nastąpiła 
prezentacja multimedialna obrazująca historię przedszkola oraz obrazki 
z codziennego i świątecznego funkcjonowania placówki. Następnie 
przedszkolacy w świątecznych, barwnych strojach zaprezentowali liczne 
tańce, pieśni i piosenki oraz inscenizacje. Uczestnicy uroczystości mogli 
podziwiać m.in.: poloneza, wisieloka oraz trojaka, piosenki: na cztery i na 
sześć, o bocianie i deszczową piosenkę oraz inscenizacje: bajki o kocie i 
słodkiej pomyłki.

Z kolei Natalia i Paulina przybliżyły uczestnikom uroczystości historię 
powstania Kubusia Puchatka oraz wartości i zasady życiowe wyznawane 
przez tego powołanego do życia przez Aleksandra Allana Milne pluszo-
wego misia. Teraz też dzieci zaśpiewały piosenkę o Kubusiu Puchatku, po 
której burmistrz Tadeusz Kłos dokonał odsłonięcia, a ks. Karol Kaczor 
poświęcenia tablicy z nową nazwą Przedszkola - „Przedszkole Samorzą-
dowe Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Skokach”.

Po tej ceremonii uczestnicy uroczystości zachęceni przez dyrektora 
przedszkola Jolantę Czepek udali się na zwiedzanie obiektu, zapoznali 
się z kronikami i historią przedszkola i z wystawami okolicznościowymi 
prezentującymi pracę przedszkolaków, po czym spotkali się kameralnie 
przy przygotowanym przez personel i Radę Rodziców poczęstunku. 

Ale przedpołudniowe spotkanie nie zakończyło przygotowanych na 
ten dzień atrakcji. Bo tak naprawdę, na dobre trwały one i w godzinach 
popołudniowych, a objawiły się w formie festynu okolicznościowego z 
udziałem dzieci oraz ich rodziców i opiekunów. Festynowi towarzyszyła 
muzyka, a jego uczestnicy bawiąc się mogli skorzystać z różnych atrakcji, 
w tym z okolicznościowego ogromnego tortu, waty cukrowej, kiełbaski z 
grilla, popcornu, paluszków, chipsów, lodów i słodyczy oraz napojów.

Tak więc, dzień 21 maja 2010 roku związany z nadaniem imienia na-
szemu Przedszkolu przeszedł do historii. Jednak na długo wpiszę się on 
w pamięć uczestników, a na pewno na zawszę pozostanie on w pamięci 
naszych milusińskich przedszkolaków.

E.Lubawy
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DwA ZłOtA I SREbRO
Reprezentacja naszej szkoły pod opieką alicji Kramer oraz Wioletty 

Molińskiej wzięła udział w Spartakiadzie  Młodzieży Szkolnej w Kisz-
kowie. Nasi sportowcy rywalizowali z uczniami szkół podstawowych 
oraz gimnazjalnych. 

Zawodnicy zmierzyli się w wielu dyscyplinach sportowych. Walczyli 
z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Podczas zawodów musieli 
się wykazać ogromnymi umiejętnościami sportowymi oraz wiedzą. 

Ich trud został nagrodzony. Wywalczyli dwa złote medale i jeden 
srebrny. Mateusz Tyll zdobył pierwsze miejsce w warcabach klasycznych 
i otrzymał złoty medal. Mikołaj Druciarek złoty medal za pierwsze 
miejsce w rzucie lotką do celu. Srebro zdobyła Aleksandra Tyll w 
warcabach klasycznych. 

POwIAtOwy KONKURS 
wIEDZy O CyStERSACh

12 maja w Wągrowcu zmagali się z zadaniami konkursowymi re-
prezentanci naszej szkoły: Patrycja Springer, Magdalena Kamińska, 
Edward Surdyk, anna Surdyk, Mateusz Pawlicki i Jacek Śrama.

Pierwsze miejsce zdobył Jacek Śrama z trzeciej klasy. Wykazał się 
niezwykłą wiedzą i umiejętnością opanowania tremy, dzięki czemu 
odpowiedział wyczerpująco na wszystkie pytania konkursowe. Został 
wyróżniony nagrodami, a materiał który przyswoił będzie zapewne 
podstawą do zdobywania dalszych sukcesów.

tURNIEJ wOJSKOwy
Szóste klasy zmierzyły sie podczas kolejnej edycji turnieju woj-

skowego, będącego kontynuacją tejże formy utrwalenia materiału z 
lekcji historii. 

