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Mowa o Reprezentacyjnym Zespole Arty-
stycznym Wojska Polskiego w Warszawie. 

4 kwietnia przeżywaliśmy w Skokach po 
raz drugi lekcję historii. Cudowną lekcję, bo 
muzyką i tańcem opowiedzianą (cyt. Ika). 

Najwspanialszymi nauczycielami byli tym 
razem: Orkiestra Koncertowa i Balet Wojska 
Polskiego. 

Zabrzmiały więc pieśni ojczyste od Bo-
gurodzicy, poprzez Warszawiankę, Etiudę 
E-dur, Maki, Marsz Pierwszej Brygady, Jak 

długo w sercach naszych, Mury, Żeby Polska 
Była Polską.

Balet w historycznych strojach, pięknych i 
barwnych urzekł widzów tańcząc m.in. Poloneza, 
Mazurka, Kujawiaka. W hołdzie Janowi Pawłowi 
II Barkę i Abba Ojcze wspólnie z orkiestrą i solista-
mi wyśpiewała najpiękniej skocka publiczność. 

To wielka radość szczególnie dla starszego 
pokolenia, że możemy słuchać w Skokach 
pieśni patriotycznej, żołnierskiej, rodzimej 
w wykonaniu jedynego takiego zespołu naj-

bardziej reprezentacyjnego, artystycznego, 
najbardziej wojskowego - Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Tym większa nasza radość, że koncert ten 
podobnie jak poprzedni otrzymaliśmy w pre-
zencie od naczelnego dowództwa zespołu. 

Strzeżmy więc nut wojskowych, pielęgnujmy 
je i przekazujmy  następnemu pokoleniu. W 
imieniu RZAWP z wyrazami szacunku i ukło-
nami w stronę skockiej publiczności. 

Elżbieta Skrzypczak

WYSTĘP ORKIESTRY KONCERTOWEJ REPREZENTACYJNEGO 
ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO!

HISTORIA OJCZYZNY ZAWARTA W PIEŚNI I PIEŚŃ OJCZYZNY PEŁNA – TO ONI.

Mowa o VIII Wielkopolskiej Wystawie Owczarków Niemieckich, 
która odbyła się na skockim stadionie 18 kwietnia. 

Na wystawę zjechało się ponad 160 psów wraz z hodowcami nie tylko 
z Polski. Psy wystawiano w 8 klasach wystawowych: szczeniąt, młodzi-
ków, młodzieży, juniorów, otwartej, chempionów, oraz weteranów. Psy 
oceniało dwóch sędziów z Niemiec, w pozycji na stój oraz w ruchu.

W najważniejszej klasie wystawowej tj. użytkowej, czyli psów powy-
żej 24 miesiecy z dyplomem wyszkolenia obronnego zwyciężyła suka 
DONIA z Weselskiej Zagrody z hodowli pana Bolesława Weselskiego 
oraz pies SANTOS z Kamiennej Twierdzy z hodowli pana Zbigniewa 
Szcześniaka. Zwycięzcą rasy został SANTOS. 

Wszystkie puchary ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Skoki. 
Pomocy organizacyjnej udzieliła Biblioteka Publiczna w Skokach. 

DZIEŃ POD PSEM 
– tego jeszcze w Skokach nie było!

W przerwie między sędziowaniem przeprowadzono pokaz szkolenia 
psów w zakresie obrony i posłuszeństwa.

Wystawa w Skokach odbyła się z inicjatywy mieszkańca naszej gminy 
pana Henryka Tabaczyńskiego. 

Mamy nadzieję, że wystawa owczarków wpisze się na stałe w kalen-
darz skockich imprez. 

Karolina Stefaniak
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MAJOWY 
WIECZÓR KABARETOWY 

W SKOKACH
24 MAJA (NIEDZIELA) 2009

GODZ. 19:30
HALA GIMNAZJUM W SKOKACH

W PROGRAMIE:

KABARET 
SKECZÓW 

MĘCZĄCYCH
ŁOWCY.B

BILETY W CENIE:
-  30ZŁ W PRZEDSPRZEDAŻY OD 6 KWIETNIA 2009

DO NABYCIA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SKOKACH
REZERWACJA TELEFONICZNA 
NR 061 892 58 22, 798 824 520

- 35 ZŁ W DNIU WYSTĘPU

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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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: 
Nawrocka Martyna ur. 18.03.
Godek  Fabian ur. 25.03.
Janiszewski Julia ur. 27.03.
Frontczak  Gabriela ur. 30.03.
Bejm Miłosz Łukasz ur. 31.03.
Dziabas Anna  ur. 31.03. 
Drewicz Antoni ur. 01.04.
Baniecka Paulina ur. 12.04
Załuski  Karol  Andrzej  ur. 16.04.

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:
Śmierzchalski Emil  i Kłosińska Lidia
Januchowski  Jacek  i  Pikuła Natalia
Filip Łukasz i  Mikołajczak  Melania
Dudek  Michał i Różewska Marta
Sosnowski  Artur i  Charzyńska Marzena
Zaranek  Marek i  Angielska Agata
Wasielewski Artur i  Bendkowska Janina
Kołodziejski  Adrian i  Skowrońska Marlena

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:
Bystra Stefania r.1924 – Pobiedziska  zm. 23.03.
Kielma Klara  r.1926 – Wagrowiec zm. 04.04.
Michalska Zefiryna r.1923  - Skoki zm. 06.04.
Zywert Marian r. 1946 – Wągrowiec zm. 08.04.
Smykowski  Andrzej r.1940 – Jabłkowo zm. 14.04.

Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 ZAPROSZENIE
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach

uprzejmie zaprasza Szanownych Mieszkańców Skoków
na 

Uroczysty Apel
z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja,

poświęcony wybitnym postaciom Skoków okresu międzywojennego

Janowi Smektale i dr Marianowi Foersterowi.
Apel odbędzie się w niedzielę 3 maja 2009 r. o godz. 11.00

ZaprosZenie
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Gimnazjum  

nr 1 w Skokach serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych 
na uroczystości związane z  Dniem Olimpijczyka i Świętem Szkoły, 
które odbędą się w czwartek, 30 kwietnia br. o godz. 8.30. Będzie nam 
bardzo miło, jeśli zechcą Państwo odwiedzić naszą szkołę. Czekają 
liczne atrakcje i ciekawe zajęcia. Zapraszamy!

Kolumna ponad 120 rowerzystów wyruszyła pod eskortą skockich 
policjantów w kierunku Poznania, aby skręcić do Potrzanowa. Nad jez. 
Włókna zatrzymaliśmy się aby podziwiać piękny widok ze skarpy na jezioro. 
Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w dalszą drogę w kierunku Sławy 
Wlkp., dalej do Szczodrochowa i Rejowca, gdzie po przejechaniu ok. 15 
km odpoczęliśmy na miejscu przystankowym koło figury Serca Jezusowego. 
Jest to szczególne miejsce gdyż krzyżują się tu wszystkie najważniejsze trasy 
turystyczne przebiegające przez naszą Gminę, tj. rowerowy szlak łącznikowy 
R9 w systemie szlaków Puszczy Zielonka, pieczy czerwony szlak wiodący 
z Poznania do Płotek koło Piły, Cysterski Szlak Rowerowy, oraz Szlak 
Kościołów Drewnianych Wokół Puszczy Zielonka.  

Druga połowa rajdu wiodła na metę w Bliżycach przez Pawłowo Sko-
ckie i Wysoką. Tym razem gościliśmy w Gospodarstwie Agroturystycz-
nym „Walentynówka” w Bliżycach. I tym razem nie zabrakło kiełbasy z 
grilla, placka drożdżowego oraz kawy i herbaty. „Walentynówka” oka-
zała się doskonałą metą w ten słoneczny dzień, oferując różne atrakcję 
dla każdego. Dzieci biegały po trawie i bawiły się na placu zabaw, dorośli 
wygrzewali się w promieniach słońca na ławeczkach. 

Jak przystało na rajd z okazji Dnia Ziemi, na mecie nie zabrakło 
akcentu przyrodniczego. A zapewnił go mieszkaniec Rościnna pan 
Hubert Czarnecki, z zamiłowania przyrodnik – ornitolog. Można było 
podziwiać zdjęcia pana Huberta zrobione podczas obserwacji ptaków i 
ich obrączkowania. Przygotował on także krótką prezentację na temat 
złapanych przez siebie ptaków i ich obrączkowania, oraz ciekawostki na 
ich temat. Po skończonej prelekcji uczestnicy rajdu mogli wziąć udział w 
teście poświęconym ptakom. Uważny słuchacz prezentacji pana Huberta 
nie miał problemu z jego poprawnym wypełnieniem. Na uczestników 
czekało ponad 50 książek związanych oczywiście z ptakami i przyrodą. 

Po ok. czterogodzinnym odpoczynku w gościnnej „Walentynówce”, 
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Trasa rajdu wraz z powrotem liczyła 
ok. 35 km. 

Informuję iż przepiękne zdjęcia pana Huberta Czarneckiego można 
podziwiać na wystawie w Bibliotece Publicznej w Skokach do końca 
czerwca. 

Serdeczne podziękowania organizatorzy rajdu składają: panu Ryszar-
dowi Walerychowi z Koła PTTK Nowe Miasto za pomoc organizacyjną 
i Komisariatowi Policji w Skokach za zabezpieczenie bezpieczeństwa 
uczestników rajdu oraz panu Hubertowi Czarneckiemu ze poświęcony 
czas i wspaniałą prezentacje przyrodniczą. 

Na kolejny rajd zapraszamy 23 maja, będzie to IV Rajd PUSZCZA 
WPUSZCZA z metą w Jabłkowie przy pałacu. Rajd ten organizowany 
jest przez gminy Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. szcze-
gółowy przebieg wszystkich tras znajduje się na stronie internetowej 
Gminy Skoki. www.gmina-skoki.pl. 

Oto kalendarz rajdów organizowanych przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Skoki w 2009 roku:
· 31 maja II rajd z okazji Dnia Dziecka, wokół jez. Budziszewskiego z 

metą przy Gimnazjum w Skokach.
· 28 czerwca rajd na Dziewiczą Górę w Puszczy Zielonka z wejściem 

na wieżę widokową
· 27 września rajd na zakończenie sezonu do Gospodarstwa Agrotury-

stycznego państwa Derpińskich w Budziszewicach. 
Serdecznie zapraszamy. 

Karolina Stefaniak

Dzień Ziemi na 
dwóch kółkach
Rozpoczął się trzeci rok cyklu rajdów rowerowych 

organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki. Inauguracja sezonu odbyła się 19 kwietnia 
rajdem z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. 
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SZAFIROWI JUBILACI!
Gromkie „Sto lat, sto lat, niech żyją nam!” zabrzmiało na kolejnych zebraniach Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Skokach, w dniach 10 marca i 7 kwietnia br. W ten sposób, koleżanki i koledzy składali gratulacje i życzenia Jubilatom obcho-
dzącym 45-lecie pożycia małżeńskiego: Danucie i Czesławowi Stajkowskim oraz Krystynie i Janowi Cibailom. 

Przyłączając się do życzeń składamy Jubilatom, życzymy im wiele szczęśliwych, słonecznych dni w zdrowiu i zadowoleniu wśród rodziny i 
przyjaciół. Równocześnie przedstawiamy drogi życiowe naszych Jubilatów. 

W Stęszewicach spędziła dzieciństwo. 
Potem były przeprowadzki i różne miejsca 
zamieszkania, które ostatecznie w latach 
sześćdziesiątych doprowadziły Ją do Sta-
wian. 

Obecna Jubilatka była świadkiem I Wojny 
Światowej i Powstania Wielkopolskiego. Żyła 
w okresie międzywojennym i tak jak wszyscy 
ówcześni Polacy, przezywała tragedię II Woj-
ny Światowej, po której cieszyła się odzyskaną 
wolnością. 

 Zamieszkując w Stawianach zajmowała 
się prowadzeniem domu, a pracując sezono-
wo i dorywczo, w miejscowym Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym, wychowywała 2-óch 
synów. Jednak praca ta, nie zapewniła Jej 
świadczeń emerytalnych. Tak więc, już od 
wielu lat nasza Jubilatka jest podopieczną 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach, który 
zapewnia jej usługi sąsiedzkie.

