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GOŚCIE ZNAD GROŹNEJ WISŁY

Nasi goście, przybyli na zaproszenie samorządu Gminy i pracow-
ników Gimnazjum, mieli za sobą tragiczne przeżycia  związane z po-
wodzią, która w bieżącym roku dotknęła ich Gminę i ich najbliższych. 
Ich rodziny ewakuując się przed wielką wodą często utraciły wszystko, 
często dorobek całych pokoleń, a po ustąpieniu fali powodziowej 
wracając do swych nieruchomości z trudem próbowali ratować i od-
budowywać co tylko się da. 

Te traumatyczne wydarzenia, nie mogły odbić się na psychice uczest-
niczących w nich dzieci i młodzieży. 

Dlatego organizatorzy obozu, wraz z kierownikiem panią Iloną 
Węglewską stawili sobie za cel zapewnienie jego uczestnikom wypo-
czynku w formie zabawy, zajęć sportowych i wycieczek połączonych z 
poszerzeniem wiedzy o Wielkopolsce i o ziemi skockiej. 

Było więc spotkanie z władzami samorządowymi Miasta i Gminy 
Skoki, w trakcie którego wręczono młodzieży materiały promujące i 
przyswojono podstawowe wiadomości o Mieście i Gminie Skoki. Ale 
były też autokarowe wycieczki turystyczno- krajoznawcze. Pierwsza- 
Szlakiem Piastowskim, w trakcie której młodzież zwiedziła: Lednicę, 
Gniezno i Biskupin oraz kolejna do Poznania, gdzie zwiedzano m.in. 
Katedrę i Stary Rynek. W ramach poznawania Skoków i okolicy wy-

gospodarowano czas na pieszą wycieczkę poprzez Niedźwiedziny do 
Puszczy Zielonki oraz na wypad na pływalnię w Koziegłowach. 

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków nie mogło obejść się też 
bez Dnia Sportu, w ramach którego królowały gry i zabawy zespoło-
we. Rozegrano więc m.in. mecze w siatkówkę, w piłkę ręczną i piłkę 
nożną oraz w tenisa stołowego. Nie zabrakło też tego, co młodzież lubi 
najbardziej, a więc grillowania i upragnionej dyskoteki.

Czymś naturalnym już stały się też spotkania integracyjne z młodymi 
Skoczanami. Wspólnie spędzane chwile doprowadziły do zawiązania 
nowych znajomości, do wymiany numerów telefonów i adresów. 

Pomysł zorganizowania w Skokach obozu dla młodzieży jednej z 
Gmin dotkniętych powodzią zrodził się w środowisku pracowników 
oświaty i spotkał się z przychylnością władz samorządowych naszej 
Gminy, a sam przyjazd gimnazjalistów z Gminy Dwikozy nastąpił w 
rezultacie porozumienia władzami tejże Gminy. 

Tak więc nasz obóz to wspólne dzieło wielu ludzi dobrej woli- oprócz 
samorządu i osób już wymienionych, także nauczycieli Gimnazjum, 
którzy włączyli się do opieki nad obozowiczami oraz mieszkańców, 
którzy finansowo lub materialnie wsparli jego funkcjonowanie.

E. Lubawy 

W okresie od 20-30 lipca br. w murach Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków na obozie wypoczynkowym 
gościła 30 osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej w towarzystwie opiekunów - pań: Agnieszki Spyrzewskiej 
i Joanny Lipczyńskiej ze świętokrzyskiej Gminy Dwikozy.
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FESTYN RODZINNY W JABŁKOWIE

Bo chociaż Festyn odbywał się w Jabłkowie, 
stanowił on wspólne dzieło pracowników, 
uczniów i rodziców wszystkich szkół Zespołu, a 
więc: Jabłkowa, Rejowca, Pawłowa Skockiego, 
Łosińca i Lechlina. Do organizacji i pomocy 
w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu 
włączyły się też współpracujące ze szkołami 
samorządy wiejskie.

Zamysłem organizatorów było zapewnienie 
maksimum atrakcji, nie tylko dla dzieci, ale 
i dla mieszkańców i dla przybyłych gości i tu 
trzeba przyznać, że udało im się to znakomicie. 
Były więc potyczki rodzinne, w trakcie których 
reprezentacje 4 wsi walczyły o tytuł „RO-
DZINY LATA”. Wszystkie rodziny musiały 
wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, 
czemu służyły konkurencje sportowe, ale i 
wiedzą o rodzinie i o swym środowisku oraz 
umiejętnościami kulinarnymi. Wszystkie 
zespoły wykazały wiele wiedzy i umiejętności, 
ale zwycięzcą mógł zostać tylko jeden, a na 
podstawie oceny komisji konkursowej została 
nim rodzina Karczewskich z Lechlina - Beata, 
Rafał i Dorian opuścili Jabłkowo bogatsi o 
serwis kawowy stanowiący główną nagrodę 

potyczek. Zwycięzcą kolejnego konkursu pt. 
„Kocham Cię Wiosko” o nagrodę ufundo-
waną przez sołtysów wsi: Jabłkowo, Pawłowo 
Skockie, Rejowiec, Lechlin i Łosiniec okazał 
się Grzegorz Kujawa z Rejowca.

Nieodłączną część Festynu stanowiły wystę-
py artystyczne przygotowane przez dzieci – tym 
razem ze szkół w Pawłowie Skockim i w Rejow-
cu oraz ze szkoły w Jabłkowie. Niemniejszym 
powodzeniem wśród publiczności cieszył się 
też program zaprezentowany przez gościnnie 
występujący Zespół Artystyczny Skoczki pod 
kierownictwem Małgorzaty Jarzębowskiej. 

Dużo atrakcji i ożywienia wśród zgromadzo-
nych wniósł występ grupy Impresariatu Arty-
stycznego „Teatr” z Krakowa, który w ramach 
narodowego programu „Razem Bezpieczniej” 
zaprezentował program pt. „Ciotka Tekla i 
Przyjaciele”, po którym na scenie pojawili się 
uczestniczy Programu Mam Talent – akor-
deoniści „Bayan Brothers”. Uzupełnieniem 
części artystycznej stał się pokaz strażaków z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lechlinie.

Niedzielny festyn w Jabłkowie zakończyła 
Zabawa Taneczna Pod Chmurką, której 

przerywnikiem stał się najbardziej oczekiwany 
i jak zawsze będący wielką atrakcją wszystkich 
widzów występ Teatru Ognia „Beltains”.

Przedstawionym atrakcjom towarzyszyła 
nieprzerwanie Loteria Fantowa, w której każ-
dy los wygrywał, a w której nagrodę główną w 
postaci mebli ogrodowych zdobyła Marzanna 
Kuryłowicz z Kłodzina. Na każdego czekały 
też atrakcje, które trudno tu wszystkie wymie-
nić, w tym m.in.: kawiarenka profilaktyczna 
zorganizowana przez Gminną Komisję Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, stoiska 
gastronomiczne oferujące szeroką gamę żywie-
niową, warsztaty garncarskie, kącik fryzjerski, 
trampolina, zamek dmuchany, przejażdżki 
konne, zabawy animacyjne z chustą Klanza 
i karaoke. 

Organizatorzy Festynu zakładali też sobie 
pozyskanie środków na uatrakcyjnienie działal-
ności szkół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Jabłkowie. I to też im się udało, bo z wszyst-
kich imprez jakie w jego ramach się odbywały 
uzyskano ponad 5 tys. zł, które zasilą budżety 
szkół uczestniczących w Festynie.
  E.Lubawy

Kolejny raz, tym razem w niedzielę, 4 lipca pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłkowie 
zorganizowali Festyn Rodzinny na Powitanie Lata.