Zadania przed jakimi stanęli szóstoklasiści dotyczyły wiadomości, 
ale także umiejętności i sprawności fizycznej oraz twórczej pracy ar-
tystycznej. Poszczególne konkurencje rozgrywano w rytmie marszów 
wojskowych i scenerii przypominającej słynne pola bitewne. Jury na 
podstawie punktacji przyznało pierwsze miejsce klasie VId.

MIStRZOStwA POwIAtU 
wąGROwIECKIEGO 

w CZwóRbOJU 
lEKKOAtlEtyCZNyM

13 maja reprezentacja naszej szkoły po wielogodzinnych, wyczer-
pujących treningach zajęła III miejsce.

Skład reprezentacji dziewcząt: Anna Świątkowska, Daria Kucz, Kin-
ga Loręcka, Dominika Szczepaniak, Paulina Janc, Luiza Chudzik.

Skład reprezentacji chłopców: Radosław Dorawa, Krzesimir Kacz-
marek, Łukasz Rakowski, Mikołaj Druciarek, Denis Grabiszewski, 
Bartosz Kuliński. Niezwykły sukces odniosła Anna Świątkowska 
zajmując pierwsze miejsce z wynikiem 262 punktów. Gratulujemy 
umiejętności i wytrwałości!

wICEMIStRZOStwO 
POwIAtU wąGROwIECKIEGO 

PIłKARZy NOżNyCh 
 10 maja 2010 roku odbył się finał Mistrzostw Powiatu Wągro-

wieckiego w Piłce Nożnej Chłopców. Po wygraniu dwóch turniejów 

eliminacyjnych, rozegranych odpowiednio w Kobylcu i Gołańczy nasi 
reprezentanci ponownie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. 
Podczas finału w Kobylcu, do którego zakwalifikowało się 6 najlepszych 
drużyn powiatu wągrowieckiego, nasi piłkarze ulegli nieznacznie tylko 
drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu i zajęli wysokie 2 
miejsce.

Reprezentacja chłopców: Kaczmarek Krzesimir, Sygnecki Hubert, 
Rakowski Łukasz, Dorawa Radosław, Druciarek Mikołaj, Kubiński 
Jakub, Futro Mateusz, Andryszczyk Artur, Stoiński Patryk

Przygotowanie i opieka nad reprezentacją: Janusz Bojarski, Robert 
Dorawa.

MIły GOść w SZKOlE 
w JAbłKOwIE

Początek ostatniego tygodnia kwietnia przyniósł społeczności szkol-
nej w Jabłkowie miłą niespodziankę. W jej progi zawitał ks. biskup 
Bogdan Wojtuś. 

Odbywając wizytację w Raczkowie i Jabłkowie pierwsze kroki 
skierował do dzieci i młodzieży szkolnej, które przywitały gościa oraz 
towarzyszących mu ks. dziekana Romualda Szczepaniaka, ks. kapelana 
Franciszka Jabłońskiego oraz ks. proboszcza Marka Stajkowskiego 
piosenkami, wierszykami oraz kwiatami. Po serdecznym przyjęciu 
młodzież usłyszała ciepłe, duszpasterskie słowa. 

Dostojny gość znalazł też czas na krótkie spotkanie przy kawie z 
dyrekcją i nauczycielami oraz zwiedzanie szkoły. 

Po tej krótkiej wizycie, ks. biskup udał się odprawić  Mszę św. dla 
osób starszych i chorych w kościele w Jabłkowie.  

DZIEń ZIEMI w lEChlINIE
22 kwietnia uczniowie szkoły podstawowej w Lechlinie uczcili 

„Święto Ziemi”. 
Na piątej lekcji członkowie kółka przyrodniczego w przedstawieniu 

„Ekozakupy” przybliżyli wszystkim tematykę znaków ekologicznych 
umieszczanych na różnych artykułach kupowanych w sklepach. Wszyscy 
uczniowie i nauczyciele otrzymali zestawy tych znaków, aby mogli się z 
nimi zapoznać i dokonywać dobrych wyborów podczas zakupów. 