 Pani Matylda mimo swych 100 lat, jest 
osobą pogodną, cieszy się pełnią władz umy-
słowych i z radością wita odwiedzających Ją 
pracowników Ośrodka. 

 W stulecie urodzin Pani Matyldy, życzenia 
Jubilatce składało dwojga wnuków, dalsza 
rodzina i sąsiedzi oraz przedstawiciele Rady 
Sołeckiej. We wtorek, 14-tego kwietnia 
sędziwą Jubilatkę, odwiedził też Burmistrz 
Tadeusz Kłos, w towarzystwie Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Joanny Wolickiej- 
Przywarty oraz Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej Marii Seidler i pracownika socjal-
nego Ośrodka Małgorzaty Wojciechowskiej., 
którzy oprócz życzeń i gratulacji obdarowali 
Jubilatkę wiązankami kwiatów oraz upomin-
kami i przekazali jej życzenia od Premiera 
Rzeczypospolitej Donalda Tuska. 

 Przyłączając się do napływających do Jubi-
latki życzeń i gratulacji, życzymy Jej dalszych 
długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.

 Edmund Lubawy

100 urodziny Pani Matyldy Krause!
Niezwykłe, bo 100 urodziny 11 kwietnia br. obchodziła mieszkanka Stawian, Pani Matylda Krause. Nasza 

Jubilatka urodziła się 11 kwietnia 1909 roku w Stęszewicach, Gmina Pobiedziska, jako córka Antoniny i 
Roberta. 

Pan Czesław Stajkowski urodził 
się 10.05.1935 r. w Potrzanowie. 
Tutaj ukończył Szkołę Podstawową 
i tutaj, z przerwą na czas odbywa-
nia służby wojskowej, pracował w 
gospodarstwie rolnym rodziców. 
Przez cały ten czas interesował się 
muzyką, a w latach młodzieńczych 
grał w miejscowej orkiestrze. Tu-
taj też poznał swą przyszłą żonę, 
urodzoną 8.10.1945 r. w Nininie 
Gmina Ryczywół Danutę Macie-
jewską, która wraz z rodzicami w 1961 r. zamieszkała po sąsiedzku w 
Potrzanowie. Znajomość ta wkrótce, bo 26.10.1963 r. zaowocowała 
związkiem małżeńskim zawartym w skockim Urzędzie Stanu Cywilnego 
i potwierdzonym uroczyście w obliczu Boga w kościele parafialnym w 
Skokach (z uwagi na chorobę Pani Danuty, uroczystości rocznicowe 
odbyły się w miesiącu marcu br.).

Tworząc rodzinę państwo Stajkowscy źródło swego utrzymania 
związali z pracą na roli. Najpierw pracując w gospodarstwie rodziców, 
a następnie po jego przejęciu, aż do chwili przekazania go w roku 1989 
na rzecz syna Sylwestra, we własnym gospodarstwie rodzinnym. 

Pani Danuta i pan Czesław doczekali się córki i syna i cieszą się 
posiadaniem 2 wnuczek i 3 wnuków. 

Państwo Stajkowscy swe zamiłowania do muzyki urzeczywistniają 
czynnie uczestnicząc w działalności Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego 
„Harfa”. Są też aktywnymi członkami Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Skokach.

Danuta i CZesław stajkowsCy
Jan Cibail urodził się 5.07.1940 roku 

w Szczepanowie, Gmina Pakość. Jed-
nak już w roku 1947, wraz z rodzicami 
przeprowadził się do Skoków. Tutaj 
też znalazł swe miejsce na ziemi. W 
Skokach ukończył Szkołę Podstawową. 
Stąd też dojeżdżał do Szkoły Zawodo-
wej w Wągrowcu, a następnie do pracy 
„WIEPOFAMIE”  i w Zakładach 
Naprawczych Taboru Kolejowego w 
Poznaniu. W trakcie zatrudnienia w 
ZNTK, pracował m.in. w grupie bu-
dowlanej budującej Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy w Skokach. Dzięki 
temu zdobył kwalifikacje murarza, które wykorzystuje do dzisiaj, dorabiając na 
utrzymanie rodziny. Janek w młodości był zawodnikiem „ Wełny”, a w latach 
80-tych, był radnym Rady Miejskiej Gminy Skoki i członkiem Komitetu Obwo-
dowego w Skokach. W trakcie dojazdu do pracy młody Janek poznał urodzoną 
7.07.1945, Krystynę Stanicką, która w tym czasie dojeżdżała z Mieściska  do 
pracy w zakładach odzieżowych w Poznaniu. Zawiązana sympatia między nimi, 
zaowocowała miłością, uwieńczeniem której stał się związek małżeński zawarty 
4.03.1964 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mieścisku. 

Jan i Krystyna, sakramentalne „tak” powiedzieli sobie też 30.03.1964 
roku w kościele parafialnym w Mieścisku, a po ślubie zamieszkali w 
Skokach. Tutaj też, wspólnie pracując, wykupili dom, w którym do dzisiaj 
zamieszkują.  Państwo Cibailowie szczęśliwie wychowali 2 córki i 2-óch 
synów i są szczęśliwymi dziadkami 2-óch wnuczek i 5-ciu wnuków. Są też 
aktywnymi członkami Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz 
Zespołu Śpiewaczego „Harfa” w Skokach.

krystyna i jan CiBaiLowie
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PRZETARGI:
Ogłoszono:
• Przetarg nieograniczony na budowę dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych nr 2 i 3 z ośmioma lokalami socjalnymi przy ul. Sosno-
wej i Topolowej w Skokach. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 
6 maja br. Zakończenie inwestycji ma nastąpić do 30 września 2010 r.
• Przetarg nieograniczony na budowę podbudowy drogi gminnej w 
Roszkówku – I etap. W ramach inwestycji planuje się budowę na ist-
niejącej drodze gruntowej podbudowy z kruszywa na długości 1.543 m. 
Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 20 maja br.
Rozstrzygnięto:
• Przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni drogi gminnej w 
Potrzanowie, ul. Włókna. Inwestycją objęto budowę odcinka drogi 
o długości 1.800 m (budowa nawierzchni bitumicznej na istniejącej 
podbudowie z kruszywa). Do przetargu przystąpiły 4 firmy. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z 
o.o., Gniezno. Cena oferty – 555.547,07 zł. Określono okres wykonania 
zamówienia do 28 sierpnia br.

SPRAWY BIEżąCE:
• W dniach od 27 do 30 kwietnia br. zorganizowano zbiórkę odpadów 
niebezpiecznych zgromadzonych przez mieszkańców Gminy. W ra-
mach akcji można było nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, worki po nawozach, folie i in. szkodliwe dla środowiska 
odpady. 
• Podpisano umowę na budowę drogi gminnej w Chociszewie. Zgodnie 
z warunkami określonymi w przetargu, inwestycja ma być zakończona 
do 5 czerwca br.
• Trwa budowa wodociągu w Lechlinie. Zgodnie z umową termin 
zakończenia budowy upływa 30 września br.
• Dobiega końca budowa drogi gminnej w Brzeźnie.
• Ze względu na utrzymującą się suszę wstrzymano czasowo akcję wało-
wania dróg gminnych. Dotychczas wyrównano ok. 30%  przewidzianych 
do wałowania dróg.
• Złożono wniosek o nieodpłatne przekazanie z zasobów Agencji Nie-
ruchomości Rolnych działek nr 797/1 i 797/2, na poszerzenie połączenia 
drogowego pomiędzy ulicami Rakojedzką i Kościuszki w Skokach.
• Gmina Skoki zgłosiła swój udział w organizowanym na szczeblu krajo-
wym Konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania”. Projekt organizuje 
cyklicznie Związek Miast Polskich. W tym roku dziedzinami konkurso-
wymi są kultura, pomoc społeczna i oświata. Gmina Skoki stanęła do 
rywalizacji o tytuł Samorządowego Lidera Zarządzania Oświatą. Nasz 
projekt zakwalifikowany został do finału Konkursu.

Podpisano akty notarialne:
• Sprzedaży działki nr 326/3 położonej w Sławicy;
• Sprzedaży udziału w działce nr 155, położonej przy ulicy Mickiewicza 
w Skokach;
• Kupna działki nr 130/5 położonej w Kuszewie, przeznaczonej pod 
rozbudowę świetlicy wiejskiej (umowa warunkowa – grunt rolny, na 
który przysługuje ANR prawo pierwokupu);

Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skokach na rok szkolny 2008/2009.
• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.
• Zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 
na rok szkolny 2008/2009.
• Rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cy-
wilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 
60 ze zmianami). Należność z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w wys. 
2.652,67 zł łącznie, została rozłożona na raty na wniosek dłużnika, w 
związku z jego trudnościami finansowymi.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 14.000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja  istotnych warunków 
zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja o możliwości składania 
ofert  częściowych: 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Budowa  podbudowy drogi gminnej  w Roszkówku – I etap  po-
legająca na budowie na istniejącej drodze gruntowej podbudowy z kruszyw łamanych twardych na 
długości drogi 1.543m i szer. od 4 do 5,5m  
Zakres prac do wykonania obejmuje:
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne:
- roboty pomiarowe trasa dróg w terenie równinnym 1,54km,
- rozbiórka i ponowny montaż wiaty przystankowej 1 szt.
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głęb. 20 cm w gruncie kat. 1/4  na pow. 
6.707m2,
-  roboty ziemne z transportem wywrotkami 1.341,4m3,
-  roboty ziemne podcięcie skarpy 120m3,
Fundamentowanie dróg:
-  warstwa odsączająca w korycie z zagęszczeniem mechanicznym grubości 10cm na pow.  
6.707m2,
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego twardego  (melafir, gabro)
0-63mm grubości 15cm, na pow.  6.707m2,
-warstwa górna podbudowy z kruszywa  łamanego twardego (melafir, gabro)  
0 do 31,5mm grubości 8 cm  na pow.  6.707m2,
Roboty w zakresie  zagospodarowania terenu:
- ręczne plantowanie pobocza na pow. 1.543m2,
- przedłużenie przepustu o średnicy 400mm na długości 6m,
- wykopy ręczne odtworzenie rowu przy drodze 50m3,
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert wariantowych.
6.Termin wykonania zamówienia: do 28.08.2009r. 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełnienia 
tych warunków; O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące 
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub  czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem  technicznym   i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępniania potencjału  technicznego  i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  
c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia,
Z ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się  wykonawców, którzy nie speł-
niają warunków udziału w postępowaniu  o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 Prawa 
Zamówień Publicznych,
W celu dokonania oceny spełnienia  w/w warunków, że wykonawca posiada uprawnienia,   niezbędna 
wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania 
określonej działalności oraz, że znajduje się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo Zamówień Publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: 
a)  aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 
składania ofert,
b) dokument stwierdzający, że osoby,  które będą wykonywać zamówienie posiadają  wymagane 
uprawnienia – dołączyć  uprawnienia kierownika budowy w branży  drogowej w zakresie budowy dróg 
z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniego samorządu zawodowego, 
c) oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 
24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych  warunków od wykonawców na podstawie 
złożonych dokumentów, o których mowa wyżej.  
8. Informacja na temat wniesienia wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium przetargo-
wego.  
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100%
10. Miejsce i  termin składania ofert: Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia 20.05.2009r. 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 zakupów:nNie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym  wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elek-
tronicznej: Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje 
udzielenia zamówień uzupełniających.

SZAFIROWI JUBILACI!

100 urodziny Pani Matyldy Krause!



�

XXX sesja raDy Miejskiej
W dniu 31 marca br. odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej. W sesji, 

której przewodniczył Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza obrad pełnił 
radny Roman Witek, uczestniczyło 15-stu radnych, którzy podjęli 
uchwałę:  „Nr XXX/208/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Jabłkowo.”

Uchwałą tą Rada zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Jabłko-
wo, który to plan w dniu 30 marca 2009 został przyjęty przez zebranie 
wiejskie mieszkańców tejże wsi. Sporządzenie i uchwalenie takiego 
dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu ośrodki 
finansowe, w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 
2013”, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Zatwierdzony plan, umożliwi 
Zarządowi Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim podejmowanie starań 
pozyskanie środków Unijnych na rozwój wsi Jabłkowo.