�

„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: 
Peksa Franciszek ur. 04.07.
Grzechowiak Zuzanna ur. 11.07.
Jarzembowski Filip ur. 15.07.
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:
Gronowicz Janusz i Matysiak Małgorzata
Kaczmarek Piotr i Pudliszewska Iwona
Stachowski Leszek i Strzelecka Paulina
Bochyński Michał i Brudnik Małgorzata
Skrętny Paweł i Zawadzka Monika 
Szymaś Krzysztof i Witkowska Agata
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:
Stachowiak Marek r.1970 – Jabłkowo zm. 04.07.
Czarnecka Jadwiga r. 1923 – Rościnno zm. 06.07.
Szuder Hieronim r. 1953 – Jagniewice zm. 08.07.
Kubicki Hieronim r. 1933 – Skoki zm. 14.07.
Meller Henryk r. 1953 – Rejowiec zm. 21.07.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

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

www.gmina-skoki.pl
Strona w obecnej postaci istnieje w sieci od czerwca 2006 i z miesiąca 
na miesiąc odwiedza ją coraz więcej internautów. Na stronie oprócz 
bardzo bogatej informacji o naszej gminie znajdują się opisy wydarzeń 
bieżących. Na stronie znajduje się także Forum internetowe.

FESTYN RODZINNY W JABŁKOWIE INFORMACJA
Informujemy, że w związku z trwającą gazyfikacją m. Skoki, w 

czwartki od godz. 12:00 do 16:00 pełnią dyżury pracownicy Gazowni 
Poznańskiej. 

W pozostałe dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 15:00 zaprasza-
my Państwa do Biura Obsługi Klienta w Wągrowcu, ul Skocka 53, 
nr tel. 67-268 88 87, adres e-mail: bok.wagrowiec@pgnig.pl lub do 
odwiedzania naszej strony internetowej www.pgnig.pl

WIeMy JAk! 
POzyskIWAć PIeNIądze

Gmina Skoki zajęła VI miejsce IV edycji rankingu Europejska 
Gmina - Europejskie Miasto dla województwa wielkopolskiego. Wy-
różnienie zostało wręczone na uroczystej konferencji w Poznaniu w 
dniu 29 czerwca 2010r. 

Ranking prowadzi „Dziennik gazeta Prawna” we współpracy z 
Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Celem rankingu jest wska-
zanie, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi 
osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod uwagę 
wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno 
władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje 
społeczne. Ranking obejmuje zarówno „stare”, jak i „nowe” środki (z 
unijnego budżetu 2007 – 2013). 

Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba 
realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane 
pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji 
i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy 
kwietnia 2010 r. (bez programów przedakcesyjnych). 

Do wyliczenia punktacji użyte zostały wskaźniki wyrażające wielkość 
środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej, 
wartość środków przypadających na 1 projekt oraz liczbę projektów 
przypadających na 1000 mieszkańców. 

Karolina Stefaniak

UWAGA ROdzICe!
Referat Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Skoki przypomina rodzi-

com uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Skokach i w Jabłkowie 
oraz uczniów klas II Gimnazjum w Skokach o możliwości otrzymania 
pomocy finansowej na zakup podręczników.

Pomoc ta udzielana jest również uczniom słabo widzącym, niesły-
szącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Aby otrzymać dofinansowanie podręczników należy złożyć stosowny 
wniosek do dyrektora szkoły w terminie do 15 września 2010r. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Oświaty 
oraz sekretariatów szkół.

OGŁOszeNIe
Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że w pokoju nr 5 

można pobierać wnioski na przyznanie stypendium szkolnego, które 
po wypełnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 września 2010r. 

OsP LeCHLIN zWyCIĘzCą 
GMINNyCH zAWOdÓW 

sPORTOWO-POŻARNICzyCH
Drużyna OSP Lechlin w składzie: Marek Gramza, Artur Szymański, 

Bartosz Szymański, Maciej Inda, Patryk Konieczny, Jakub Chrostow-
ski, Marek Zaranek i Marcin Nowak została zwycięzcą Gminnych 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych rozegranych 27 czerwca na boisku 
sportowym w Lechlinie. 

Kolejne miejsca w kategorii seniorów zajęły reprezentacje: OSP 
Skoki, OSP Kakulin i OSP Potrzanowo.

Konkurencjom w kategorii seniorów towarzyszyły zawody w kategoriach 
młodzieżowych: dziewcząt i chłopców. W kategorii dziewcząt lepsze okazały 
się zawodniczki reprezentujące OSP Rościnno, a na drugim miejscu uplaso-
wały się dziewczęta z OSP Potrzanowo. W kategorii chłopców triumfowali 
zawodnicy z OSP Lechlin, a II miejscem musieli zadowolić się chłopcy z 
OSP Potrzanowo. Nad przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska 
utworzona przez pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Wągrowcu pod przewodnictwem aspiranta Tadeusza Stasiaka.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii seniorów uhonoro-
wani zostali pucharami i dyplomami pamiątkowymi, a drużyny mło-
dzieżowe pucharami, dyplomami i medalami pamiątkowymi. Wszystkie 
zwycięskie drużyny reprezentować będą Miasto i Gminę Skoki na 
tegorocznych Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych.

Gośćmi Zawodów byli m.in. gospodarz Gminy - Burmistrz Tadeusz 
Kłos i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Jacek 
Michalak.    

E.Lubawy
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WyBIeRALIŚMy PRezydeNTA 
RzeCzyPOsPOLITeJ 

POLskIeJ
- wyniki głosowania na tle powiatu, województwa i kraju.

W dniach,  20 czerwca 2010r. – I tura i 4 lipca 2010r.- II tura miesz-
kańcy naszej Gminy i osoby legitymujące się zaświadczeniami o prawie 
do głosowania w VII lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych  
dokonywali wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej.

Wyniki głosowania w poszczególnych Obwodowych Komisjach Wy-
borczych oraz w całej Gminie osiągnięte w I turze przez poszczególnych 
kandydatów przedstawiliśmy w czerwcowym wydaniu „Wiadomości 
Skockich”.

Dzisiaj naszym czytelnikom postanowiliśmy przybliżyć jak przedsta-
wiały się wyniki II tury wyborów, tj. w dniu 4 lipca 2010r. 

Równocześnie celem umożliwienia porównania preferencji wy-
borczych naszych mieszkańców, na tle preferencji wyborczych miesz-
kańców powiatu wągrowieckiego, województwa wielkopolskiego i 
kraju przedstawiamy wyniki osiągnięte w I i II turze wyborów przez 
poszczególnych kandydatów. 

Wyniki głosowania w dniu 20 czerwca 2010r. – Gmina Skoki
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Lp.
Imię i nazwisko 

kandydata

Gmina Skoki
Województwo 
Wielkopolskie

Polska

Liczba 
głosów

%
Liczba 
głosów

% %

1. Marek Jurek 11 0,34 11 705 0,75 1,06

2. Jarosław Kaczyński 749 22,96 423 999 28,39 36,46

3. Bronisław Komo-
rowski 1 672 51,26 703 756 392 7,00 41,54

4. Janusz  Korwin- 
Mikke 50 1,53 32 548 2,17 2,48

5. Andrzej Lepper 75 2,30 23 506 1,57 1,28

6. Kornel Morawiecki 2 0,06 1 937 0,13 0,13

7. Grzegorz Napie-
ralski 585 17,93 241 656 16,14 13,68

8. Andrzej Olechow-
ski 54 1,66 21 945 1,47 1,44

9. Waldemar Pawlak 62 1,90 32 615 2,18 1,75

Wyniki głosowania w II turze- w dniu 4 lipca 2010r. w Gminie, 
Powiecie Wągrowieckim, Województwie Wielkopolskim i w Polsce