Następnie uczniowie pod opieką nauczycieli, udali się żeby sprzątać 
okolice szkoły. Śmieci wszędzie było bardzo dużo i nikt nie mógł „się 
obijać”. Ładna pogoda sprawiła, że czas przy pracy upłynął szybko i 
była ona jakby lżejsza. Dzień Ziemi to czas kiedy kształci się wśród 
dzieci i młodzieży nawyki proekologiczne, które powinny zaowocować 
w przyszłości. Jak będzie, czas pokaże… 

Grażyna Kufel

FEStyN w PRZEDSZKOlU 
PUblICZNyM w JAbłKOwIE
W miniony piątek tj. 23.04.2010r. Przedszkole Publiczne w Jabł-

kowie świętowało zakończenie pracy w ramach projektu pod nazwą  
„Dziecko Potrafi, program edukacyjno-artystyczny na rzecz rozwoju 
przedszkola wiejskiego Jabłkowie ” realizowanego przy współpracy 
Centrum Kompetencji z Poznania i Fundacji Pomoc Dzieciom Wiej-
skim w Bliżycach.

Zakończenie to miało formę festynu „Wiosna w Jabłkowie” przy 
organizacji, którego współpracowali wszyscy rodzice, organizatorzy 
i Dzieci zaprezentowały przygotowane przedstawienia teatralne, a 
swoje umiejętności doskonaliły biorąc udział w zajęciach warsztato-
wo-instruktażowych prowadzonych przez trenerów – instruktorów 
z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Miło wspominają również 
wyjazdy na przedstawienia teatralne do Teatru animacji w Poznaniu, 
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gdzie z bliska mogły obserwować pracę aktorów .
Festyn zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Gminy Skoki, 

fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim oraz Stowarzyszenia Kiwanis i 
rodzice.

Miłym akcentem dla dzieci były upominki w formie koszulek oko-
licznościowych oraz kolorowe piłki, które wręczyło Stowarzyszenie 
Kiwanis. Podczas festynu dzieci z Przedszkola Publicznego w Jabłkowie 
mogły wraz z rodzicami wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu 
uczestnicząc w zabawach i grach.

 

CZwORONOżNI PRZyJACIElE
„Czworonożni przyjaciele”- to temat konkursu plastycznego, który 

odbył się 20 maja 2010r. w Szkole Podstawowej w Łosińcu. 
Uczestnikami konkursu były dzieci z klas I-III uczniowie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Jabłkowie (Łosiniec, Jabłkowo, Rejowiec). 
Przez godzinę dzieci, używając różnych technik plastycznych, wykony-
wały swoje prace na w/w temat. 

Po skończonej pracy uczestnicy konkursu zasiedli do słodkiego 
poczęstunku a później obejrzeli przedstawienie pt. ”W świecie barw” 
przygotowane przez uczniów szkoły w Łosińcu. Na koniec przyszedł 
czas na ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród. 

Nagrody wręczała dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, pani 
Małgorzata Szpendowska-Wylegalska. Każdy z uczestników konkursu 
otrzymał dyplom uczestnika i upominki, a zwycięzcy poszczególnych 
grup wiekowych – tematyczne nagrody książkowe. 

wAKACyJNE wSPOMNIENIA 
Z JAROSłAwCA

Za oknami zielenieją drzewa, w szkołach coraz więcej nauki, to wido-
my znak, że zbliżają się wakacje. Z przyczyn technicznych wspomnienia 
z obozu w Jarosławiu możemy przekazać dopiero teraz. 

Obóz odbył się na terenie stanicy ZHP „Leśna Polana” w Jarosławiu. 
Program dwutygodniowego pobytu był bardzo napięty i nie pozwalał 
na nudę. Kiedy pozwalała na to pogoda udawaliśmy się na bałtycką 
plażę, by zażyć kąpieli lub się poopalać. Doskonała zabawa była też na 
basenach w „Panoramie” czy w Darłówku. Wśród pozostałych atrakcji 
należy wymienić wieczorne apele, ogniska czy dyskoteki. Miłośnicy 
muzyki i tańca mogli spróbować swych sił w obozowym festiwalu 
piosenki, konkursie karaoke, czy wyborach Miss i Mistera obozu. Dla 
sportowców wiele emocji dostarczała olimpiada obozowa, rozgrywki 
w piłkę nożną, siatkową czy w dwa ognie.

Gry i zabawy na wesoło i rywalizacja pomiędzy zespołami reprezen-
tującymi poszczególne podobozy to naprawdę dużo śmiechu zwłaszcza 
w koronnej konkurencji – rzucie jajkiem. Podczas wycieczek podzi-
wialiśmy latarnię morską wybrzeże klifowe, port rybacki, mogliśmy 
pomarzyć przy romantycznym zachodzie słońca. 