XXXi sesja raDy Miejskiej
21 kwietnia 2009 roku odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej Gminy 

Skoki. Sesji przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza 
obrad pełniła radna Elżbieta Kubicka. W sesji, w której tematem 
była „Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2008 rok”, 
uczestniczyło 14 radnych. W rezultacie wysłuchania: zreferowanego 
z upoważnienia Burmistrza przez Skarbnika Gminy, Aleksandrę 
Kamińską „Sprawozdania” oraz kolejnego wysłuchania: opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do w/w Sprawozdania, 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, opinii RIO do 
wniosku Komisji Rewizyjnej oraz dyskusji Rada podjęła: „Uchwałę nr 
XXXI/209/2009 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Skoki absolutorium za 2008 rok”. (Szerzej na w/w temat czytaj w 
artykule pt. „ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA”).

Równocześnie na wniosek Burmistrza, Rada podjęła:
„Uchwałę nr XXXI/210/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w 

uchwale budżetowej na rok 2009”. 
Uchwałą tą Rada zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę 64.000 

zł. W rezultacie łączne dochody budżetu Gminy wynoszą 24.110.714 
zł. Równocześnie Rada zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę 
245.552 zł. Obecnie więc łączne wydatki budżetu Gminy wynoszą 
29.084.339 zł. 

Podjęcie w/w tematyki tradycyjnie już poprzedziły: Informacja 
Burmistrza z realizacji Uchwał Rady i bieżącej działalności, Infor-
macje z bieżącej pracy: przewodniczącego Rady, przewodniczących 
stałych Komisji Rady oraz delegata Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski.

Podjęte uchwały prezentujemy w biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl. Równocześnie, 
wraz z protokołem sesji znajdują się one do wglądu w Urzędzie Miasta 
i Gminy u Inspektora ds. Rady i jej organów- pokój nr 8.

E. Lubawy

aBsoLutoriuM 
DLa BurMistrZa!

W trakcie XXXI sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki, radni dokonali 
analizy „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki 
za rok 2008”, które to Sprawozdanie z upoważnienia Burmistrza zre-
ferowała Skarbnik Gminy Pani Aleksandra Kamińska.

Następnie kolejno wysłuchano: opinii stałych Komisji Rady do Spra-
wozdania oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do 
Sprawozdania, wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 
i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewi-
zyjnej, z których wynikało, że:

1. Uchwalony  przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian  w ciągu 
roku przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 26.119.592  zł. 
Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie  25.892.525,69 zł co 
stanowi  99,1% planu.

2. Uchwalony przez Radę budżet  po wprowadzeniu zmian w cią-
gu roku  przewidywał realizację wydatków w  kwocie 28.745.017 zł. 
Wydatki zostały  zrealizowane w kwocie 26.075.191,62 zł co stanowi  
90,7% planu.

3. Kwoty dotacji przeznaczonych na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej wyniosły odpowiednio: - plan  3.524.161  
zł - wykonanie 3.328.732,74 zł, co stanowi 94,5% planu.

4. Na zaplanowane w 2008 r. dotacje celowe z budżetu państwa na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 769.889 
zł Gmina otrzymała kwotę  703.962,76 zł  tj. 91,4 % w stosunku do 
planu.

5. Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących do-
chody budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 110,9%  tzn. 
na zaplanowanych 2.423.117 zł wpłynęło 2.687.763,44 zł.

6. Zaległości w realizacji wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych 
i pozostałych dochodów wynikające ze sprawozdania Rb-27S wyniosły 
na koniec 2008 roku ogółem 1.846.932,95 zł. Burmistrz w sprawozdaniu 
z wykonania budżetu omówił kwestię egzekwowania zaległości przy 
okazji omawiania poszczególnych tytułów dochodów.

W okresie  2008r. wyegzekwowano łącznie 148.083,93 zł należności 
zaległych z tytułu podatków, z tego w podatku: - od nieruchomości  
112.792,51 zł, rolnym  22.305,80 zł, leśnym 1.335,40 zł, hipoteka 
1.326,30 zł, od środków transportowych  9.863,92 zł, od posiadania 
psów 460,00 zł (zal. z podatków zniesionych)

7. Uchwalone przez Radę na początku 2008r. rezerwy celowe w 
kwocie 336.050 zł, z tego na: ewentualny wzrost dotacji na zadanie 
oświatowe realizowane przez  Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” 
300.000 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania, kryzysowe-
go 25.000 zł, na ewentualną spłatę części pożyczki zaciągniętej, przez 
Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA, poręczonej do wyso-
kości 496.462,20 w latach 2007-2015 - 11.050 zł, oraz Uchwałą Nr 
XIX/136/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 czerwca 2008 
roku na ewentualną spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Związek 
Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA, zabezpieczonej do wysokości 
367.694,29 zł w latach 2008-2011 w kwocie 4.982 zł zostały w trakcie 
roku  budżetowego zmniejszone do wysokości  33.736 zł.

Rezerwa na zadanie oświatowe została rozdysponowana w całości, 
a zaplanowane rezerwy na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych 
Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA zmniejszono do 
kwoty 8.736 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 2008 Gmina zaciągnęła zobowiązania finansowe w łącznej 
kwocie 740.500,05 zł w tym: 390.500,05 zł – kredyt termomodernizacyj-
ny zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska i 350.000 zł – pożyczka 
zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu. Zobowiązania powyższe zostały przezna-
czone na sfinansowanie termomodernizacji budynku Przedszkola. 

Zadłużenie Gminy na 31.12.2008r. z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek wynosiło 2.879.925,05 zł. Ponadto Gmina posiadała wy-
magalne zobowiązania jednostek  budżetowych w kwocie 10.956,65 zł 
oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Skokach w kwocie 2.380,32 zł. 
Łączne zobowiązania z tytułu  kredytów i pożyczek oraz zobowiązania 
wymagalne stanowiły 11,18 % w stosunku do uzyskanych dochodów 
budżetu.

9. Rada Miejska Gminy Skoki Uchwałą nr XIV/102/2007 z dnia 20 
grudnia 2007r. upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy między innymi 
do dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przenoszenia 
wydatków między rozdziałami i paragrafami budżetu, w ramach dzia-
łów - uprawnień tych nie przekroczono. Ponadto, Burmistrz korzystał 
z upoważnień do samodzielnego zaciągania zobowiązań na wydatki 
bieżące nie znajdujące pokrycia w budżecie, do spłaty zobowiązań 
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Gminy z tytułu kredytów przypadających na 2008r. oraz do zaciąga-
nia 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 Eu-
ropejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi. 

Udzielonych  upoważnień Burmistrz nie przekroczył.
10. Gmina pozyskała dodatkowo środki na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z 
FOGR-u w kwocie 168.000 zł. oraz 299.022 zł na dofinansowanie budo-
wy sieci wodociągowej do Antoniewa Górnego z ANR, a także 29.500 
zł na rekultywację boiska sportowego z Woj. Wielkopolskiego. 

11. Ponadto Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów 
w kwocie 37.522 zł.

12. Z budżetu gminy udzielono dotacji dla następujących pod-
miotów: Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy - 526.590 zł, Klubowi 
Sportowemu „Wełna” - 91.995,40 zł, Stowarzyszeniu im. Ks. Mussolfa  
- 3 000 zł, Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” - 2.638.601,23 zł, 
Gminie Murowana Goślina - 26.800 zł

W 2008 r. wydatki bieżące zrealizowano w 93,6 %, a inwestycyjne 
w 82,1%. 

Komisja Rewizyjna zgodnie z uchwalonym planem pracy dokonała 
kontroli: kontroli gospodarki  nieruchomościami – uwzględniając zasa-
dy, sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej nieruchomości, kontroli 
realizacji dodatków mieszkaniowych – uwzględniając kryteria, zasady, 
przydziału i sposób akceptacji wniosków, analizy funkcjonowania 
Przedszkola Samorządowego w Skokach z uwzględnieniem organizacji 
placówki, stanu technicznego budynku i gospodarki finansowej.

Po dokonaniu kontroli i analizie sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Komisja Rewizyjna stwierdzła, że pod względem rzeczowym 
i finansowym budżet miasta i gminy w 2008r. został zrealizowany 
prawidłowo.

W roku 2008 nastąpiła dalsza rozbudowa urządzeń komunalnych, 
budowa i modernizacja dróg, chodników, parkingów. Kontynuowa-
no odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp. Dokonano 
modernizacji budynku OSP, pomieszczeń Biblioteki, przedszkola 
samorządowego wraz z  modernizacją kotłowni oraz świetlic wiejskich. 
Rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej oraz wyposażono w no-
woczesny sprzęt multimedialny    

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia i opinie, Rada Miejska 
Gminy Skoki jednogłośnie podjęła „ Uchwałę nr XXXI/209/2009 w 
sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skokach absolu-
torium za 2008 rok”.

Po głosowaniu, przewodniczący Zbigniew Kujawa pogratulował 
Burmistrzowi tak pozytywnej i jednoznacznej oceny całorocznej dzia-
łalności w roku 2008 i jednomyślnego absolutorium ze strony Rady. 
Burmistrz Tadeusz Kłos z kolei podkreślił, że osiągnięte pozytywne 
wyniki i ocena są równocześnie efektem właściwej i zdecydowanej, 
godnej pracy oraz zaangażowania Rady w roku 2008. Bez pełnego 
zaangażowania radnych i całej Rady, osiągnięcie tych rezultatów byłoby 
niemożliwe. I za to wszystko wszystkim radnym szczerze i serdecznie 
pogratulował.

E. Lubawy

Zestawienie najważniejszych inwestycji 
zrealizowanych przez samorząd Gminy 

skoki w 2008 roku
Wydatki inwestycyjne w 2008 r. wyniosły łącznie 5.972.048,50 zł.  i 

stanowiły 22,9% wydatków budżetu Gminy ogółem.
Do najważniejszych, zrealizowanych w ubiegłym roku, inwestycji 

zaliczyć należy:
WODOCIąGI I KANALIZACJA

Łącznie w 2008 r. wybudowano ponad 6,8 km wodociągu oraz 0,5 km 
kanalizacji, w tym:

Wodociąg Skoki – Antoniewo Górne (Wysoka)
Koszt inwestycji: 351.327,70 zł
Zakres inwestycji: wybudowano sieć wodociągową o długości 3.869 
mb oraz 15 przyłączy o łącznej długości 529mb.
Inwestycja dofinansowana została ze środków Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Kwota dofinansowania wyniosła 299.022,00 zł
Wodociąg na terenach budowlanych w Rościnnie
Koszt inwestycji: 36.974,68 zł.
Zakres inwestycji: wybudowano wodociąg o łącznej długości 445 mb.
Wodociąg na terenach budowlanych (ul. Okrężna, Falista, Górna i 
Dojazd) w Skokach
Koszt inwestycji: 81.620,12 zł
Zakres inwestycji: wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 
1.146 mb.
Kanalizacja sanitarna i wodociąg na terenach budowlanych pomiędzy 
ul. Zamkową i Wągrowiecką
Koszt inwestycji: 101.719,67 zł
Zakres inwestycji: wybudowano sieć wodociągową o długości 242,5 m 
oraz kanalizację sanitarną o długości 419,5 m.
Wodociąg i kanalizacja sanitarna (ul. Topolowa i Sosnowa) w Sko-
kach
Koszt inwestycji: 80.983,25 zł
Zakres inwestycji: wybudowano sieć wodociągową o długości 214 m 
oraz kanalizację sanitarną o długości 120 m.
Wodociąg w Sławie Wlkp.
Koszt inwestycji: 68.271,38 zł
Zakres inwestycji: wybudowano sieć wodociągową o długości 914 
mb.

Obecnie sieć wodociągowa w gminie obejmuje 171 km (146,5 km 
– tereny wiejskie; 24,5 km – miasto), natomiast długość sieci kanali-
zacyjnej wynosi 36 km ( w tym: 15,6 km kanalizacji grawitacyjnej, 15,2 
km kanalizacji ciśnieniowej oraz 5,2 kanalizacji podciśnieniowej).