Lp.
Imię i nazwisko 

kandydata

Gmina Skoki

Powiat 
Wą-
gro-

wiecki

Województwo 
Wielkopolskie

Polska

Liczba 
głosów

% %
Liczba 
głosów

% %

1. Jarosław Kaczyń-
ski 1 144 33,4 36,81 567 137 39,45 46.99

2. Bronisław Komo-
rowski 2 285 66,6 63,19 870 489 60,55 53,01

Wyniki głosowania w II turze z dnia 4 lipca 2010r. - Gmina Skoki
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Imię i 
nazwisko 

kandydata

OKW 
Skoki / 
Szkoła

OKW 
Skoki / 
Przed-
szkole

OKW 
Kaku-

lin

OKW 
Le-

chlin

OKW 
Potrza-
nowo

OKW 
Rejo-
wiec

OKW 
Bliży-

ce

Ra-
zem

% waż-
nych 
odda-
nych 

głosów
Jarosław 

Kaczyński 268 313 80 183 99 133 68 1144 33,4

Bronisław 
Komorowski 656 714 132 234 168 292 89 2285 66,6

924 1027 212 417 267 425 157 3429

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania  - 7164
Liczba osób głosujących     - 3468
Liczba głosów ważnych     - 3429
Liczba głosów nieważnych    - 39
Frekwencja      - 48,4%

Uprzejmie informujemy,
że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 

Nowotworów 
w Poznaniu, na podstawie umowy zawartej 
z Narodowym Funduszem Zdrowia wykona 

Bezpłatne 
badania mammograficzne 
w dniu: 14.09.2010 roku

Rejestracja pod bezpłatnym numerem telefonu 
 0800 160 168 

lub 061/ 855 75 28
                        

W badaniach mogą uczestniczyć kobiety z rocznika:
od  1941 do 1960

które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały 
z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ

Mammobus Stanie na parkingu przy Ośrodku Zdrowia 
na ul. Ciastowicza 

Badania rozpoczną się o godzinie 9:00
W ciągu godziny wykonanych zostanie około 

10-12 mammografii.

U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się 
w pierwszych 10-dniach cyklu miesiączkowego, 

licząc od pierwszego dnia miesiączki.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty 

oraz ważny dokument ubezpieczenia!!

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

zAPROszeNIe!
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-

walidów serdecznie zaprasza w pierwszy wtorek każdego miesiąca o 
godz. 11-tej do sali Biblioteki Publicznej Gminy Skoki na spotkanie 
członków Związku.

Drodzy Emeryci, Renciści i Inwalidzi, Wszyscy Ludzie Trzeciego 
Wieku, jeśli nie należycie jeszcze do naszego Związku to serdecznie Was 
zapraszamy. 

Z nami nie będziecie czuć się samotnie i nie będziecie się nudzić. Orga-
nizujemy wspólnie różnego rodzaju życie towarzyskie, a więc: spotkania, 
zabawy, wieczorki, ogniska, wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz 
wyjazdy do kina i do teatru, a także wiele innych atrakcji.
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ŻNIWNE STRZELANIE SKOCKICH KURKÓW 
~ Zaproszenie ~

Jak co roku  w sierpniu skoccy bracia kurkowi organizują turniej 
strzelecki o tytuł króla żniwnego. Turniej został powołany dla uczcze-

nia zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 r. 
W tym roku kadencję króla żniwnego kończy brat Jan Kamiński, 

którego rycerzami są Janusz Król i Michał Rosik.

Częścią programu organizowanego przez bractwo będzie :
- w dniu 13 sierpnia /piątek/:
- o godz. 19.15 - modlitwa poświęcona braciom kurkowym wyznania 
ewangelickiego żyjącym niegdyś w naszym mieście /miejsce: krzyżyk 
przy cmentarzu/,
- o godz.19.35 – zawieszenie pamiątkowej tarczy królewskiej na budynku 
króla żniwnego AD 2009 Jana Kamińskiego przy ul.Wodnej,
- w dniu 14 sierpnia /sobota/:
- o godz. 7.35 – honory sztandarowe i modlitwa przed pamiątkową 
tablicą poświęconą powstańcom wielkopolskim z Ziemi Skockiej,
- o godz. 8.00 – udział w uroczystej mszy św. za Ojczyznę
- ok. godz. 8.50 - tradycyjny przemarsz ulicami miasta,
- od godz. 12.30 - zawody strzeleckie w różnych kategoriach na strzelnicy 
w Antoniewie,
- ok. godz. 17.30 – ogłoszenie wyników i intronizacja żniwnego króla            
Kurkowego 2010 roku.

Szanownych Czytelników WIADOMOŚCI do skorzystania 
z przedstawionego programu serdecznie zaprasza 

Krzysztof Jachna – starszy bractwa.

Ideą, jaka przyświecała nam jest, 
aby przez bliski kontakt z katedrą 
szczecińską i jej obecnym pasterzem 
kontynuować naszą wdzięczną 
pamięć o życiu i posłudze naszego 
Rodaka, ks. abp Mariana Przy-
kuckiego, zmarłego w ub. roku. 
Chcielibyśmy też, oczywiście mając 
na względzie nasze możliwości, 
przyczynić się do propagowania 
idei ruchu kurkowego na Ziemi 
Szczecińskiej – tym bardziej, że Po-
morze Zachodnie nie jest obecnie 
reprezentowane w Zjednoczeniu 
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP 
zbyt licznie. 

A oto słowa ks. Metropolity, jakie przesłał na adres naszego bractwa:                                                                                  
,, Szczecin, dnia 31 maja 2010 r.                                                          
Pragnę poinformować, że z wielką radością i wdzięcznością przyjmuję 

prośbę o przyjęcie przeze mnie tytułu Honorowego Członka Kurkowego 
Bractwa w Skokach. Przyjęcie tego tytułu rozumiem jako kontynuację 
linii współpracy i działania mojego zmarłego poprzednika na Stolicy 
Arcybiskupiej w Szczecinie, Śp. Księdza Arcybiskupa Mariana Przykuc-
kiego, który jako rodowity skoczanin przez ostatnie lata był Honorowym 
Członkiem Bractwa.

Dostrzegam jednocześnie i popieram działalność Bractwa, które pod-
trzymuje wiekowe tradycje bractw strzeleckich Wielkopolski i kraju oraz 
pielęgnuje w zgodzie z katolickim wyznaniem wiary świadomość i poczucie 
obowiązków obywatelskich i państwowych względem Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej Polskiej. W tej linii można by dostrzec możliwość bliższej 
współpracy między Wielkopolską i Pomorzem Zachodnim. 

Zapewniam o swojej duchowej łączności i modlitewnej pamięci.

Z serca błogosławię
/ - / 

ks. Andrzej Dzięga
Artcybiskup Metropolita Szczecińsko – Kamieński”

Mamy świadomość z wielkiej odpowiedzialności, jaka spoczywa na 
naszym bractwie z chwilą poszerzenia składu członkowskiego o tak 
wybitną postać. Treść przesłania, jakie ks. Metropolita wystosował do 
nas pozwala jednak dostrzec, że jest   człowiekiem bardzo życzliwym 
i otwartym, równo dzieląc swym błogosławieństwem mieszkańców 
dużych metropolii, jak i mieszkańców mniejszych ośrodków, także 
zaangażowanych w pracy na rzecz pomyślności swych lokalnych małych 
ojczyzn. Przyjęcie więc naszego brackiego zaproszenia do Skoków 
w Wielkopolsce staje się wyróżnieniem dla całego naszego miasta i 
powód do dumy wszystkich jego mieszkańców, co przekazuje piszący 
te słowa 

Krzysztof Jachna

Metropolita Szczecińsko - Kamieński 
ks. arcybiskup Andrzej Dzięga – honorowym członkiem 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach
Rada Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach powiadamia Szanownych Czytelników WIADOMO-

ŚCI, a za tym pośrednictwem wszystkich mieszkańców naszego miasta, że zostaliśmy wyróżnieni przyję-
ciem honorowego członkostwa w skockim bractwie przez metropolitę szczecińsko – kamieńskiego ks. abp 
Andrzeja Dzięgę. 

PROJekT „LePsze JUTRO”
Dnia 12 lipca 2010r. zakończyła się realizacja projektu „Lepsze 

jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzanego przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.

