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Pamięci Powstańców
Wielkopolskich!

Udziałem we mszy świętej w in-
tencji Powstańców oraz modlitwą
przed tablicą pamiątkową przy
bramie skockiego cmentarza za
dusze zmarłych Powstańców
mieszkańcy ziemi skockiej uczcili
87 rocznicę Powstania Wielko-
polskiego.

Czytaj na str. 2

Jak w całym kraju, 8-go stycz-
nia 2006 zagrała w Skokach
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy.

Czwarty raz
Orkiestra
zagrała

w Skokach

Czytaj na str. 7

Skoczanie
Kościołowi !

Setki nie tylko  mieszkańców
Skoków podążyło w niedzielę, 15
stycznia br. do sali skockiego
Gimnazjum. Przybyły też osoby,
które chociaż Skoki opuściły kil-
kadziesiąt lat temu to czują się z
miastem związane sercem i du-
chem.

Czytaj na str. 8-9
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PAMIÊCI POWSTAÑCÓW
WIELKOPOLSKICH!

Przed tablic¹ pami¹tkow¹, Prezes Towarzystwa Pamiêci Powsta-
nia Wielkopolskiego Krzysztof Jachna, na tle ogólnego przebiegu
Powstania przypomnia³ udzia³ w nim skoczan z równoczesnym
nakre�leniem ich uczestnictwa i zas³ug w kszta³towaniu siê zrêbów
gospodarki oraz kultury i sportu w odrodzonej Polsce oraz udzia³
powstañców w roku 1939 w walkach w obronie Ojczyzny.

Uroczysto�æ w dniu 27 grudnia 2005 roku pod tablic¹ zakoñczy-
³o zapalenie zniczy i z³o¿enie kwiatów przez liczne delegacje i
poczty sztandarowe oraz od�piewanie roty i  hymnu pañstwowe-
go.

E. Lubawy

CZWARTY RAZ ORKIESTRA
ZAGRA£A W SKOKACH

Jak w ca³ym kraju, 8 stycznia 2006 zagra³a w Skokach  Wielka
Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy. Zapocz¹tkowana cztery lata temu
w niewidocznym na mapach Antoniewie, gdzie mie�ci siê M³o-
dzie¿owy O�rodek Wychowawczy, a dzisiaj rozbrzmiewaj¹ca w
ca³ym miasteczku Skoki i okolicy.

Przed po³udniem wolontariusze ze Szko³y Zawodowej i obydwu
gimnazjów w Skokach i Antoniewie kwestowali na ulicach miasta za-
puszczaj¹c siê do kilku odleglejszych miejscowo�ci. Wieczór  w wiel-
kiej sali gimnazjum w Skokach nale¿a³ do wszystkich: wolontariuszy,
m³odych artystów, dzieci raczkuj¹cych, m³odzie¿y szkolnej, rodzi-
ców i wszystkich chêtnych mieszkañców miasta, których na 16:00
zwo³a³y og³oszenia.

Gwiazd¹ wieczoru by³a Halina Fr¹ckowiak. Sta³ym gwo�dziem
programu by³y wystêpy taneczne i wokalne, kawiarenka, licytacja,
ca³y czas p³on¹ce ognisko i huczne ��wiate³ko do nieba�.

Orkiestrowe serduszka by³y tego wieczoru na wszystkich bluzkach,
d¿insach, marynarkach i p³aszczach. Banknoty, monety i b³yszcz¹ce
groszaki liczono skrupulatnie niemal do pó³nocy.

W sumie sztab WO�P w Antoniewie  - bo tak siê nazywa, choæ
dzi� wspó³pracuj¹  z nim Urz¹d Miasta i Gminy oraz Gimnazjum
w Skokach zebra³ w dniu Czwartego Fina³u dok³adn¹ sumê
7654,45z³.

El¿bieta Skrzypczak

SPOTKANIA
OP£ATKOWO � NOWOROCZNE
Spotkanie op³atkowo-noworoczne cz³onków Ochotniczej Stra-

¿y Po¿arnej w Skokach w dniu 30 grudnia 2005 roku zakoñczy³o
grudniowe spotkania bo¿onarodzeniowe w Gminie Skoki.