DROGI, ULICE, CHODNIKI, PLACE
Łącznie w 2008 roku wybudowano 3,8 km dróg i 0,5 km chodnika. Od-
tworzona została również nawierzchnia drugiej części Placu Powstań-
ców Wlkp. oraz nawierzchnia Placu Strażackiego. Do najważniejszych 
inwestycji drogowych należały:
Budowa drogi gminnej w Łosińcu
Koszt inwestycji: 406.723,04 zł
Zakres inwestycji: wybudowano nawierzchnię asfaltową o długości 
1.930 m i szerokości 4,2 m wraz z podsypką poboczy.
Budowa drogi gminnej w Lechlinku
Koszt inwestycji: 269.374,90 zł
Zakres inwestycji: wybudowano nawierzchnię asfaltową  o długości 
1430 m i szerokości 4 m.
Na budowę dróg w Łosińcu i Lechlinku Gmina Skoki uzyskała dofi-
nansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota dofinan-
sowania łącznie wyniosła 168.000 zł.
Budowa ulicy Akacjowej w Skokach
Koszt inwestycji: 1.033.272,84 zł
Zakres inwestycji: wybudowano nawierzchnię asfaltową o długości 
451 m wraz z kanalizacją deszczową o długości 797,5 m i oczyszczalnią 
wód deszczowych.
Budowa chodnika w Roszkowie
Koszt inwestycji:160.194,00 zł
Zakres inwestycji: wybudowano chodnik z kostki pozbrukowej o 
długości 347,7 mb.
Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp. w Skokach
Koszt inwestycji: 485.115,06 zł
Zakres inwestycji: Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej na po-
wierzchni 773,10 m2, nawierzchnię z brukowca uzyskanego z rozbiórki 
o powierzchni 1411,70 m2 oraz chodniki na powierzchni 351,9 m2.

Łącznie gminna sieć dróg obejmuje 158 km, w tym 57 km dróg 
asfaltowych bądź utwardzonych oraz 101 km dróg gruntowych.
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POZOSTAŁE INWESTYCJE
Modernizacja siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach
Koszt inwestycji: 33.860,96 zł
Zakres inwestycji: remont sali na piętrze budynku.
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej – II etap
Koszt inwestycji: 374.666,69 zł
Zakres inwestycji: rozbudowa szkoły o dodatkowe sale lekcyjne, wy-
konanie elewacji, remont dachu i in.
Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola w Skokach
Koszt inwestycji: 1.281.881,16 zł
Zakres inwestycji: modernizacja kotłowni i instalacji, wymiana okien, 
ocieplenie, elewacja i in.
W związku z realizacją tej inwestycji, po spełnieniu określonych 
przepisami wymagań, uzyskaliśmy premię termomodernizacyjną w 
wysokości  ponad 97 tys. złotych.
Modernizacja pomieszczeń II piętra Biblioteki Publicznej w Sko-
kach
Koszt inwestycji 186.460,28 zł

Na podstawie decyzji Rady Miejskiej, Gmina Skoki udzieliła pomocy 
finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu  w wysokości 206.000,00 zł. 
na przebudowę drogi powiatowej Jabłkowo-Nowiny.
Na kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
przekazano z budżetu gminy 250.616,90 zł.
Na remonty, inwestycje  i utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 
z budżetu gminy 273.297,23 zł.

kontynuaCja inwestyCji na DroGaCH GMinnyCH

nowe nawierZCHnie 
Do BrZeZna 

i w potrZanowie
W rezultacie  rozstrzygniętych przetargów wybrano wykonawców   

budowy  nawierzchni drogowych w Brzeźnie i Potrzanowie.
Na ogłoszony przetarg nieograniczony  na budowę nowej na-

wierzchni drogi gminnej do Brzeźna złożono 6 ofert przetargowych. 
Najtańszą ofertę na budowę 2.280m  nowej nawierzchni bitumicznej 
zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Gniezna . Cena 
złożonej oferty wyniosła 418.531,17zł, natomiast najdroższa  oferta 
została wyceniona na kwotę 585.069,61zł.

Prace drogowe są kontynuowane, a ich zakończenie  planowane jest 
do końca kwietnia br.

Również na ogłoszony przetarg na budowę nawierzchni drogi 
gminnej w Potrzanowie ul. Włókna wpłynęły 4 oferty przetargowe. 
Przedmiotem zamówienia jest budowa na istniejącej nawierzchni 
drogi wykonanej z kruszyw łamanych w 2007r. nowej nawierzchni 
bitumicznej na  długości  drogi 1.800m.  Najtańszą ofertę przedłożyła  
firma budująca drogę w Brzeźnie tj.  Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych z Gniezna. Cena oferty  wynosi 555.547,07zł . Najdroższa oferta 
opiewała na kwotę 668.436,29zł.

Termin zakończenia prac planowany jest do końca sierpnia br.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
informuje. że Zarządzeniem nr 44/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku 
ogłosił wykaz   nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 

WYKAZ 
 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W POTRZANOWIE 
      PRZY UL. SZKOLNEJ 1  PRZEZNACZONEJ  DO WYDZIERŻAWIENIA
                                            NA  OKRES  20 LAT 
1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia stanowi część działki Nr 762, 
którazapisana jest w księdze wieczystej Nr 48.770 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w  Wągrowcu jako  własność Gminy Skoki.
2. Powierzchnia nieruchomości: Część działki Nr 762 przeznaczona do wydzierża-
wienia obejmuje ok.4400 m2 powierzchni terenu w tym byłe boisko szkolne.
3. Opis nieruchomości
Nieruchomość zabudowana jest obiektami po byłej szkole podstawowej. W skład  
tych  obiektów wchodzą:
a) budynek poszkolny z poddaszem użytkowym w zabudowie parterowej częściowo  
podpiwniczony (bez możliwości użytkowania piwnic)  z dachem  dwuspadowym o  
konstrukcji drewnianej krytym dachówką  karpiówką.                                                            
Budynek wybudowany został ok.1920r a w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
do ściany szczytowej budynku dobudowano pomieszczenia na kotłownię, 
magazyn opału i magazyn szkolny. 
Zestawienie powierzchni użytkowych:
         - parter budynku (5 izb) bez części  magazynowej              142,00 m2

         - kotłownia z magazynami                                                     32,00 m2	
         - poddasze użytkowe (2 izby)                                                37,00 m2	
         -----------------------------------------------------------------------------------------
           Razem:                                                                              214,00 m2	
b) budynek gospodarczy - murowany, parterowy ze stropem i poddaszem użytkowym 
o konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy kryty papą. Stan techniczny obiektu 
zły. Powierzchnia użytkowa budynku:  30,69 m2							
c) budynek w-c z suchymi ustępami – murowany, parterowy z dachem dwuspadowym  
krytym eternitem. Powierzchnia użytkowa budynku: 19,74 m2

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Wydzierżawione obiekty z przyległym terenem po boisku sportowym mogą zostać 
przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem 
usług edukacji, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku.
Koszty adaptacji  obiektów na w/wym. cele za zgodą Gminy dzierżawca nieruchomo-
ści ponosi we własnym zakresie i z własnych środków. Gmina Skoki nie przewiduje 
udziału finansowego w kosztach adaptacji obiektów. Wniesione przez dzierżawcę 
nakłady na  remonty adaptacyjne i rozbudowę oraz ulepszenia obiektów po ustaniu 
umowy dzierżawy stanowią  własność Wydzierżawiającego  bez konieczności zwrotu 
ich wartości dzierżawcy, niezależnie od sposobu i terminu rozwiązania umowy.
5. Okres  dzierżawy:  Nieruchomość wydzierżawiona zostanie na okres 20 lat.
6. Termin zagospodarowania nieruchomości:
Termin zagospodarowania nieruchomości wg koncepcji przedłożonej w ofercie  
przetargowej  będzie jednym z kryterium wyboru oferty. Niemniej nie może być to 
okres dłuższy niż 3 lata od daty podpisania umowy dzierżawy.  
7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy 
określona zostanie w postępowaniu  przetargowym i będzie jednym z kryterium 
wyboru oferty. Miesięczny czynsz dzierżawy netto  nie może być niższy jednak  niż 
800,00 zł. Czynsz dzierżawy obciążony jest 22% podatkiem VAT.
Oprócz miesięcznego czynszu najmu dzierżawca nieruchomości obowiązany jest 
do:
- ponoszenia ciężarów publicznych za przedmiot umowy wynikających z innych   
przepisów,
- ponoszenia kosztów ogrzewania, dostawy energii elektrycznej, dostawy wody                 
i odbioru ścieków, usuwania śmieci itp. 
- ubezpieczenia przedmiotu umowy.     
Szczegółowy zakres zadań i obowiązków dzierżawcy określony zostanie w projekcie 
umowy dzierżawy, który załączony zostanie do dokumentów przetargowych 
8. Aktualizacja opłat: Miesięczny czynsz dzierżawy podlegać będzie z początkiem 
każdego roku corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych podawany przez  GUS za rok poprzedni. Pierwsza waloryzacja od 
01 stycznia 2011r.
9. Sposób wyboru dzierżawcy nieruchomości: Dzierżawca nieruchomości wyłoniony 
zostanie w przetargu pisemnym nieograniczonym.

HoDowCy trZoDy CHLewnej!
Na przełomie miesiąca kwietnia i maja 2009 r. zostanie rozpoczęte 

trzecie próbobranie krwi w kierunku choroby Aujeszkiego w stadach 
o pełnym cyklu produkcyjnym i w stadach zarodowych zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 1008 r. w sprawie 
wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń 
(Dz.U.Nr 64, poz. 397 ).

W trzecim próbobraniu w każdym gospodarstwie musi być pobrana 
krew od całego stada podstawowego (maciory, knury) i maksymalnie 
13 tuczników. Świnie od których będzie pobierana krew muszą być 
indywidualnie i trwale oznakowane. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu 
Elżbieta Misiek 
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roZpoCZĘLi seZon!
Losowaniem stanowisk i omówieniem postanowień Regulaminu rozpoczę-

ły się w niedzielę, 19.04 br. na jeziorze Rościńskim Zawody Spławikowe Koła 
PZW w Skokach. Następnie zawodnicy udali się na wylosowane stanowiska, 
zajęli miejsca i przygotowali się do startu. Wkrótce też, bo punktualnie o 
godzinie 8:00 nastąpił wystrzał z rakietnicy i kije poszły w ruch. Zgodnie z 
Regulaminem łowiono na jedną wędkę przez okres 4 godzin, a punktualnie 
o godzinie 12:00 na ponowny wystrzał Komisja Sędziowska przystąpiła do 
pracy. Jerzy Ślósarczyk, Marian Bałażyk i Kapitan Sportowy  Michał Futro 
skrupulatnie dokonali ważenia ryb złowionych przez poszczególnych zawod-
ników, a następnie ogłosili wyniki. 

Teraz okazało się, że wśród seniorów, tym razem nie tylko szczęście, ale i 
umiejętności sprzyjały Markowi Kubickiemu, który łowiąc 6,82 kg ryb zajął I 
miejsce. II miejsce z 6,58 kg ryb zdobył Roman Tadeusz, a III miejsce z 6,50 kg 
Piotr Futro.  Natomiast w kategorii juniorów kolejne miejsca zajęli: Damian 
Lisiecki – 3,06 kg, Adrian Dudek – 1,70 kg i Mateusz Kujawa – 1,66 kg. 

Zdobywcy w/w miejsc, zarówno w kategorii seniorów jak i juniorów obda-
rzeni zostali nagrodami w postaci bonów na zakup sprzętu wędkarskiego: za 
zajęcie I miejsca – wartości 100 zł, II miejsca – 70 zł i III miejsca – 50 zł. 

W zawodach łącznie uczestniczyło 16 zawodników, w tym  3 w grupie mło-
dzieżowej. Wszyscy łącznie złowili 54,72 kg ryb, które po zważeniu, zgodnie 
z Regulaminem, powróciły w toń jeziora Rościńskiego. 

Tradycyjnie też nie zabrakło znakomitej przygotowanej przez kolegę 
Mariana Konrada wędkarskiej grochówki, o którą zadbali organizatorzy 
Zawodów.