Projekt skierowany był 
dla kobiet bezrobotnych 
z terenu miasta i gminy 
Skoki korzystających z 
pomocy społecznej. Ce-
lem szkolenia było przede 
wszystkim zdobycie umie-
jętności praktycznych 
poprzez  ukończenie 
kursu „Kroju i szycia” 
oraz „Profesjonalnego 

sprzątania i utrzymania czystości”, a także poprawienie aktywności 
zawodowej kobiet, podniesienie ich samooceny oraz nabycie takich 
umiejętności i cech, które pozwolą im odnaleźć na lokalnym rynku 
pracy i w społeczeństwie.

Na zakończenie szkolenia wszystkie Panie otrzymały zaświadcze-
nia o jego ukończeniu.  

Robert Rogaliński
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Od NIedzIeLI dO NIedzIeLI 
- IV OBÓz GOsPeL W skOkACH

Już po raz czwarty, w dniach 11-18 lipca 2010 r. na naszym terenie 
gościli uczestnicy Obozu Gospel. Organizatorem Obozu była Fundacja 
Pro Novis z Poznania. 

Bazą noclegową, jak i poligonem warsztatów było skockie gimna-
zjum. W tym roku oprócz warsztatów śpiewu, po raz pierwszy odbyły 
się warsztaty instrumentalne – klawisze, perkusja, bas, gitara. 

Instruktorami śpiewu byli: Brian Fentress z USA, który od dwóch lat 
z powodzeniem prowadzi w kilku miastach Polski Warsztaty Gospel i 
Patrycja Michalczak z Poznania – solistka o wspaniałej barwie głosu, 
która również dyrygowała poznańskim chórem Gospel Joy.

Warsztat instrumentalny prowadzili natomiast: Jacek Konieczny 
– młody i bardzo utalentowany pianista i aranżer oraz Łukasz „Kulka” 
Kula mgr ekonomii – jego pasje to muzyka i j. angielski; od grudnia 
2008 jako klawiszowiec na warsztatach Gospel, aktualnie gra z chórem 
Gospel Joy, w którym wcześniej śpiewał przez 5 lat.

W czasie obozu uczestnicy na zajęciach śpiewu i warsztatach mu-
zycznych spędzili około 50 godzin. Poza tym czas wypełniały zabawy 
integracyjne,  pogadanki w obozowej kafejce, krótkie rozważania Bi-
blijne, modlitwa i wieczorne uwielbienie – śpiewanie polskich utworów 
na Chwałę Panu, codzienne wieczorne gospelowe jam session, a także 
oglądanie na DVD koncertów światowej sławy artystów muzyki gospel 
oraz wypoczynek.

Efekty żmudnej pracy uczestnicy zaprezentowali podczas koncertu 
finałowego, który odbył się w sobotę 17 lipca o godzinie 19:00 w Hali 
Widowiskowo-Sportowej Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w 
Skokach. W czasie blisko półtoragodzinnego koncertu, pomiędzy pre-
zentowanymi utworami muzycznymi Brian Fentress mówił w bardzo 
otwarty sposób o swoim doświadczaniu Boga. Jego refleksje skłaniały 
do zadumy i dały wiele do myślenia zarówno uczestnikom obozu jak 
i zebranym na widowni, na której zasiedli stali już skoccy fani muzyki 
Gospel. Wielu z nich z radością i zniecierpliwieniem oczekuje następ-
nego koncertu i spotkania z radosnym Śpiewem na cześć Pana. 

Łukasz Ogórkiewicz

z dzIAŁALNOŚCI ŚWIeTLICy 
TeRAPeUTyCzNeJ

Działająca od 1997 roku świetlica terapeutyczna przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Skokach jest placówką dla młodzieży i osób do-
rosłych z upośledzeniem umysłowym, schorzeniami neurologicznymi 
w wieku od 21 roku życia.

Tu znalazły opiekę osoby niepełnosprawne, które bądź z uwagi na 
stan zdrowia, albo też z uwagi na brak miejsc nie zostały przyjęte do 
innych placówek w Powiecie Wągrowieckim. Obecnie Świetlica liczy 
8 osób z terenu Miasta i Gminy Skoki.

Placówka zapewnia uczestnikom od poniedziałku do piątku zajęcia z 
zakresu terapii zajęciowej: arteterapia, muzykoterapia, kulinoterapia, 
terapia zabawą. Raz w tygodniu zajęcia na świeżym powietrzu (gry i 
zabawy), a także aktywny udział w imprezach kulturalnych o charakte-
rze lokalnym, wyjścia w miejsca użyteczności publicznej, a także liczne 
wycieczki jednodniowe: ZOO, Palmiarnia, Kino, Park Dinozaurów, 
oraz kilkudniowe do Ośrodków Agroturystycznych, czy nad morze.

Zasadniczo uczestnicy świetlicy przygotowywani są do w miarę samo-
dzielnego życia i radzenia sobie w sytuacjach społecznych, stąd też silny 
nacisk na aktywne uczestnictwo w życiu zdrowego społeczeństwa i integra-
cję z grupą rówieśniczą. Nie istnieje problem transportu, gdyż dowożeni 
są busem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszcza także do Gimnazjum 
w Skokach- 6 uczniów, Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” o/Paw-
łowo- 6 uczniów, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego- 3 
uczniów oraz w Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu- 4 uczest-
ników. Osoby te na zajęcia dowożone są specjalnie przystosowanymi 
do przewozu niepełnosprawnych busami.

Danuta Urbanowicz

„ROdzINA Bez PRzeMOCy 
W GMINIe skOkI”

Gmina Skoki w okresie czerwiec – grudzień 2010 realizuje projekt 
pn.: „Rodzina bez przemocy w Gminie Skoki” współfinansowany ze 
środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecz-
nych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”.  

W niniejszym przedsięwzięciu przewidziano szereg szkoleń z zakre-
su rozpoznawania symptomów przemocy domowej oraz  przemocy 
seksualnej, a także z zakresu pomocy ofiarom przemocy. Szkolenia 
skierowane są do pracowników różnych instytucji publicznych z terenu 
Gminy Skoki, tj. do: Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, dyrektorów i nauczycieli  szkół i przedszkoli, służb 
medycznych, urzędników itp.

Projekt przewiduje również cykl przedstawień teatralnych, w tym 
III Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych, mający promować  
odpowiednie wzorce życia rodzinnego oparte na wzajemnej pomocy, 
szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez 
przemocy. Po spektaklach odbywać się będą panele dyskusyjne z 
zebraną publicznością odnośnie w/w problematyki. 

W  połowie czerwca Gmina Skoki uruchomiła także telefon zaufania 
pod nr (61) 826 10 33, pod którym osoby doświadczające przemocy 
domowej lub jej świadkowie mogą uzyskać poradę i pomoc  psychologa. 
Dyżury przy telefonie odbywają się  w poniedziałki i środy od godz. 
16.00 do 18.00.

Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania prze-
stępczości  i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

zOsTAń dAWCą!
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich chętnych do 

honorowego oddawania bezcennego leku, jakim jest krew. Honorowym 
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 organizm. 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 udziału 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



�

XLVII sesJA RAdy MIeJskIeJ
22 lipca 2010r. z udziałem 13-tu radnych odbyła się XLVII sesja Rady 

Miejskiej. Radni obradowali pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy, 
a rolę sekretarza obrad pełnił radny Franciszek Deminiak. 

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęta 5 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XLVII/ 290/10 w sprawie: wprowadzenia zmian w 

uchwale budżetowej na rok 2010. 
W/w uchwałą Rada zmniejszyła ogólne wydatki budżetu Gminy o 

kwotę 463.176 zł. W rezultacie wprowadzonych zmian, aktualnie łącz-
ne wydatki budżetu wynoszą 29.911.938 zł. Ogólne dochody budżetu 
pozostają niezmienione i wynoszą 25.579.298 zł.