Wiele informacji dostarczyły spotkania z ciekawymi ludźmi: żoł-
nierzem biorącym udział w misji w Afganistanie, ratownikami me-
dycznymi, którzy zorganizowali pokaz ratownictwa drogowego, czy z 
funkcjonariuszami Straży Granicznej.

Niewątpliwie jedną z największych atrakcji był chrzest morski, czyli 
tzw. „Neptunalia”, ci, którzy po raz pierwszy byli na obozie musieli 
stawić się przed oblicze boga mórz i oceanów pokonując przedtem 
wiele prób. 

Czas mijał bardzo szybko. Na pożegnalnym kręgu były łzy, a wielu 
przyrzekło sobie, że przyjadą tu powtórnie. (To już w tym roku 30 VII 
– 12 VIII).

andrzej Surdyk

śwIĘtO SZKOły 
DNI OlIMPIJCZyKA

30 kwietnia 2010 w gimnazjum obchodziliśmy coroczne Święto 
Szkoły. W programie tegorocznych uroczystości były sztafetowe biegi 
przełajowe, piknik olimpijski oraz Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
Olimpijskiej. 

Na uroczystość naszą zapraszane są szkoły noszące imię polskich 
olimpijczyków. W tym roku na apel odpowiedziało 11 szkół z całej 
Polski. Część z nich była po raz trzeci, ale były także szkoły, które zawi-
tały do nas pierwszy raz. Gościliśmy: Bydgoszcz, Ciechocinek, Gryfino, 
Oławę, Gliwice, Szczutowo, Przykonę, Twardogórę, Ostrowite, Kozłów 
Biskupi i Kraszewice. Dwunastą drużynę stanowili gospodarze. Wśród 
zaproszonych gości byli: lekkoatleta, Zbigniew Orywał – olimpijczyk 
z Rzymu z 1960r.; lekkoatleta, Andrzej Ludzkowski - olimpijczyk z 
Atlanty z 1996 r., Małgorzata Chojnacka, kajakarka z Pekinu z 2008 r.; 
skoczanin, Aleksander Wojciechowski - trener złotej osady wioślarskiej 
z Pekinu oraz przedstawiciel PKOL Dariusz Goździak - złoty medalista 
olimpijski w pięcioboju nowoczesnym z Barcelony z 1992 roku. 

Władze naszej gminy i powiatu  reprezentowali: burmistrz Tadeusz 
Kłos, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Kujawa, przewodniczący 
Rady Powiatu Krzysztof Migasiewicz, sekretarz Gminy Blanka Gaź-
dziak, skarbnik Aleksandra Kamińska, kierownik Referatu Oświaty 
Beata Nowak – Szmyra. Jak zwykle mogliśmy liczyć na księdza pro-
boszcza Karola Kaczora. Wśród zaproszonych gości byli także przed-
stawiciele Szkolnego Związku Sportowego z prezesem Zdzisławem 
Urbańczykiem.

Uroczystości rozpoczęły się Apelem Olimpijskim oraz ceremoniał 
zapalenia znicza olimpijskiego. Po ciekawej części artystycznej, gdzie 
gości zrywali boki, słysząc gwarę poznańską, uczniowie udali się na 
piknik, a przedstawiciele szkół przystąpili do pisania testu. Była to 
pierwsza część konkursu wiedzy olimpijskiej. Razem z uczestnikami test 
postanowili pisać nasi olimpijczycy, którzy po chwilowym entuzjazmie 
stwierdzili, że nie jest on łatwy. Zakres materiału obejmował udział 
naszych rodaków we wszystkich Igrzyskach Olimpijskich. Najlepsi 
przedstawiciele szkół napisali test na 24 pkt. z 25 możliwych. 

Piknik olimpijski polegał na zaliczeniu 5 z 7 konkurencji technicz-
nych. Każdy uczestnik spotkania ,który spełnił ten wymóg uczestni-
czył w losowaniu ponad 40 nagród rzeczowych. Wśród konkurencji 
technicznych była jazda na rowerze na torze przeszkód, chodzenie na 
szczudłach,  rzuty do celu, ergometr czy strzelanie z wiatrówki.  

O godzinie 11.30 rozpoczęły się biegi sztafetowe, oprócz zaproszo-
nych szkół mogły w nich uczestniczyć szkoły z kilku powiatów, które nie 
są szkołami mającymi za patronów polskich olimpijczyków. Przyjechały 
do nas szkoły z Wągrowca, Murowanej Gośliny i Wapna. Od godziny 
12 do 13 każdy uczestnik mógł skorzystać z ciepłego posiłku ufundo-
wanego przez Radę Rodziców. Za pomoc w organizacji, przygotowanie 
posiłków  bardzo im dziękujemy.