Zainteresowanych wędkarzy informujemy, że Koło PZW w Skokach w 
najbliższym czasie jest organizatorem: 
17 maja na jeziorze Rościńskim – Zawodów Spławikowych o Mistrzostwo 
Rejonu VI 
24 maja na jeziorze Rościńskim - Zawodów Spławikowych o tytuł „Mi-
strza Koła”. 
30 maja na stawach Państwa Jankowskich –Pikniku Wędkarskiego z 
okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
20 czerwca na jeziorze Rościńskim - z okazji Dni Skoków: Zawodów 
Spławikowych o Puchar Burmistrza.

E. Lubawy

sprZĄtaLi GMinĘ
Chociaż sprzątanie Gminy w ramach Dnia Ziemi ogłoszono oficjalnie od 

dnia 23 kwietnia, oni do akcji ruszyli już 28 marca br. 
Mowa o członkach Koła Wędkarskiego w Skokach, którzy rokrocznie przed 

rozpoczęciem sezonu dokonują gruntownego sprzątania brzegów jez. Rosciń-
skiego i to łącznie z brzegowymi szuwarami i zaroślami. Tak było i w tym roku. 
Zobaczyliśmy więc najbardziej zaangażowanych wędkarzy wyposażonych w 
konieczny do tego rodzaju akcji sprzęt, a więc długie buty, grabie i worki do 
śmieci. I chociaż tych ostatnich, na identycznym jak w latach ubiegłych terenie, 
zebrano jedynie 42, to jest o wiele mniej niż w ubiegłych latach, gdy było ich 
ponad 100, to i tak można powiedzieć, że jest to aż 42 za dużo. 

Akcja sprzątania prowadzona była w uzgodnieniu z zarządcą – Gospo-
darstwem Rybackim Spółka z o.o. w Skokach, która zabrała zebrane śmieci 
i dostarczyła je na składowisko. 

Organizatorzy akcji apelują do niesubordynowanych wędkarzy oraz do 
wszystkich przebywających nad wodami o niepozostawianie śmieci. 

Pamiętajmy by wytworzone przez nas w czasie wypoczynku i pobytu nad 
wodami wszelkiego rodzaju odpadki zabrać ze sobą i wrzucić do miejsc do 
tego przeznaczonych. 

MiesiĄC Za naMi
Jeszcze tak niedawno byliśmy zafascynowani przygotowaniami naszych 

skockich piłkarzy do sezonu piłkarskiego, a tu już kilka kolejek rozgrywkowych 

za nami. Przedstawię pokrótce wyniki rozgrywek zaczynając od najmłodszych, 
czyli trampkarzy.

Młodsi jak i starsi trampkarze rozegrali dopiero po jednym meczu. Z „Za-
mkiem” Gołańcz, młodzi zremisowali 2:2, natomiast starsi ulegli 1:3. Pojedyn-
ki z „Polonią” Chodzież i „Sokołem” Damasławek zostały przełożone na inny 
termin. Juniorzy „Wełny” rozegrali cztery pojedynki, z czego dwa zwycięskie, 
jeden remisując i jeden przegrywając. Nie udało się wygrać w Wągrowcu z 
„Nielbą”- 1:4, w Chodzieży zremisowali z „Polonią” 3:3. W Ujściu wygrali z 
„Unią” 4:3, a z „Płomieniem” Połajewo 3:1. Natomiast drużyna okręgówki, 
swoje dwa pierwsze mecze zremisowała bezbramkowo. Były to pojedynki w 
Wągrowcu i Ujściu. W trzecim kolejnym spotkaniu na wyjeździe w Kaczorach 
zremisowali 1:1. Honorowego gola strzelił dla „Wełny” Bartosz Rosin. 

Mecz kolejny z „Zamkiem” Gołańcz, to świąteczny prezent dla skockich 
kibiców. Celne strzelanie  rozpoczął w pierwszej połowie Michał Błachowiak. 
Na 2:0 podwyższył Przemysław Meller. W drugiej odsłonie meczu strzelał już 
tylko jeden snajper, młodszy brat Przemysława Mellera- Grzegorz, który aż 
trzykrotnie pokonał bramkarza z Gołańczy.

Niestety, bardzo nieprzyjemnie zakończył się mecz dla Grzegorza Mellera 
w następnym tygodniu w pojedynku z „Płomieniem” Połajewo. W 26 minucie 
meczu, sędzia Dariusz Mieloch pokazał Grzegorzowi czerwoną kartkę, która 
skróciła mu pobyt na boisku. Do 88 minuty utrzymywał się bezbramkowy 
wynik. Na dwie minuty przed końcem meczu, złotą bramkę zdobył Mateusz 
Deminiak. Trzy punkty zostały uratowane, a panowie sędziowie, z połowicz-
nym sukcesem musieli zakończyć „drukowanie” meczu.

Niepowodzeniem zakończył się środowy wyjazd do GLKS Wysoka na 
półfinałowy mecz Pucharu Polski. Przegrana 0:2 zakończyła dotychczasową, 
zwycięską, pucharową passę „Wełny”. Okręgowy finał w pucharze był w 
zasięgu ręki. Lecz nie był im dany- może za rok!

A. Wiśniewski

turniej GMinnej LiGi piłki noŻnej 2009
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki serdecznie zaprasza mieszkańców 

gminy Skoki do wzięcia udziału w TURNIEJU GMINNEJ LIGI PIŁKI 
NOżNEJ 2009.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą na formularzach (dostępnych w Urzędzie 
pok. nr 1) do 31 maja 2009 roku.
2. Spotkania będą odbywać się według przepisów PZPN,
3. Zgłoszeni do Turnieju zawodnicy będą ubezpieczeni przez Organizatora.
4. Kapitan danej drużyny może zgłosić maksymalnie 21 zawodników.
5. W skład drużyny mogą również wchodzić maksymalnie 2 osoby niezrzeszone, 
nie zameldowane na terenie gminy Skoki, wyszczególnione w formularzu zgłosze-
niowym.
6. W skład drużyny mogą również wchodzić maksymalnie 2 osoby zrzeszone w klu-
bach sportowych, zameldowane na stałe, na terenie gminy Skoki, wyszczególnione 
w formularzu zgłoszeniowym.
7. Sędziów wyznacza organizator Turnieju, a w razie nieobecności wyznaczonego 
sędziego, sędziego wyznacza gospodarz pojedynku.
8. Każdy z zawodników obowiązkowo powinien posiadać przy sobie dowód tożsa-
mości.
9. Sędzia i koordynator ma prawo do legitymowania zawodników oraz usuwania 
z meczu osób, które nie są ujęte na formularzach zgłoszeniowych lub nie spełniają 
kryteriów niniejszego Regulaminu.
10. Punktacja: 3pkt.-wygrana, 1pkt.-remis, 0pkt.-przegrana.
11. „Żółte kartki” otrzymane przez zawodników są anulowane po każdym meczu i 
nie przechodzą na kolejne mecze.
12. Rozgrywki odbywają się na boiskach sportowych, na terenie gminy Skoki.
13. W przypadku równej ilości punktów o miejscu drużyny w końcowej klasyfikacji 
decyduje bezpośredni mecz.
14. Wszelkie zmiany, po otrzymaniu harmonogramu rozgrywek kapitanowie drużyn 
mogą uzgadniać z koordynatorem Turnieju.
15. Nagrody dla wszystkich drużyn funduje Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.
16. Za niesportowe zachowanie zawodnika z danej drużyny Koordynator zastrzega 
sobie prawo do nakładania kar finansowych, obciążających pulę finałową całej 
drużyny.
17. Terminarz rozgrywek zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń, które należy 
kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, pok. nr 
1, tel. (061) 8 925 817. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i dosto-
sowanie go do zaistniałej ewentualnie sytuacji.
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ZaprasZaMy Do BiBLioteki 
-  nie tyLko po ksiĄŻki

Przedstawiamy  Państwu ofertę edukacyjno-artystyczną, realizowa-
ną w bibliotece w Skokach.
• Kurs języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia 
odbywają się dwa razy w tygodniu, w każdej grupie wiekowej – prowa-
dząca: pani Zuzanna Urban
• Nauka gry na pianinie - edukacja muzyczna dla dzieci i dorosłych 
– środy od 13,00, instruktor – Mirosława Cieśnik – nauczyciel Szkoły 
Muzycznej w Wągrowcu.
• Nauka gry na gitarze – nowa grupa!!! Środy od 19,30 – prowadzący, 
pan Jerzy Muszyński
• Kółko plastyczne - wtorki i czwartki, instruktor: pani Małgorzata 
Zaganiaczyk
• Chór Kameralny – zachęcamy młodzież i dorosłych. Próby w każdą 
środę od 18,00 – dyrygent, instruktor: pan Andrzej Kaliski
• HARFA - Emerycki Zespół Śpiewaczy, prowadzący: pan Antoni 
Wiśniewski
• SKOCZKI – zapisy dzieci na bieżąco (rytmika, śpiew) instruktor: 
pan Mieczysław Jarzembowski
• Zajęcia taneczne, aerobik, fitness – w poniedziałki, wtorki i środy 
– instruktor: pani Marietta Kiszka – studio GABI
Od września 2009 rozpoczniemy:
 - kolejny już kurs tańca towarzyskiego. Zainteresowane pary prosimy 

o zgłoszenia w okresie od maja do sierpnia 2009. 
- naukę technik szybkiego czytania i zapamiętywania – zgłoszenia dzieci 

i dorosłych w okresie od maja do sierpnia 2009.
- breake dance – zapisy w okresie jak wyżej – grupa minimum 6 oso-

bowa. 

Wszelkich informacji udzielimy Państwu pod numerami telefonów: 
618925822, 618925199 drogą mailową: bibliotekaskoki@neostrada.
pl lub osobiście w bibliotece, przy ulicy Ciastowicza 11A.

Zapraszamy!!!

sukCes skoCZkÓw
W kategorii zespołów wokalnych:
I miejsce - zespół POP SINGERS z Warszawy
II miejsce - zespół ARABESKA z Leszna
III miejsce - zespół SKOCZKI ze Skoków
Oto wyniki Inwentaryzacji Młodych Talentów tegorocznej IX już 

edycji PIRAMIDY w Budzyniu, gdzie  18 kwietnia 2009 miasto i gminę 
Skoki reprezentowała grupa artystyczna SKOCZKI. 

W skład jury weszli:
· Andrzej Rybiński - artysta, muzyk, kompozytor, aranżer - przewod-
niczący 
· Katarzyna Mendlik - choreograf 
· Ryszard Gotlib - choreograf 
· Monika Piątkowska - choreograf 
· Błażej Drab - pedagog, nauczyciel muzyki 
· Marek Górski - muzyk, producent muzyczny 
· Justyna Adamczak - dyrektor artystyczny studia nagrań 
· Jan Japas Szumański - dziennikarz TV 

Dziewczęta w składzie zaledwie czteroosobowym(Małgorzata  
Jarzembowska, Maria Meller, Iwona Przybylska, Daria Bałażyk) III 
miejsce wyśpiewały piosenką DWUDZIESTOLATKI. 

To było prawdziwe show; skockie artystki podbiły serca jurorów 
i publiczności. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów estrado-
wych.  

o jery, jery 
w skokaCH łejery!

Było cudownie. W miniony piątek 24 kwietnia odwiedziła nas Joanna 
Papuzińska – autorka książek dla dzieci, Elżbieta Krygowska – But-
lewska – ilustratorka bajek oraz młodzi artyści – Łejerscy.

Grupa ponad 30 osób przyjechała do Skoków na zaproszenie sko-
ckiej biblioteki.

Pani Joanna Papuzińska wspólnie z panią Elżbietą Krygowską 
– Butlewską najpierw odwiedziły w przedszkolu grupę sześciolatków. 
Spotkanie autorskie ucieszyło niezmiernie młodych słuchaczy. Okazało 
się, że dzieci doskonale znają bajki pani Joanny. 

W rozwoju czytelnictwa bardzo pomagają panie przedszkolanki. 
To ważne zadanie, chcemy przecież wychować nowe pokolenie czy-
telników, a dzisiaj to wcale nie takie proste. Przy stałej współpracy 
przedszkola i biblioteki jest duża szansa na sukces. Dzieci chcą czytać, 
trzeba je tylko potrafić zachęcić. Spotkania autorskie bardzo w tym 
pomagają - podkreślają skockie bibliotekarki.