2. Uchwałę nr XLVII/291/10 w sprawie: zaciągnięcia kredytu.
W/w uchwałą Rada postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy- 

na okres do 8 lat, do kwoty 1.000.000 zł z przeznaczeniem na przed-
sięwzięcia inwestycyjne realizowane w II półroczu 2010r. 

3. Uchwałę nr XLVII/292/10 w sprawie: wyrażenia zgody na doko-
nanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Skokach w 
rejonie ul. Rakojedzkiej.

Powyższą uchwałą Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany 
komunalnej nieruchomości gruntowej położonych w Skokach w re-
jonie ul. Rakojedzkiej- Dz. nr 70/57 o pow. 591 m2 zapisanej w KW. 
48486, na nieruchomości gruntowe o pow. łącznej 591 m2, składające 
się z działek nr 71/1 o pow. 550 m2, 71/3 o pow. 19 m2 zapisane w KW. 
49872 i 70/55 o pow. 22 m2 zapisane w KW 48413 stanowiące własność 
p. Henryki Szymkowiak. 

Celem planowanej zamiany gruntów jest zapewnienie drugiego- do-
godnego dojazdu do zespołu 25 dziełek budowlanych zlokalizowanych 
w rejonie ul. Rakojedzkiej, przy nowopowstałych ulicach: Irysowej, Tu-
lipanowej, Konwaliowej i Różanej. W gruntach przejmowanych działek 
możliwe będzie posadowienie urządzeń komunalnych, niezbędnych do 
zapewnienia funkcjonowania osiedla domów jednorodzinnych.

4. Uchwałę nr XLVII/293/10 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę nr 671 
w Potrzanowie.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprze-
targowej nieruchomości komunalnej stanowiącej działkę nr 671 o 
pow. 465 m2 położonej w Potrzanowie- zapisanej w KW. 47051 Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu- zabudowanej budynkiem letniskowym, na 
rzecz jej dzierżawcy posiadającego umowę dzierżawy zawartą na okres 
co najmniej 10 lat., który na podstawie zezwolenia na budowę dokonał 
wybudowania stojącego na tej działce budynku. 

5. Uchwała nr XLVII/294/10 w sprawie: warunków udzielenia bonifi-
katy od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawki procentowej 
tej bonifikaty. 

Uchwałą powyższą Rada upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do 
udzielenia osobom fizycznym bonifikaty w wysokości 95 % od opłaty z 
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własno-
ści nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanych na cele 
mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. 

Wykonanie wszystkich w/w uchwał Rada powierzyła Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Skoki.

Podjęte uchwały wraz z protokółem sesji znajdują się do wglądu w 
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki na stronie http://skoki. 
nowoczesnagmina.pl.

Równocześnie wraz z protokółem 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

Przetargi:
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budow-

lanej  o pow. 0,1082 ha, położonej w Skokach w rejonie ul. Topolowej 
i ul. Sosnowej. Cena wywoławcza działki wynosi 66.490 zł. Przetarg 
zaplanowano na 6 sierpnia br.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na makroniwelację terenu ul 
Rakojedzkiej w Skokach, obejmującą budowę nawierzchni drogowej 
o długości 606 mb. Termin składania ofert upływa 30 sierpnia br.

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy 
wynoszącego 409/518 części we własności działki nr 214 położonej w Sko-
kach przy ulicy Wągrowieckiej. Przetarg zaplanowano na 3.09.2010 r.

• Rozstrzygnięto przetarg na I etap termomodernizacji budynku po 
byłym Ośrodku Zdrowia. Do przetargu przystąpiło 5 firm, przy czym 
jedna z ofert nie spełniała wymagań formalnych. Najtańszą ofertę tj. 
62.149,59 zł przedstawiła firma LONG-BUD, Skoki.

• Sprzedano działki budowlane położone w Potrzanowie w rejonie ulicy 
Szkolnej: nr 762/7 o pow. 0,0997 ha za 58.384 zł, nr 762/13 o pow.0,0974 
ha za 57.324 zł, 762/15 o pow. 0,0792 ha za 46.623 zł, nr 762/17 o pow. 
0,0840 ha za 49.290 zł, nr 262/19 o pow. 0.1031 ha za 56.000 zł.

Sprawy bieżące:
• Trwa budowa nawierzchni ul. Głowackiego i części Kościuszki w Sko-

kach wraz z kanalizacją deszczową i siecią wodociągową. Ze względu 
na zmianę w trakcie inwestycji rodzaju nawierzchni z asfaltowej na 
kostkę betonową przedłużono wykonawcy termin zakończenia robót 
do 20 sierpnia br.

• Zakończono budowę drogi gminnej w Chociszewie II etap. Wykonano 
330 mb nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze z kruszywa.

• Wykonano 200 mb nawierzchni asfaltowej drogi w Lechlinku (na 
odcinku od Lechlinka w kierunku do drogi wojewódzkiej).

• Zakończono budowę podbudowy drogi gminnej w Roszkówku II 
etap. W ramach inwestycji wykonano na istniejącej drodze gruntowej 
907 mb podbudowy z kruszywa.

• Trwa budowa nawierzchni ulic Kasztanowej i Lipowej w Skokach. 
Obecnie trwa budowa kanalizacji deszczowej. Zakończenie inwestycji 
przewidziano do 30 września br.

• Trwa remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie. Remont ma być zakoń-
czony do końca września br.

• Podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą 
przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Potrzanowie ul. Szkolna. 
W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę istniejącej 3 m 
nawierzchni bitumicznej drogi poprzez jej poszerzenie o 0,5 m z 
każdej strony i ułożenie nowej nawierzchni na długości 620 mb. oraz 
wykonanie skrętu w prawo przy budynku byłej Szkoły Podstawowej 
częściowo z masy bitumicznej i kostki betonowej. Łączny koszt bu-
dowy wyniesie 373.349 zł.

• Podano do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego w bu-
dynku przy ul. Jana Pawła II nr 28 w Skokach, przeznaczonego do 
wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Zatwierdzenia cen „loco las” na sprzedaż drewna małowymiarowego i 

średniowymiarowego pozyskiwanego z lasów i zadrzewień należących do 
Gminy Skoki obowiązujący od 17 czerwca do 31 grudnia 2010 roku.

• Zmiany układu szczegółowego budżetu na rok 2010.
• Zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego 

imienia Kubusia Puchatka w Skokach na rok szkolny 2010/2011.
• Zmiany Zarządzenia nr 1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki 

z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów finan-
sowych zadań zleconych w podziale na dysponentów środków oraz 
planu wydatków na zadania zlecone realizowane w Urzędzie Miasta 
i Gminy Skoki w roku 2010.

• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.



�

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, 
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Podinspektor ds. planowania, sprawozdawczości 
i rozliczeń zobowiązań

1. Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie wyższe;
• Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o 
rachunkowości wraz z przepisami wykonawczymi do ww. ustaw.
• Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z 
pełni praw publicznych;
• Nieposzlakowana opinia;
• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
• Wysoka kultura osobista, komunikatywność, obowiązkowość.
Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą wykształ-
cenie kierunkowe ekonomiczne oraz doświadczenie w pracy w komórkach 
finansowych urzędu miasta bądź gminy.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zadania główne:
• Sporządzanie układu szczegółowego budżetu.
• Przygotowywanie projektów załączników do projektu budżetu, budżetu oraz 
uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, a także informacji opisowych.
• Uczestniczenie w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy.
• Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań: RB-N, RB-Z , RB-NDS, 
RB-PDP, RB-UZ, RB-UN i ewentualnie innych nałożonych nowym rozporzą-
dzeniem o sprawozdawczości.
• Opracowywanie prognozy długu gminy stosownie do przepisów starej i nowej 
ustawy o finansach publicznych.
• Uczestniczenie w opracowywaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu.
4. Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny;
• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
• Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawo-
dowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
• Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z 
oryginałem – jeżeli kandydat takimi dysponuje);
• Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
• Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe;
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się 
nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, 
które będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych - wywołujących uza-
sadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z 
obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;
Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć:
• Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 ze zmianami);
• Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu danych osobowych, zgodnie z wymogami dotyczącymi naboru 
określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. Nr 223, poz. 1458);
5. Dokumenty powinny byś własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub 
doręczone listownie w terminie do 13 sierpnia 2010 r. na adres: Urząd Miasta 
i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. Dokumenty powinny być 
złożone w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze”;
6. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data 
stempla pocztowego) nie będą uwzględniane;
7. Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Urzędu. Regula-
min dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu/Zakładka 
Praca w Urzędzie. 
8. Druki kwestionariusza osobowego można pobrać w sekretariacie Urzędu bądź 
z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu/Zakładka Praca w Urzędzie.
9. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Skarbnik Gminy, nr 
tel. 061 8925 800;
10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, 
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Inspektor ds. społeczno – obywatelskich 
1. Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie wyższe;
• Wymagany staż -  min. 3 lata;
• Znajomość przepisów z zakresu ustawy o ewidencji ludności i dowodach oso-
bistych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
• Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z 
pełni praw publicznych;
• Nieposzlakowana opinia;
• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
• Wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność.
Ponadto kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
Dodatkowym atutem uwzględnianym przy ocenie kandydata będzie doświadczenie 
w pracy na stanowisku urzędniczym.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Sprawy społeczno-obywatelskie, m.in.:
• Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych, w tym m.in. prowadzenie kart osobowych mieszkańca i ewidencji, 
prowadzenie spraw meldunkowych oraz rejestru wyborców.
• Przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych oraz udział w kwalifikacji woj-
skowej.
• Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej, w tym m.in. załatwianie spraw związanych z ewidencjonowaniem działalności 
gospodarczej, tj. rejestrowanie, zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie  oraz 
wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej.
• Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, naliczanie opłat i monitorowanie dokonywania wpłat.
• Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie na 
terenie gminy zbiórki publicznej.
4. Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny;
• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
• Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z 
oryginałem);
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawo-
dowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
• Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 
(jeśli kandydat takimi dysponuje);
• Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się 
nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, 
które będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych - wywołujących uza-
sadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z 
obowiązkami wynikającymi z ustawy;
Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć:
• Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 ze zmianami);
• Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu danych osobowych, zgodnie z wymogami dotyczącymi naboru 
określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. Nr 223, poz. 1458);
5. Dokumenty powinny byś własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub dorę-
czone listownie w terminie do 6 sierpnia 2010 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy 
w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. Dokumenty powinny być złożone w 
zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”;
6. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla 
pocztowego) nie będą uwzględniane;
7. Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Urzędu. Regula-
min dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu/Zakładka 
Praca w Urzędzie. 
8. Druki kwestionariusza osobowego można pobrać w sekretariacie Urzędu bądź 
z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu/Zakładka Praca w Urzędzie.
9. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Sekretarz Gminy, nr 
tel. 061 8925 800;
10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
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OGŁOszeNIe!
Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach informuje o wyznaczeniu 

daty przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
udziału Gminy we własności działki nr 214. Udział Gminy 

stanowi 409/518 części, a powierzchnia ogólna działki nr 214 
wynosi  518 m2, położenie działki - Skoki  ul. Wągrowiecka. 

Cena wywoławcza udziału (z podatkiem vat) - 28.183  zł
Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny wpłacić 
wadium w wysokości  3000 zł na konto Gminy Skoki, w terminie 
do dnia 31 sierpnia 2010 r.    
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - sala 
konferencyjna biblioteki 3 września 2010 r. o godz. 1300 (piątek).
Ogłoszenie pełnej treści zamieszczono zostało na tablicy informa-
cyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy - w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości uzyskać można 
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - pokój nr 2, tel. 
061 8 925 - 815.
(konto na które należy wpłacić wadium: PKO BP SA  nr 42 1020 
4027 0000 1602 0514 3484)  

1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 22 lipca 2010 r.) ceny skupu zbóż są na poziomie:  

żyto na mąkę – ok. 330-350 zł/tona, pszenica - ok. 560 zł/t, jęczmień 
ok. 420 zł/t. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6% VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę ok. 
530 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 420 zł/t, jęczmień na paszę w cenie 
do 430 zł/t. Do ceny doliczyć VAT. Skup jest niewielki. Rok temu w 
tym samym okresie ceny skupu zbóż były  podobne, a pszenica nieco 
tańsza. Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia, mieszanki średnio 
25-30 zł/50 kg, pszenicy do 35 zł/50 kg. 

2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia 22 lipca 2010 r.) –wynosi średnio 3,9 

– 4,0 zł/kg plus 3 – 6% VAT. Mimo tego i tak jest niższa około 0,60 
zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt nadal wysokie – do 
160 zł/szt. Pogłowie trzody chlewnej jest w Polsce nadal mniejsze niż 
jeszcze 3-4 lata temu. Cena skupu młodego bydła rzeźnego: byki ok. 
4,60 – 4,80 zł/kg, jałówki do 4,00 zł/kg, krowy 3,00 do 3,40 zł/kg plus 3 
- 6% VAT. Mleko ok. 0,9 – 1,00 zł/l.

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

rzepaku ozimego jest zróżnicowana – nawet do ok. 1400 zł za 1 tonę. 
Źle trafili rolnicy, którzy mieli podpisane umowy na rzepak ozimy 
– obecnie rolnicy bez umów kontraktacyjnych często uzyskują wyższą 
cenę za rzepak. Jest to zaskakujące dla rolników. Cena skupu tuczników 
na poziomie netto 4,00 zł/kg wagi żywej. Cena „Oleju napędowego” 
jest ok. 0,50 zł/l wyższa niż rok temu. 

Początek żniw wskazuje, że plony z powodu ostatniego okresu suszy 
będą niższe niż można się było spodziewać. Plony zbóż ozimych mogą 
być podobne do ubiegłorocznych, natomiast na pewno niższe będą 
plony zbóż jarych. Trudno już określić wysokość cen skupu – rzepak 
jest droższy niż rok temu.  Cena skupu zbóż – może też będzie nieco 
wyższa niż ubiegłoroczna.

Rolnikom należy życzyć pogody, która umożliwi prawidłowy zbiór 
zbóż. Ostatnie opady deszczu pozwolą na wykonanie podorywki. 
Poprawi się też stan użytków zielonych i upraw kukurydzy. Również 
roślin okopowych.

Jeszcze raz chciałbym poinformować rolników, że od 1 września 
rozpocznie się w naszym kraju Powszechny Spis Rolny. Spis będzie 
dotyczył stanu jaki był w gospodarstwie rolnym na dzień 30 czerwca 
2010 roku. Dla sprawnego spisu w gospodarstwie byłoby dobrze, aby 
rolnik przygotował sobie proste zapisy ile czego miał zasiane, stany 
zwierząt, maszyn rolniczych oraz dane o powierzchni gospodarstwa 
właśnie na koniec czerwca 2010 r. Spis Rolny będzie dotyczył gospo-
darstw rolnych i użytkowników działek rolnych o powierzchni nawet 
powyżej 0,10 ha użytków rolnych. 

Skoki, 26 lipca 2010 r.                       
Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

sPIs ROLNy JUŻ zA kILkA dNI
Od ponad dwóch miesięcy trwają prace przygotowawcze do spisu 

rolnego, którego celem jest dostarczenie informacji z dziedziny rolnic-
twa  w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską. W 
ten sposób zaktualizowana zostanie także  lista czynnych  gospodarstw 
rolnych na terenie naszej Gminy. Dane spisowe będą pomocne do 
prowadzenia wszelkiego rodzaju analiz i badań produkcji rolnej. 