O godzinie 13 rozpoczęła się druga część konkursu wiedzy. Uczestni-
cy odpowiadali na zadane pytania według zasady jeden z dziesięciu. W 
skład zadań wchodziły pytania, które przygotowywały wszystkie szkoły, 
spośród nich wybrano 84 pytania. Rywalizacja do końca była  zacięta, 
a po wyczerpaniu wszystkich pytań na polu walki zostały jeszcze trzy 
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osoby. Pytania, na które nie potrafili odpowiedzieć uczestnicy quizu 
wędrowały do osób z trybun, dodając rywalizacji zaciętości. Osoba, 
która pierwsza się zgłosiła i poprawnie odpowiedziała, otrzymywała 
piękne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. 
Po zakończeniu tej części spotkania nastąpiło podsumowanie, rozdanie 
pucharów i medali w biegach sztafetowych, pucharów i nagród dla szkół 
w konkursie wiedzy oraz losowanie nagród rzeczowych dla wszystkich 
uczestników spotkania.

Oto wyniki:
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej
Klasyfikacja szkół -  startowało 10 gimnazjów
1 Oława, 2 Skoki, 3 Twardogóra, 4 Ostrowite       
Klasyfikacja indywidualna - startowało 20 gimnazjalistów:
1 Aleksandra Samol – Skoki, 2 Karolina Cieślik – Twardogóra, 3 

Daria Nowak – Oława, 4 Mateusz Jaros - Przykona 
Sztafetowe Biegi Przełajowe – startowało 13 sztafet:
1 Gliwice, 2 Gryfino, 3 Ostrowite, 4 Twardogóra
Imprezą towarzyszącą naszym uroczystościom była wystawa z okazji 

10 –lecia  istnienia naszego gimnazjum. W salach i w holu można było 
oglądać osiągnięcia na przestrzeni 10 lat przygotowane przez uczniów 
i nauczycieli. Znalazły się tam  dyplomy z konkursów przedmiotowych, 
puchary, pomoce naukowe, wśród których można było podziwiać, m.in. 
tablice interaktywne, teleskop do oglądania planet oraz wiele innych 
ciekawych eksponatów. 

Święto Szkoły udało się przygotować dzięki wielu osobom i insty-
tucjom. 

Społeczność szkolna serdecznie dziękuje: 
Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu w Warszawie, Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu „Wielkopolska” w Poznaniu, Urzędowi Miasta 
i  Gminy w Skokach, Starostwu Powiatowemu w Wągrowcu, Radzie Ro-
dziców przy naszym gimnazjum, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu 
w Skokach, Maciejowi Wójcikowi, Józefowi Grewlingowi, Bernardowi 
Kucharskiemu, Janowi Wójcikowi.

Dzięki ufundowanym nagrodom rzeczowym wszyscy uczestnicy wy-
jechali z naszej okolicy zadowoleni, będąc pod wrażeniem  obiektów 
szkolnych, pięknych jezior oraz cudownej atmosfery. 

Grzegorz Samol

KANDyDACI DO PIóRA 
bURMIStRZA

Na początku maja odbyły się szkolne eliminacje do Konkursu 
Ortograficznego o Pióro Burmistrza. Spośród pięćdziesięciu uczest-
ników marzących o Piórze Burmistrza do finału zakwalifikowało się 
piętnastu uczniów, którzy w sobotę, 19 czerwca spróbują swoich sił w 
finałowym etapie konkursu, odbywającym się podczas Dni Skoków w 
sali miejscowej biblioteki. 

„Szkolny Miszmasz”

KONKURS GwARy
20 maja w naszym gimnazjum odbył się II Rejonowy Konkurs Gwary 

Poznańskiej, którego omówienie znajduje się wewnątrz numeru. 

MAJOwE SPOtKANIE 
Z Ewą NOwAK

   26 maja dzięki Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy , skockie 
gimnazjum gościło współczesną pisarkę dla dzieci i młodzieży - Ewę 
Nowak. Spotkanie z autorką przyciągnęło wiele gimnazjalistek ze 
Skoków i antoniewa.

Twórczość  pisarki podpowiada jak  sobie radzić w domu i w szkole, 
w dobrych i złych chwilach, z przyjaciółmi i rodzicami. Odnosi się to do 
wartości takich jak uczciwość i szczerość wobec siebie i innych, miłość, 
przyjaźń i szacunek dla drugiego człowieka.