Uśmiechnięte buzie, wsłuchanie się w wiersze o „Kapeluszach” i 
„Rozwesołkach” czytane przez ich autorkę, śliczne kwiatki i laurki wy-
konane z pomocą pań przedszkolanek, które maluchy wręczyły gościom 
na zakończenie wspólnej bajkowej zabawy – to już wspomnień czar. 

Podobnie, choć już nieco doroślej przebiegało spotkanie z panią 
Joanną Papuzińską w Szkole Podstawowej w Skokach. 

Dzieci ustawiły się w całkiem sporej kolejce, aby zadać pytanie ulu-
bionej pisarce i poetce. W czasie, gdy pani Joanna opowiadała uczniom 
klas I-III o swojej twórczości, pani Elżbieta Krygowska – Butlewska 
prowadziła zajęcia ilustratorskie z grupą starszych uczniów. Prace, 
iście artystyczne obejrzeć można w szkolnej bibliotece. Na zakończenie 
wizyty w szkole obie panie obdarowano przepięknymi wiosennymi 
bukietami. 

W sali biblioteki o godzinie 16.00 spotkało się kilka pokoleń wielbi-
cieli poezji Joanny Papuzińskiej, tym razem opowiedzianej śpiewająco 
i tanecznie przez poznańskich łejerskich. Pani Joanna poczytała dzie-
ciątkom, ich rodzicom i dziadkom. 

Dziękujemy Artystom za wspaniałą premierę ROZWESOŁKÓW, 
ich Opiekunom, Dyrekcji odwiedzanych placówek, Paniom Przedszko-
lankom, Nauczycielkom oraz Pani Bibliotekarz szkolnej biblioteki za 
pomoc w organizacji spotkań. 

„TYM CO WSTALI LEWĄ NOGĄ ROZWESOŁKI DOPOMO-
GĄ” – zachęcamy do czytania i biblioteki odwiedzania.

Organizatorami bajkowego piątku były: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Skokach.  

E. Lubawy
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inForMaCja prasowa
Nasza gmina, jako jeden z blisko 1400 samorządów, przyłączyła się 

do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno- edukacyjnej „Sprawdź, 
czy Twoje picie jest bezpieczne”. Uroczysta inauguracja odbyła się 7 
kwietnia 2009 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. To początek 
działań edukacyjnych z udziałem ponad połowy polskich gmin!

Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje m.in. Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro światowej Organizacji Zdrowia w 
Polsce oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Włączając się w tę kampanię chcemy zachęcić każdego mieszkańca 
naszej gminy do oceny własnego modelu picia oraz do odpowiedzi 
na pytanie- Czy moje picie jest bezpieczne? Chcemy ostrzec przed 
zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w związku z piciem alkoholu. 
Pokażemy też, w jaki sposób przeliczać ilość wypijanego alkoholu i jak 
nie przekraczać granicy picia o niskim ryzyku szkód. 

Kampania adresowana jest do dorosłych konsumentów napojów 
alkoholowych- także do tych, którym wydaje się, że piją niewiele. Jej 
celem jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykowanie i szkodliwie 
oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywa-
niem alkoholu. Z badań przeprowadzonych przez PARPA wynika, 
że populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie kształtuje się w 
Polsce na poziomie ok. 4 mln i jest tym samym ponad cztery razy 
większa niż populacja osób uzależnionych od alkoholu (szacowana 
na ok. 863 tys.).

Na potrzeby kampanii przygotowano: spoty telewizyjne i radiowe, 
plakaty, ulotki edukacyjne, książki i broszury. Materiały edukacyjne 
w naszej gminie trafią do Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Przychodni „Falco” i „Hipokrates”, Biblioteki Publicznej, 
Komisariatu Policji oraz szkół.

Z informacją o konieczności monitorowania własnego wzoru picia 
chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy. Planu-
jemy także przeprowadzenie lokalnej debaty na temat hasła Kampanii 
„Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” oraz festynu rodzinnego 
propagującego idee trzeźwiościowe.

 Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że alkohol jest 
trzecim czynnikiem ryzyka powodującym choroby i zgony ludzi na 
świecie (po nadciśnieniu tętniczym i nikotynie), a region europejski 
jest największym producentem i konsumentem napojów alkoholowych. 
Ponad 60 typów różnego rodzaju chorób ma związek z alkoholem. 

Badania CBOS z 2008 roku pokazują, że w społeczeństwie funkcjo-
nuje stereotyp dotyczący piwa jako najmniej szkodliwego napoju alko-
holowego. Tymczasem wypijając szklankę piwa (250 ml), lampkę wina 
(100 ml) lub kieliszek wódki (30 ml) wprowadzamy do organizmu taką 
samą ilość alkoholu etylowego. Celem kampanii nie jest nakłanianie 
do całkowitej abstynencji (choć ta w przypadku niektórych osób, np. 
młodzieży i kobiet w ciąży czy kierowców jest konieczna), ale pokaza-
nie, kiedy picie staje się ryzykowne i jakie są granice tego ryzyka.

W Polsce spożycie 100% alkoholu na jednego mieszkańca wzrosło 
w ostatnich 10 latach z 7,02 l w 1998 roku do 9,21 l w 2007 roku (dane 
GUS). Rośnie udział napojów spirytusowych w strukturze spożycia, a 
także liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny zostanie 
skierowany do młodzieży. Z myślą o tej grupie docelowej powstała 
strona internetowa www.niebotak.pl, która pokazuje, że najbardziej 
bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie abstynencji. Do 
szkół trafi, przygotowany przez PARPA, scenariusz wywiadówki dla 
rodziców oraz scenariusz zajęć profilaktycznych. Ponadto placówki te 
otrzymają materiały edukacyjne pod hasłem „Nie, bo tak”, adresowane 
do młodych ludzi. 

Więcej informacji na temat kampanii uzyskacie Państwo, kontak-
tując się z Ambasadorem Kampanii Małgorzatą Szpendowską- Wy-
legalską. 

ZACHĘCAMY RÓWNIEż DO ODWIEDZENIA STRONY INTER-
NETOWEJ PROJEKTU
www.wyhamujwpore.pl

rusZyła kaMpania 
ZaCHowaj trZeźwy uMysł

Kolejny raz w Polsce, a tym samym i w naszej 
Gminie ruszyła kampania profilaktyczna "Zachowaj 
Trzeźwy Umysł" skierowana zarówno do dzieci oraz 
młodzieży jak i dorosłych. Organizatorami kampanii 
są: Fundacja „Trzeźwy Umysł" oraz Stowarzyszenie 
Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Już ponad 
900 gmin promuje idee zdrowego stylu życia bez 
środków uzależniających.

Tegoroczna kampania obejmować będzie działania wiosenno - letnie 
oraz jesienne i obfitować w różnego typu konkursy i przedsięwzięcia 
ogłaszane nie tylko przez organizatorów ogólnopolskich, ale również 
tradycyjnie już przez różne instytucje działające na terenie Miasta i 
Gminy Skoki. Nie zabraknie zatem atrakcji. Należy tylko pilnie śledzić 
stronę internetową, a każdy będzie mógł propagować idee kampanijne, 
edukować się i dobrze bawić jednocześnie. 

Polska wystartowała z kampanią 1- go kwietnia, ale my dołączyliśmy 
już 2 - go. Tego dnia odbyło się zebranie organizacyjne, w którym wzięli 
udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w kampanię.

Tradycyjnie już patronat honorowy na gminną edycją akcji objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - Pan Tadeusz Kłos, a patronat 
medialny Redakcja „Wiadomości Skockich ". Wybrani zostali też 
szkolni koordynatorzy kampanii oraz koordynator z ramienia Gminy. 
Kampania trwać będzie do 30 listopada. 

W ogólnopolskiej edycji odbywać się będzie 5 konkursów indy-
widualnych dla dzieci i młodzieży, 2 konkursy zespołowe oraz 1 dla 
nauczycieli. W edycji gminnej będzie ich więcej.

Podstawową pomoc kampanijną w postaci kompleksowego pakietu 
materiałów edukacyjno - profilaktycznych już otrzymaliśmy i dotarła 
ona do szkół. Materiały na rok 2009 podzielone są ze względu na wiek 
uczniów. Te pod hasłem „Przygoda tuż za progiem" przeznaczone są 
dla uczniów szkół podstawowych. Dla gimnazjalistów przygotowano 
hasło „Moja pasja - moja tarcza". Ponadto w pakiecie otrzymaliśmy 
materiały zaprojektowane z myślą o rodzicach, nauczycielach, sprze-
dawcach alkoholu i o kierowcach. 

O tym co będzie dziać się w ramach tego olbrzymiego przedsięwzię-
cia, informować będziemy na bieżąco w banerze Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na stronie 
www.gmina-skoki.pl.

Na razie podajemy wiadomości dotyczące najbliższych konkursów 
organizowanych na terenie naszej Gminy.

Czytajcie, zgłaszajcie się, wygrywajcie i zachowujcie zawsze Trzeźwy 
Umysł!!!

 gminny koordynator kampanii
M. Szpendowska-Wylegalska

w rejowCu 
„CoŚ siĘ DZieje”

Zakończono I etap prac porządkowo-remontowych przy Świetlicy 
Wiejskiej w Rejowcu. W ramach robót wykonano 2 studzienki zbie-
rające wodę z rynien spustowych z dachu Świetlicy i przygotowano 
studzienkę rewizyjną do podłączenia odwodnienie placu przed Świet-
licą. Samo utwardzenie placu kostka brukową wykonane zostanie w II 
etapie.  Równocześnie wykonano roboty budowlane polegające 
na wzmocnieniu fundamentu zachodniej ściany szczytowej, oraz na 
ociepleniu i otynkowaniu tej ściany. 

Prace te poprzedziły roboty melioracyjne związane z pogłębieniem 
przebiegającego w pobliżu rowu odprowadzającego wodę do stawu 
wiejskiego, do którego podłączono tez wody opadowe ze Świetlicy. 
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wieM, MyŚLĘ, LiCZĘ
20 marca uczniowie klas drugich pod opieką Danuty Kubickiej 

uczestniczyli w VII  Międzyszkolnej Olimpiadzie Wiem, myślę, liczę. 
Naszą szkołę reprezentowały: Julia Dereżyńska, Aleksandra Szymaś 
i Anna Zrobczyńska.

Pytania konkursowe dotyczyły ogólnej wiedzy o świecie oraz umiejęt-
ności rozwiązywania zadań matematycznych wymagających logicznego 
myślenia. Dziewczynki przywiozły ciekawe upominki i wiele wrażeń.

BajeCZna nieDZieLa 
u raCZyŃskiCH

Po dłuższej przerwie powróciły spotkania czytelnicze ze znanymi 
aktorami w Bibliotece Raczyńskich. Tym razem uczniowie szkoły 
podstawowej mieli okazję spotkać się z Magdaleną Wójcik, aktorką 
Teatru Ateneum w Warszawie.  Przy lekturze książki Agaty Widzow-
skiej-Pasiak  pt. "Dreptak i pępek świata" wszystkie dzieci bawiły się 
znakomicie.  Mieszkająca w Swarzędzu pisarka również zaszczyciła  
swoją obecnością wiernych czytelników.