Jest to pierwszy spis, który będzie przeprowadzony nową metodą, 
właściwie  jedną z trzech wybranych metod: 

· samospisu internetowego, 
· wywiadu telefonicznego,  
· wywiadu przeprowadzonego przez  rachmistrza spisowego,
 który będzie pracował na elektronicznym  urządzeniu „hand-held”, 

a nie jak dotychczas na formularzu wypełnianym długopisem. 
Pytania dotyczyć będą metod produkcji rolnej, liczby i rodzaju  

posiadanych  maszyn i urządzeń rolniczych, stosowanych nawozów,   
osób pracujących  lub związanych z produkcją. 

Spis rolny przeprowadzany będzie w okresie od 1 września do 31 
października 2010r., ale uwaga; według stanu na dzień 30 czerwca 
2010r. godz. 2400. 

W dniach od 9 do 23 sierpnia rachmistrze dokonają obchodu 
przedspisowego. Zweryfikowane zostaną poszczególne gospodarstwa, 
numeracja posesji i położenie na mapie cyfrowej. 

Bardzo prosimy o przygotowanie danych, o które zapyta rachmistrz,  
pozwoli to na sprawne przeprowadzenie jesiennego  spisu rolnego.

Referat Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

OŚROdek szkOLeNIOWy „szkOLeNIOWIeC” 
W skOkACH zAPRAszA dO NAUkI

Rozpoczynamy nabór i zapisy na nowy rok szkolny (od września 
2009r.) do następujących klas:
- Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej w zawodach handlowiec – sprzedawca oraz rolnik – nauka 
trwa trzy lata,
- Szkoła Policealna – kierunki: BHP oraz Technik Administracji,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych dwu lub trzyletnie.
Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu 
(sobota, niedziela). Szkoła mieści się w Gimnazjum w Skokach, ul. 
Rogozińska 1.
Nowość: organizujemy kilkudziesięciogodzinne kursy w różnych 
zawodach robotniczych dające kwalifikacje zawodowe.
Zgłoszenia przyjmują oraz bliższych informacji udzielają:
p. Maria Kapusta, tel.(0-61) 8-925-441;
p. Wiesław Nowak, tel. (0-61) 8-124-154; tel. kom. 0-607-620-645.

UWAGA CzyTeLNICy!
Sygnalizowane w czerwcowym wydaniu „Wiadomości Skoc-

kich” omówienie: 
- Zasad odpłatności za świadczenia przekraczające podsta-

wę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu 
Samorządowym imienia Kubusia Puchatka w Skokach

oraz
- Zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkanio-

wego zasobu Gminy Skoki
zamieścimy po ukazaniu się wprowadzających je uchwał 

Rady Miejskiej Gminy Skoki w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego
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LeTNI WyPOCzyNek
Jak co roku, także w tym sezonie letnim nasza szkoła nie pozostała 

obojętna na potrzeby uczniów, którzy po obejrzeniu cenzurek chęt-
nie powrócili w jej progi. Rzecz jasna nie w celu zgłębiania tajników 
nauki! Liczną frekwencję w upalne przedpołudnia powodowała chęć 
udziału w szkolnych wycieczkach. Podczas ośmiu wyjazdów, miłośnicy 
wielkiego ekranu podziwiali swoich filmowych bohaterów w najnow-
szych i najpopularniejszych filmach, natomiast zwolennicy obcowania 
z przyrodą wybrali się do Rogowa, spędzając kilka godzin w otoczeniu 
prehistorycznych stworzeń.  Opiekę nad członkami wycieczek spra-
wowali nauczyciele, którzy w ramach czasu wolnego zapewnili swoim 
wychowankom atrakcyjne spędzenie letnich dni.

kONIeC WIeńCzy dzIeŁO!
 Łacińskie przysłowie mówi, że koniec wieńczy dzieło. Dla uczniów 

takim ostatecznym zwieńczeniem całorocznego wysiłku jest otrzymanie 
świadectwa ukończenia danej klasy. W naszej szkolnej społeczności 
nie brak  uczniów, którzy solidną, uczciwą, systematyczną pracą za-
służyli sobie na świadectwo z wyróżnieniem. Potocznie mówi się, że to 
świadectwo z paskiem. Ale nie jest to przecież jakiś tam przypadkowy 
„pasek”, lecz pasek złożony z naszych barw narodowych, bieli i czer-
wieni. Zatem otrzymanie świadectwa, na którym widnieje ów symbol 
narodowy widnieje, to prawdziwy zaszczyt. 

Oto lista uczniów, którzy 25 czerwca tego zaszczytu dostąpili:
Klasa czwarta: Weronika Grynia (Pawłowo Sk.), Weronika Mucha 

(Pawłowo Sk.), Magdalena Paczyńska (Pawłowo Sk.), Kinga Piecho-
wiak (Jabłkowo),Weronika Sydow (Lechlin)

Klasa piąta: Bartosz Brząkała (Jabłkowo), Dominika Czarczyńska 
(Lechlin), Katarzyna Hepner (Lechlin), Ilona Kaczkowska (Jabłkowo), 
Julia Kaczyńska (Lechlin), Bartosz Kępka (Jabłkowo), Daria Krupa 
(Pawłowo Sk.), Weronika Tyl (Jabłkowo), Klaudia Załęska (Pawłowo 
Sk.)

Klasa szósta: Kamil Gramza (Lechlin), Kinga Gruszka (Lechlin), 
Wioletta Malczewska (Pawłowo Sk.), Katarzyna Mendel (Lechlin), Se-
bastian Piechowiak (Jabłkowo), Ewelina Pisarek (Lechlin), Agnieszka 
Szafran  (Jabłkowo), Sandra Tronina (Lechlin)

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów  w nauce!

„PÓŁkOLONIA W JABŁkOWIe”
W dniach od 06 do 17 lipca 2010r. Fundacja Pomoc Dzieciom 

Wiejskim w Bliżycach zorganizowała półkolonie letnie dla 60 dzieci z 
terenu Wielkopolski, w ramach projektu „Aktywny wypoczynek, dobra 
zabawa to sposób na udane wakacje” finansowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu. Miejscem realizacji był malowniczy teren Zespołu 
Dworsko – Parkowego w Jabłkowie. Kierownikiem półkolonii była Pani 
Sławomira Kędziora. Opiekę sprawowali nauczyciele z Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Jabłkowie, którzy pełnili rolę wychowawców 
oraz specjalistów w zajęciach warsztatowych. Uczestnicy brali udział 
w zajęciach z zakresu kinezjologii edukacyjnej Dennisona i zabaw 
animacyjnych z chustą Klanzy, w warsztatach entomologicznych, na 
których swą obecnością zaszczycił nas Pan Marek Przewoźny doktor 
nauk biologicznych z Poznania, który zarażał skutecznie dzieci swą pa-
sją przyrodniczą. Dzieci mogły wcielić się w rolę entomologów pracując 
na specjalistycznym sprzęcie. Ponadto uczestnicy mogli sprawdzić i 
doskonalić swoje umiejętności  językowe poprzez zabawę na warsz-
tatach języka angielskiego. Swoją sprawność ruchową doskonalili na 

zajęciach rekreacyjno – sportowych. Małymi artystami stawali się na 
zajęciach twórczości, na których tworzyli dzieła poznając różne techniki 
artystyczne.  Tematykę dotyczącą uczuć, skutecznego odmawiania, 
integracji, kontaktów z dorosłymi realizowano na zajęciach profilak-
tycznych. Dzieci mogły także skorzystać z obecności psychologa, który 
podczas zabawy próbował nauczyć kolonistów jak można się komuni-
kować z innymi ludźmi. Dodatkowo uczestnicy półkolonii brali udział 
w wyjazdach zorganizowanych do kina i nad jezioro. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy wraz z wychowawcami i specjalistami spotkali się 
przy ognisku, przedstawiając prezentacje grup przygotowanych na 
zajęciach z wychowawcami. 

Organizator zapewnił uczestnikom półkolonii transport i wyżywienie.