Powieściopisarka opowiadała o swoich inspiracjach twórczych, 
pokazała przy czynnym współudziale młodzieży jak kreuje  bohatera 
swoich powieści. Rozmawiała o problemach, które  nurtują młodego 
człowieka.  Spotkanie odbyło się w niezwykle  sympatycznej atmosferze,  
twórczyni  zauroczyła czytelniczki. Na koniec  łowczynie autografów 
ustawiły się w długiej kolejce po autograf.

Maria Malinowska

GIMNAZJAlIStKI ZE SKOKów 
w OGólNOPOlSKIM EtAPIE  

KONKURSU O PARKACh 
KRAJObRAZOwyCh POlSKI   
Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" składa się z 

pięciu etapów: szkolnego, gminnego, parkowego, wojewódzkiego i 
ogólnopolskiego. Dotarcie do najwyższego szczebla jest bez wątpienia 
sukcesem i dowodem na to, że uczniowie posiadają ogromną wiedzę 
z zakresu biologii, geografii, ekologii oraz ochrony środowiska, a o 
parkach krajobrazowych Polski wiedzą naprawdę dużo. W naszym 
województwie o udział w ostatnim - piątym etapie konkursu rywali-
zowało dwanaście drużyn. Zwycięską okazała się drużyna skockiego 
gimnazjum w składzie: Katarzyna Dziekan, Maja Guner, Aleksandra 
Samol i Marta Szmyra. Dziewczęta reprezentowały województwo 
wielkopolskie finale ogólnopolskim, który odbył się 18 maja 2010 r. 
w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Wzięło w nim udział 
czternaście najlepszych drużyn z Polski (finaliści etapu wojewódzkiego 
z czternastu województw). Konkurs składał się z w dwóch części. W 
pierwszej uczniowie indywidualnie rozwiązywali test, następnie rozpo-
znawali na slajdach gatunki roślin i zwierząt chronionych oraz gatunki 
roślin pospolitych (każdy slajd 3 sekundy!!!). W drugiej części młodzież 
rozpoznawała głosy ptaków. Zwyciężyła drużyna z województwa lu-
belskiego (180 punktów). Nasze gimnazjalistki uzyskały 158 punktów 
i zajęły VIII miejsce. Gratulujemy!

Reprezentacje wszystkich województw gościły w północno -
wschodniej Polsce od 17 do 21 maja. Po zmaganiach konkursowych 
na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych przez pracow-
ników Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Podczas dwudniowego 
pobytu w Supraślu uczestnicy konkursu wzięli udział w spotkaniu z 
artystą-fotografikiem specjalizującym się w fotografii pejzażu p.Wik-
torem Wołkowem. Ponadto uczestniczyli w wycieczce objazdowej po 
parkach krajobrazowych  województwa podlaskiego, gdzie zwiedzili 
m.in. park leśny, zwany „Silvarium” i „Galerię na Skraju Puszczy” w 
Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej oraz muzeum „Fort” w 
Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. Kolejne dwa dni 
finaliści spędzili na Pojezierzu Suwalskim, gdzie zwiedzili Muzeum 
Wigier, zdobyli Cisową Górę i odbyli sesję fotograficzną nad  jeziorem 
Hańcza - najgłębszym jeziorem Polski. Czas spędzony na polskim 
„biegunie zimna” był doskonałą okazją do integracji uczniów oraz 
wymiany doświadczeń między szkołami. 

Małgorzata Dudek
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SKOCKI KALEJDOSKOP

Występ kabaretu OT.TO.

Złoci Jubilaci uhonorowani Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zwyciężcy Zawodów Wędkarskich dla dzieci.

Zielonoświątkowy Turniej Strzelecki Braci Kurkowych.

Skoczki najlepsze.

Uczestnicy kwietniowego rajdu rowerowego u podnóża Góry Zamkowej. Uroczystość nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Skokach.

Skoczki najlepsze.



Goście uczestniczący w Dniu Olimpijczyka w Gimnazjum.

Mały Książę w w skockiej Bibliotece. Rozbawiona publiczność na występie kabaretu  OT.TO.

II Konkurs Gwary Poznańskiej.

Dzień Rycerzy św. Floriana.

Emeryci nad morzem. Festyn z okazji nadania imienia Przedszkolu w Skokach.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Bp. Bogdan Wojtus -  miły gość w szkole w Jabłkowie.