WYCIECZKA DO ZOO I DO PALMIARNI
Podczas ferii zorganizowana została również wycieczka do starego 

ZOO i do palmiarni w Poznaniu. Dowiedzieliśmy się tam wielu cie-
kawych rzeczy. Stare ZOO w Poznaniu to trzeci pod względem wieku 
ogród na dzisiejszych ziemiach polskich. Spotkaliśmy przedstawicieli 
różnych gatunków zwierząt ze wszystkich stron świata, a niektórych z 
nich (np. tukana czerwonodziobego) nie znajdziemy w żadnym innym 
polskim ogrodzie zoologicznym.. Miłośnicy gadów, płazów, ssaków, 
a także awifauny czuli się jak ryby w wodzie, oglądając prześliczne 
terraria i akwaria z pięknymi okazami. Pogoda nie do końca nam 
dopisała. Dokuczało zimno, ale mogliśmy wejść do jednego z kilku 
pawilonów, w których eksponowane były liczne gatunki zwierząt. Mało 
popularną atrakcją zoo jest Muzeum Wiedzy o Środowisku Polskiej 
Akademii Nauk. Zobaczyliśmy wypchane zwierzęta, zamieszkujące 
niegdyś tereny naszego kraju, wobec których nie udała się reintroduk-
cja (np. tur), oraz te, dla których zakończyła się ona pomyślnie (np. 
żubr). Stare ZOO w Poznaniu jest naprawdę interesującym miejscem. 
Jednak to nie koniec naszej podróży. Kolejnym miejscem, do którego 
się udaliśmy była palmiarnia. Palmiarnia poznańska to dydaktyczno 
– wystawowa placówka botaniczna, znajdująca się w tutejszym parku 
Wilsona. Na powierzchni 4600m, w 12 pawilonach prezentowanych 
jest około 1100 gatunków roślin, a w akwariach 170 gatunków ryb i 50 
gatunków roślin wodnych. Palmiarnia stanowi największych w Europie 
sztucznych zbiorowisk roślinności tropikalnej.  Do Skoków wróciliśmy 
(i my, i nasze opiekunki – p. Kobus-Bogunia i p. Zaganiaczyk )bardzo 
zadowoleni i pełni nowych wrażeń.

Aneta Ciachla

warsZtaty pLastyCZno 
– FotoGraFiCZne

Pani Małgorzata Zaganiaczyk odkryła w naszej szkole wiele talen-
tów. Chcąc kształcić nas wszystkich w kierunku fotograficzno – pla-
stycznym zorganizowała w naszej szkole warsztaty, które odbyły się w 
czasie ferii zimowych. Uczniowie na tych zajęciach poznawali sztukę 
malarstwa oraz dobierania kolorów do najprostszego obrazu przez 

nich tworzonego. Kolory to najważniejsza część rysunku, najtrafniej 
dobrane tworzą z niego sztukę, obraz przyciągający nasze oczy. Zaję-
cia te odbywały się z instruktorem panem Ryszardem Dereżyńskim. 
Jego uwagę przyciągnęło kilka   prac -  Joanny Szymańskiej, Agnieszki 
Gatkowskiej i Witka Drewicza. Zostaną one już wkrótce wystawione 
w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu. 

Aneta Ciachla 

kto Zna 
parki krajoBraZowe?

W piątek, 6 marca  w Poznaniu odbył się wojewódzki etap konkur-
su „Poznajemy parki krajobrazowe Polski’. Reprezentantki naszej 
szkoły: Katarzyna Dziekan, Maja Guner, Aleksandra Samol oraz 
Marta Szmyra zajęły II miejsce. Nagrodą za awans był  między innymi 
tygodniowy pobyt w miejscowości Ląd, gdzie  wraz z nauczycielką 
przygotowującą je do konkursu, p. Małgorzatą Dudek, wzięły udział w 
zajęciach edukacyjnych. Tutaj pod okiem przyrodników miały okazję 
poznać najwspanialsze zakątki doliny Warty.

Ola Samol

eGZaMiny
W dniach 22-24 kwietnia br. miały miejsce ogólnopolskie egzaminy 

gimnazjalne, do których przystąpiło również 122 uczniów z sześciu 
trzecich  klas naszej szkoły.

W pierwszy dzień trzecioklasiści pisali test z zakresu przedmiotów 
humanistycznych. Drugiego dnia odbył się pisemny egzamin z przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych, a na zakończenie test z języka 
polskiego. Egzamin ten to podsumowanie pracy uczniów a jego celem 
jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności nabytych w trakcie trzy-
letniej nauki w gimnazjum. Suma uzyskanych przez ucznia  punktów z 
poszczególnych testów egzaminacyjnych jest niezbędnym elementem 
prawa do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. 
Ogłoszenie wyników egzaminu nastąpi w połowie czerwca.

I. Migasiewicz

sos DLa ZieMi
Z okazji przypadającego 22 kwietnia Dnia Ziemi, w szkołach pro-

wadzonych przez Fundację odbyły się zajęcia poszerzające wiedzę 
dzieci na temat ochrony środowiska. W szkole w Lechlinie święto 
rozpoczęto od konkursu pt. „Mały ekolog”. Uczniowie odpowiadali 
na pytania związane z ekologią, rozwiązywali zagadki przyrodnicze, 
pracowali nad rozsypankami wyrazowymi, które po ułożeniu two-
rzyły hasło przyrodnicze. Później przyszedł czas na pracę w grupach, 
która polegała na wykonaniu plakatu związanego z Dniem Ziemi, 
sporządzeniu tablicy odpadów domowych oraz ułożeniu wiersza o 
przyrodzie. Jednak najwięcej emocji w uczniach i przedszkolakach 
wzbudził konkurs pt. „Bajkowa postać”, ogłoszony przez Samorząd 
Szkolny. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu bajkowego 
bohatera z surowców wtórnych. Prace zaskakiwały pomysłowością i 
starannością wykonania.

Nieco inny przebieg miały obchody Dnia Ziemi w szkole w Jabłko-
wie. Tego dnia postawiono tam na bezpośredni kontakt z przyrodą. 
Uczniowie udali się w teren, by bawić się w podchody. Na zakończenie 
zgromadzono się przy ognisku, by posilić się upieczonymi kiełbaska-
mi.  

  Mimo różnorakich zabaw i konkursów, punktem centralnym obcho-
dów Dnia Ziemi jest akcja „Sprzątanie świata”. Tak było i tym razem. 
Dzieci- te młodsze i te starsze – porządkowały najbliższą okolicę lub 
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pobocza dróg. Niestety, i tym razem worki  błyskawicznie zapełniły się 
śmieciami. Z żalem trzeba przyznać, że wśród części społeczeństwa 
świadomość ekologiczna nadal jest mała lub żadna. A akcje typu 
„Sprzątnie świata” przyzwyczajają bałaganiarzy do myślenia według 
schematu: „Wyrzucam śmieci gdzie popadnie, bo i tak ktoś przyjdzie 
i posprząta”. Smutne. 

L. Błachowiak
     

na tropie GwiaZD i pLanet 
6 kwietnia 2009 r. w szkole w Lechlinie odbył się międzyszkolny 

etap konkursu astronomicznego „Planety Układu Słonecznego”. Brali 
w nim udział uczniowie klas IV – VI Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Jabłkowie. Uczestnicy konkursu rozwiązywali pisemny test. 
Aby wyłonić laureatów, przeprowadzono dogrywkę, w której najlepsi 
uczniowie wykazali się rozległą wiedzą, odpowiadając na wylosowane 
przez siebie pytania.  Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce -  Kamil 
Gramza , II- Klaudia Kubisz ze szkoły 

w Lechlinie, III – Maciej Mazur ze szkoły w Łopuchowie. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci - 
książki o tematyce przyrodniczej.      

G. Kufel

warto Znać 
wieLkopoLskĘ!

25 marca w Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku miał 
miejsce etap rejonowy XIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Zespół 
Szkolno-Przedszkolny reprezentowały czwartoklasistki: Ilona Kacz-
kowska ze szkoły w Jabłkowie oraz Daria Krupa i Klaudia Załęska z 
punktu filialnego w Pawłowie Skockim. Uczniowie musieli wykazać 
się nie tylko ogólną wiedzą z zakresu kultury, historii lub geografii 
Wielkopolski. Dodatkowym wyzwaniem na tym etapie konkursu 
była znajomość wielkopolskich legend oraz zabytków architektury 
romańskiej i przedromańskiej. Dziewczęta wyzwanie dzielnie pod-
jęły i bez problemów poradziły sobie z pytaniami, które niejednego 
dorosłego Wielkopolanina wprawiłyby w niemałe zakłopotanie. Teraz 
przygotowują się do etapu wojewódzkiego, będącego zarazem finałem 
prestiżowego konkursu. Gratulujemy i trzymamy kciuki!

niektÓrZy LuBiĄ poeZjĘ
20 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim odbył się 

konkurs międzyszkolny zatytułowany „Czy znasz język poezji?” . W 
konkursie wzięło udział pięcioro uczniów z każdego punktu filialnego 
ZSP.  Zadanie, przed którym stanęli miłośnicy poezji, polegało na 
rozwiązaniu testu sprawdzającego znajomość środków poetyckich,  
budowę wiersza czy umiejętność analizy i interpretacji utworów lirycz-
nych. Jednak najpoważniejszym wyzwaniem było ułożenie własnego 
wiersza-recepty  „Na radość”. Mimo wysoko ustawionej poprzeczki, 
i z tym zadaniem uczniowie poradzili sobie całkiem nieźle, tworząc 
czasem wyszukane porównania lub przenośnie. Ostateczny wynik 
konkursu był następujący: I miejsce zajęła Anna Urban  (kl. VI, 
Jabłkowo), miejsce II Michalina Kaczyńska (kl. VI, Lechlin), miejsce 
III Natalia Jankowska (kl. V, Łopuchowo), a na miejscu IV – różnicą 
zaledwie 0,5 punktu - uplasowała się Magdalena Tyl (kl. IV, Jabłko-
wo). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
natomiast zwyciężczynie nagrodzono słownikami,  które z pewnością 
okażą się przydatne podczas dalszego poszerzania wiedzy o literaturze 
i języku polskim. 

L. Błachowiak

MłoDsZy, starsZy 
– kaŻDy swoje HoBBy Ma!
Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach pragnie zaprosić 

chętne osoby powyżej 50-tego roku życia z terenu miasta i gminy 

Skoki do wzięcia udziału w specjalistycznych warsztatach aktywizują-
cych osoby starsze. Projekt jest współfinansowany przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Pierwsze spotkanie odbędzie 
się 4 maja br. 

w zespole pałacowo-parkowym w Jabłkowie. W ramach projektu 
planowane są miedzy innymi: spotkania przy piosence biesiadnej, 
wieczorki poetyckie, wystawa fotograficzno-numizmatyczna, warsztaty 
fotograficzne czy też wycieczka to teatru. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w szkołach prowadzonych przez  Fundację.

R. Wróblewska

Z wiZytĄ w GnieźnieŃskiM 
teatrZe

W czwartek 12 lutego, tuż przed dwutygodniowym zimowym od-
poczynkiem uczniowie Oddziału dla Dzieci Niepełnosprawnych z 
Pawłowa Skockiego wraz z młodzieżą z Murowanej Gośliny (czyli in-
nymi słowy grupa teatralna AGRAFKA) udali się do Gnieźnieńskiego 
Teatru. Wycieczka była nagrodą w Drugim Powiatowym Przeglądzie 
Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych ISKRA 2008. 

Obejrzeli oni przedstawienie pt. „Księżniczka z Zamku Gnieźnień-
skiego” w reżyserii Andrzeja Malickiego. 

Mimo, iż to nie była pierwsza wizyta w teatrze  młodzi widzowie i 
tak zachwycali się pięknem wnętrz gmachu i odczuwali panującą tam 
podniosłą atmosferę. Nasi podopieczni oglądali spektakl z zapartym 
tchem, podziwiali dekoracje, stroje aktorów a także przenikającą w 
serca muzykę czy oświetlenie, które zarówno wzbudzało uśmiech jak 
i  potęgowało momenty grozy.

Po udanej wizycie w gnieźnieńskim teatrze, pełni wrażeń lecz z pu-
stymi brzuchami zajechaliśmy na małe „co nieco” do McDonald’s.

Wydarzenia całego dnia sprawiły wszystkim wiele radości, której nie 
było końca nawet podczas powrotu do domu.

wystĘp 
w sZkoLe poDstawowej 

w kisZkowie
10 marca 2009 grupa teatralna  AGRAFKA wystąpiła w Szkole 

Podstawowej w Kiszkowie  wystawiając przedstawienie pt. Brzydkie 
Kaczątko. Na widowni zasiedli najmłodsi uczniowie kiszkowskiej 
szkoły pierwszo-, drugo- i trzecioklasiści wraz z nauczycielami, a także 
przedstawicielki Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych w 
Kiszkowie. Po krótkim powitaniu przez panią dyrektor Danutę Grycz-
kę scena należała już do naszych artystów. Zebrani w szkolnej świetlicy 
uczniowie z zapartym tchem obserwowali taneczne popisy aktorów , 
stroje czy muzykę . Kunszt aktorski został nagrodzony ogromnymi 
brawami. W ramach podziękowań uczniowie z Kiszkowa podarowali 
swoim kolegom-aktorom własnoręcznie wykonane kwiaty.