WykAz ABsOLWeNTÓW 
ROk szkOLNy 2009/ 2010

Klasa III a – Wychowawca: Hanna Węglewska. Budka Arleta, Dudek 
Małgorzata, Kobryś  Patrycja, Kopydłowska Bogna Katarzyna, Kucz 
Sandra, Lehmann Monika, Oksza-Skibińska Monika, Stachowiak 
Dagmara Teresa, Stróżyńska Olimpia Janina, Węglarz Jagoda Monika, 
Deminiak Adrian Szymon, Januszewski Tomasz, Kaczmarek Łukasz, 
Kunicki Paweł, Mazur Marcin Patryk, Nowacki Tomasz, Ogórkiewicz 
Bogdan, Pauszek Jakub, Piwowarski Grzegorz, Rogoziecki Radosław, 
Serafiński Przemysław, Urbaniak Andrzej, Urbański Dariusz

Klasa III b – Wychowawca: Elżbieta Chojnacka. Bosacka Agnieszka, 
Kamińska Patrycja, Malec Marta, Olek Paulina, Organek Martina, 
Reke Marika Maria, Senger Patrycja, Sztandera Joanna, Urbaniak 
Dominika, Urbańska Dorota, Urbańska Michalina, Wieczorek Agata, 
Woźniak Klaudia, Bartol Łukasz, Błaszczyk Paweł, Chojnacki Ra-
dosław Dominik, Cibail Marcin Szymon, Człapka Filip Paweł, Gaca 
Bartłomiej, Fertsch Wojciech, Kołodziejczuk Marcin, Mycka Bartosz, 
Polański Mikołaj Antoni, Popadowski Paweł, Wasylewicz Wojciech, 
Wojtkowiak Krzysztof, Dąbrowska Daria, Obst Patrycja 

Klasa III c - Wychowawca Krzysztof Ołdziejewski. Godek Marta, 
Lorecka Sandra, Szudrowicz Magdalena, Walkowska Magdalena, Ja-
błoński Paweł, Matuszczak Arkadiusz, Ratajczak Łukasz, Witkowska 
Maja Katarzyna 

Klasa III d - Wychowawca Elżbieta Słoma. Andrzejewska Karina, 
Gier Katarzyna, Gronowicz Laura, Januchowska Maja Magdalena, 
Kędziora Klaudia Anna, Kępka Natalia, Maciejewska Linda Kinga, 
Maćkowiak Marcelina, Mikołajczak Katarzyna, Szafran Joanna, 
Walkowska Magdalena, Bachorski Dawid, Bąkowski Bartosz Józef, 
Frontczak Maciej, Gronowicz Damian, Gruss Michał, Mikulski Łukasz, 
Pietrzak Dawid, Przysucha Patryk, Sternal Stanisław, Szymkowiak 
Kamil Marcin, Wanecki  Karol, Wiertel Tomasz  

Klasa III e - Wychowawca Małgorzata Adrych. Bejma Katarzyna, 
Dziekan Katarzyna, Gatkowska Agnieszka, Giersig Wiktoria, Guner 
Maja Joanna, Kamińska Justyna, Łączyńska Maja, Maryniocha Anna 
Maria, Skarupa Klaudia Anna, Skibińska Sandra Maria, Szczepaniak 
Magdalena Maria, Szymczak Marta, Werda Marlena, Bartsch Adrian, 
Gruszka Michał, Hagdan Radosław, Kramer Radosław, Krzyśka 
Robert, Lisiecki Tobiasz Paweł, Rosik Sebastian Krzysztof, Springer 
Dominik, Stiller Mateusz, Szymkowiak Dominik, Trąbka Radosław 
Paweł, Zywert  Marcin Jakub, Robecka Anna

Klasa  IIIg - Wychowawca Elżbieta Berend. Januchowska Kinga, 
Godek Janusz, Małek Mateusz, Pilarski Bartosz, Nowak Katarzyna
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W dniach 22 i 23 czerwca komisja w składzie 
przewodniczący Krzysztof Mańka, członkowie: 
Karolina Stefaniak, Aleksandra Frankowska i 
Łukasz Ogórkiewicz przeprowadziła ocenę 29 
zgłoszonych w tym roku do konkursu posesji. 
Komisja brała pod uwagę min.: stan techniczny 
budynku (elewację, pokrycie dachowe), stan 
opłotowania, małą architekturę (pergole, 
fontanny, skalniaki), porządek w najbliższym 
otoczeniu działki, roślinność, estetykę. Ocenie 
podlegało także wyposażenie posesji w pojem-
niki na odpady stałe, kompostownik, sposób 
postępowania z odpadami płynnymi.

Tradycyjnie dla uczestników konkursu pan 
Tadeusz Kłos Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki zorganizował piknik, podczas którego 
wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe 
dyplomy i nagrody. Uroczystość ta miała 

miejsce po raz drugi z rzędu na „ŁOWISKU U 
LESZKA” przy ul. Granicznej 2 w Skokach. 

Pan Burmistrz podziękował wszystkim za 
udział w konkursie, podkreślając niewątpliwy 
wkład uczestników w upiększenie wizerunku 
naszej Gminy i zachęcił do uczestnictwa w nim 
w latach następnych. 

Pierwsze trzy miejsca zajęli następujący 
uczestnicy:

1. Leszek Jankowski ze Skoków
2. Grażyna i Radosław Lubawi ze Skoków 
3. Witold Bzdęga z Lechlina 
Pozostali uczestnicy wymienieni w przy-

padkowej kolejności: Małgorzata Napierała 
– Jabłkowo, Renata i Artur Kruś – Skoki, 
Kazimiera i Stefan Wojciechowscy – Skoki,  
Jadwiga Krukiewicz – Miączynek, Lucyna i 
Piotr Babrakowscy – Skoki, Barbara i Witold 

Tokarscy – Skoki, Iwona Nowak – Skoki, Ja-
nina Szumigała – Jabłkowo, Aniela Zawidzka 
– Skoki, Bożena Witkowska – Skoki, Teresa 
i Wojciech Gracz – Grzybowo, Krystyna Pio-
trowska – Skoki, Katarzyna i Jacek Dukszta 
– Skoki, Irena Ślósarczyk -  Skoki, Anna Rosin 
– Skoki, Iwona Skorupa -  Rejowiec, Piotr 
Wojnach – Roszkowo, Alicja Czerniachowska  
– Skoki, Kamila i Maciej Maciejewscy – Skoki, 
Barbara i Arkadiusz Sommerfeld – Rejowiec, 
Małgorzata Rogal – Skoki, Dariusz Matusz-
czak – Skoki, Maria Pędzik – Skoki, Jadwiga 
Załuska – Potrzanowo, Rafał Karczewski 
-  Lechlin, Paweł Grabiński – Lechlin.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy wytrwałości i nowych 
pomysłów.

Karolina Stefaniak 

KONKURS Piękna i Zielona 
Gmina 2010 rozstrzygnięty

Tradycją już się stało, że rokrocznie od kilkunastu lat burmistrz Miasta i Gminy Skoki organizuje dla 
swoich mieszkańców konkurs pt. Piękna i Zielona Gmina. Rzecz jasna, stało się i tak tego roku. Konkurs 
organizowany jest dla mieszkańców naszej Gminy którym zależy na utrzymaniu wysokiej estetyki w swojej 
małej ojczyźnie, robią wszystko aby ich najbliższe otoczenie było zadbane i piękne. 

Anna Rosin - Skoki. I MIEJSCE - Leszek Jankowski - Skoki.

Renata i Artur Kruś - Skoki. Jadwiga Krukiewicz - Miączynek.



Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Lechlinie.

Podsumowanie konkursu "Piękna i Zielona Gmina 2010". Koncert gospel w hali w Skokach.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Lechlinie.

Festyn w Jabłkowie.

Półkolonia w Jabłkowie. Program "Lepsze jutro" w OPS w Skokach.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Festyn w Jabłkowie.