Z wiZytĄ 
w Murowanej GoŚLinie

Mimo, iż okres bożonarodzeniowy skończył się 6 lutego na specjalne 
zaproszenie Dyrekcji Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnospraw-
nych z Murowanej Gośliny grupa teatralna AGRAFKA wystawiła 
przedstawienie jasełkowe. Oklaskom i pochwałom nie było końca. 
Zaproszeni goście z zapartym tchem oglądali  popisy sceniczne  mło-
dych aktorów. Gromkie brawa

uświadomiły osobom niepełnosprawnym występującym na scenie 
jak wielki , pozytywny wkład wnoszą w życie społeczeństwa.

Była to okazja nie tylko do zaprezentowania zdolności aktorskich ale 
również do pokonania barier i to barier społecznych oraz zapobiegania 
izolacji społecznej osób niepełnosprawnych.
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POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUżNIKÓW 
ALIMENTACYJNYCH

W przypadku bezskuteczności egzekucji 
osoba uprawniona do alimentów (dziecko za 
pośrednictwem swego przedstawiciela usta-
wowego) może złożyć do organu właściwego 
wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośro-
dek pomocy społecznej właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej 
do alimentów) wniosek o podjęcie działań 
wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, 
od komornika prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, 
zawierające informację o stanie egzekucji, 
przyczynach jej bezskuteczności oraz o dzia-
łaniach podejmowanych w celu wyegzekwo-
wania zasądzonych alimentów.

W przypadku złożenia wniosku bez w/w 
zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela 
wzywa organ prowadzący postępowanie 
egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. 
Komornik prowadzący postępowanie egzeku-
cyjne jest obowiązany do przesłania zaświad-
czenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania.

W przypadku przyznania osobie uprawnio-
nej świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
organ właściwy wierzyciela "z urzędu" wy-
stępuje z wnioskiem do organu właściwego 
dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek 
pomocy społecznej właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyj-
nego) o podjęcie działań wobec dłużnika 
alimentacyjnego.

Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy 
dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, 
w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodo-
wej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a 
także jego stanu zdrowia oraz przyczyn nieło-
żenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz 
odbiera od niego oświadczenie majątkowe

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny 
nie może wywiązać się ze swych zobowiązań 
z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy 
dłużnika: 

1. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego 
do zarejestrowania się jako bezrobotny, 
albo jako poszukujący pracy, w przypadku 
braku możliwości zarejestrowania się jako 
bezrobotny; 

2. zwraca się do starosty o podjęcie działań 
zmierzających do aktywizacji zawodowej 
dłużnika alimentacyjnego; 

3. w razie braku możliwości aktywizacji 
zawodowej występuje z wnioskiem do starosty 
o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do 
robót publicznych lub prac organizowanych 
na zasadach robót publicznych, określonych 

w przepisach o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy.

W przypadku uniemożliwienia przez 
dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia 
wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia 
oświadczenia majątkowego oraz odmowy 
podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawo-
dowej, uchylania się od nich lub odmowy 
zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy 
zarejestrowania się jako poszukujący pracy 
w przypadku braku możliwości zarejestro-
wania się jako bezrobotny, organ właściwy 
dłużnika: 

1. składa wniosek o ściganie za przestęp-
stwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 
88, poz. 553, z późn. zm.3), 

2. kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie 
prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. 

Organ właściwy dłużnika informuje organ 
właściwy wierzyciela oraz komornika sądo-
wego o podjętych działaniach wobec dłużnika 
alimentacyjnego oraz o ich efektach.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do 
zwrotu organowi właściwemu wierzyciela na-
leżności w wysokości świadczeń wypłaconych 
z funduszu alimentacyjnego osobie upraw-
nionej do alimentów, łącznie z ustawowymi 
odsetkami.

Iwona Tyll
 

NOWELIZACJA USTAWY 
O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 grudnia 
2008r. Nr 223, poz. 1456 została opubliko-
wana nowelizacja ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, która wprowadza szereg zmian 
w obowiązujących już przepisach.

Jedną z najważniejszych jest przesunięcie 
okresu zasiłkowego, który od 2009r. ma obej-
mować okres od 1 listopada do 31 październi-
ka następnego roku kalendarzowego.

Okres zasiłkowy który rozpoczął się w dniu 
1 września  2008r. zostaje przedłużony do 
dnia 31 października 2009r. Decyzje prze-
dłużające okres pobierania świadczeń będą 
wydawane z urzędu. 

Aby otrzymać dodatek z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego 2009/2010 koniecznym będzie 
złożenie wniosku o przyznanie w/w dodatku  
w terminie do 31 października 2009.

W celu uzyskania we wrześniu i paździer-
niku 2009r. dodatku z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem za-
mieszkania (na częściowe  pokrycie wydatków 
związanych z dojazdami lub związanymi z 

zamieszkaniem w miejscu nauki) konieczne 
będzie dostarczenie w m-cu wrześniu 2009r. 
zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej; 
dokument potwierdzający tymczasowe za-
meldowanie ucznia w bursie, internacie lub 
innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, 
prowadzonych przez podmiot publiczny.

Kolejna zmiana dotyczy przyznawania 
zasiłku pielęgnacyjnego.

W przypadku, gdy wniosek o przyznanie 
zasiłku zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od 
wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności, zasiłek przyznaje 
się od dnia zgłoszenia wniosku o wydanie 
orzeczenia (art. 24 ust.2a).

Ponadto w przypadku utraty ważności 
orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności i ponownego ustalenia 
niepełnosprawności lub stopnia niepełno-
sprawności, prawo do świadczeń rodzinnych 
uzależnionych od niepełnosprawności, ustala 
się od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym upłynął termin 
ważności poprzedniego orzeczenia , jeżeli 
osoba spełnia warunki uprawniające do na-
bycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o 
ustalenie niepełnosprawności lub stopnia nie-
pełnosprawności w terminie miesiąca od dnia 
utraty ważności poprzedniego orzeczenia, zaś 
wniosek o przyznanie świadczenia w terminie 
3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia (art. 
24 ust.3a).

Zmiana dotyczy także przyznawania świad-
czenia pielęgnacyjnego (art. 17 ust.1)

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygna-
cji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
przysługuje osobom, na których zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1694r. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obo-
wiązek alimentacyjny, a także opiekunowi 
faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje 
lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad 
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o 
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzy-
stencji oraz konieczności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą 
legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. 

Dotyczy to w szczególności: dzieci wobec 
rodziców, rodzeństwa oraz wnuków wobec 
dziadków. 
 Anna Deminiak

oŚroDek poMoCy społeCZnej 
w skokaCH inForMuje:
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Kościół pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Rejowcu 

(Szlakiem Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka)

Dzieje Świątyni w Rejowcu ściśle wiążą się 
z historią wsi Rejowiec. Bo przecież, tak jak 
zmieniali się mieszkańcy wsi, tak też zmieniała 
się obrzędowość nabożeństw odprawianych w 
tej Świątyni. Pierwszymi  jej użytkownikami byli 
protestanccy  kalwini i arianie- polska szlachta 
wyznania kalwińskiego, po nich ewangelicy, a 
następnie, od roku 1947 katolicy. 

 Zarówno wieś jak i kościół, swe powstanie 
zawdzięczają kalwinowi Andrzejowi Reyowi, 
wnukowi twórcy polskiego języka literackie-
go Mikołaja Reya z Nagłowic, który w roku 
1620 poślubił dziedziczkę Skoków i okolicz-
nych dóbr Zofię Latalską. To Andrzej Rey 
w roku 1626 lokalizował wieś Rejowiec, do 
której sprowadził niemieckich osadników 
wyznania kalwińskiego, którym nadał ziemię 
i wybudował modrzewiowy zbór, który stał 
się równocześnie miejscem modlitw polskiej 
szlachty kalwińskiej. 

 O tych dziejach świadczą XVII- wieczne 
tablice trumienne z malowanymi na blasze 
herbami polskiej szlachty kalwińskiej. Tablice 
te widzimy na ścianach kruchty prowadzącej 
do kościoła. 

 W roku 1793 Wielkopolska, a wraz z 
nią i Rejowiec przeszły pod zabór pruski, a 
miejscowi kalwini zlali się z falą protestan-
ckiego osadnictwa niemieckiego wyznania 
luterańskiego. Tak więc nasza Świątynia do 
roku 1945 służyła miejscowym ewangelikom. 
Przez te wszystkie lata mieszkańcy Rejowca i 

okolicznych wsi wyznania katolickiego uczęsz-
czali do kościoła parafialnego w Dąbrówce 
Kościelnej. 

Luteranie też w roku 1820 dokonali grun-
townej przebudowy, a może nawet odbudowy 
kościoła (faktu tego nie da się ustalić bez 
dokładnych badań dendrochronologicznych). 
W tym też roku wybudowano wolnostojącą do 
dzisiaj dzwonnicę, a fakt jej budowy potwier-
dza data zamieszczona na zwieńczającej ją 
blaszanej chorągiewce. 

W styczniu 1945 roku, w wyniku działań 
wojennych, ludność ewangelicka wyjechała 
do Niemiec, a Świątynia utraciła swych 
wyznawców. Teraz też miejscowa polska 
ludność katolicka i władze kościelne wszczęły 
działania o przekazanie jej we władanie koś-
cioła katolickiego. Oficjalnie nastąpiło to 17 
sierpnia 1947 roku, gdy w wyniku poświęcenia, 
nasza Świątynia otrzymała imię Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i stała się filią kościoła w 
Dąbrówce Kościelnej.

W pierwszych latach do Rejowca dojeżdżał 
ksiądz z Kiszkowa, a następnie z Dąbrówki 
Kościelnej. W roku 1956 zamieszkał tu pierw-
szy wikariusz ks. Marian Kasprzak, a po nim 
kolejni wikariusze: Albin Obiegły, Jan Nowak 
i Eugeniusz Szymański. Pierwszym wikariu-
szem stałym, w latach 1964- 1976, w mniej-
szym stopniu uzależnionym od proboszcza i 
przygotowującym powstanie nowej parafii był 
ks. Bronisław Sobkowiak. Pierwszym probosz-

czem powstałej oficjalnie 25 marca 1976 roku 
parafii został ks. Stanisław Woźniak, człowiek 
niezwykle aktywny, któremu wieś zawdzięcza 
zelektryfikowanie kościoła, pobudowanie 
budynku plebanii i założenie cmentarza pa-
rafialnego. Jego następcą, z dniem 1 września 
1981 roku został sprawujący swą posługę do 
dzisiaj ks. Henryk Badura.

Kościół w Rejowcu jest kościołem jedno-
nawowym. Wchodzimy do niego przez wy-
dzieloną kruchtę, na ścianach której widzimy 
wspomniane już tablice trumienne. Nawę 
kościoła z trzech stron otaczają wsparte na 
6-ciu drewnianych słupach loże. Jego wystrój 
tworzy niewielki barakowy ołtarz, przenie-
siony z kolegiaty kruszwickiej, w którym 
umieszczono nowy obraz Serca Jezusowego. 
Uzupełniają go figury świętych Piotra i Pawła, 
a na bocznej, lewej ścianie, znajduje się obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej.  

P.S. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Rejowcu jest jednym z dwunastu 
godnych zwiedzenia kościołów drewnia-
nych objętych projektem „ Szlak Kościołów 
Drewnianych Wokół Puszczy Zielonka”, 
realizowanych przez Związek Międzygminny 
„Puszczy Zielonka”, który to projekt zyskał 
dofinansowanie ze środków Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego. Więcej na stronie projektu: www.
koscioly-drewniane.info

E. Lubawy

Poznaj swoją gminę!



Joanna Papuzińska w Skokach.

Rajd rowerowy z okazji Dnia Ziemi. Rajd rowerowy z okazji Dnia Ziemi.

Rajd rowerowy z okazji Dnia Ziemi.

Łejery na koncercie w Skokach.

Uczniowie szkół Fundacji - Sprzatanie Świata. Joanna Papuzińska w Skokach.

SKOCKI KALEJDOSKOP

„Skoczki” - III miejsce na przeglądzie w Budzyniu.