W spotkaniu oprócz cz³onków czynnych uczestniczyli te¿ cz³on-
kowie m³odzie¿owej dru¿yny po¿arniczej oraz go�cie szczególni, a
zawsze mile widziani, tj. weterani OSP. Z zaproszenia Zarz¹du OSP
skorzystali te¿ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych: Przewodni-
cz¹ca Rady Gra¿yna Szymkowiak i Burmistrz Tadeusz K³os oraz
kap³ani Karol Kaczor i Jacek Wich³acz.

Przy tradycyjnym op³atku i wigilijnym karpiu stra¿acy podsumo-
wali dokonania w roku 2005 oraz ¿yczyli sobie wszystkiego najlep-
szego na rok 2006.

Wcze�niej, bo od po³owy grudnia spotkania bo¿onarodzeniowe od-
bywa³y siê w placówkach o�wiatowych, w zak³adach pracy i w orga-
nizacjach spo³ecznych. Tradycyjnie ju¿ op³atkiem podzielili siê miesz-
kañcy Potrzanowa, a mieszkañcy nie tylko osiedla przy ul. Rakojedz-
kiej w Skokach zebrali siê jak ka¿dego roku na spotkaniu op³atkowym
zorganizowanym przez radnego Franciszka Deminiaka.

Szczególny charakter przybra³o spotkanie wigilijne zorganizowane
przez Bibliotekê dla emerytów, rencistów i osób samotnych, Uroczy-
sto�æ tê wzbogaci³a inscenizacja przygotowana przez uczniów Gim-
nazjum pod kierownictwem Danuty Kobus-Boguni. M³odzie¿ uka-
za³a przygotowania do �wi¹t Bo¿ego Narodzenia w polskich domach
� w domu zamo¿nych Polaków, w domu rodziny bezrobotnej, eksmi-
towanej z mieszkania i w rodzinie starszego, samotnego ma³¿eñstwa,
którego dzieci w poszukiwaniu miejsca pracy i nauki udali siê poza
miejsce zamieszkania. To w³a�nie w tej rodzinie eksmitowana rodzina
znajduje zaproszenie do wigilijnego sto³u oraz ofertê zamieszkania do
czasu uzyskania w³asnego mieszkania. Scena ta � podobna do historii
�wiêtej Rodziny z Nazaretu wyciska³a ³zy z oczu i pobudza³a do
refleksji i wspomnieñ zgromadzonych.

Biblioteka nie zapomnia³a te¿ o dzia³aj¹cych przy niej zespo³ach i
zorganizowa³a dla nich dwa odrêbne spotkania wigilijne.

Przy wspólnie z wychowawcami przygotowanym stole wigilijnym,
z dala od domów rodzinnych zasiedli te¿ w poszczególnych grupach
wychowankowie M³odzie¿owego O�rodka Wychowawczego w Anto-
niewie.

Spotkanie wigilijne dla swych podopiecznych � dzieci i m³odzie¿y
specjalnej troski i ich opiekunów zorganizowa³ te¿ O�rodek Pomocy
Spo³ecznej.

W trakcie wszystkich spotkañ w atmosferze szczero�ci i ogólnej
¿yczliwo�ci sk³adano sobie ¿yczenia �wi¹teczne i noworoczne.

Czas spotkañ i ¿yczeñ �wi¹tecznych z nimi zwi¹zanych przemin¹³.
Nadesz³y codzienne dni pracy i nauki. Od nas zale¿y czy sk³adane w
okresie przed�wi¹tecznym ¿yczenia i ¿yczliwo�æ bêd¹ nam w ich trakcie
towarzyszyæ, czy oka¿¹ siê tylko czczym gadaniem. Oby to ostatnie
siê nie sta³o.

E. Lubawy

1. W dniu 31.12.2005 r. w miejscowo�ci Zakrzewo nast¹pi³ nag³y zgon
40-letniego mê¿czyzny. Nie stwierdzono dzia³ania osób trzecich.

2. W dniu 10.01.2006 r. przyjêto zawiadomienie o znêcaniu siê fizycz-
nym i moralnym nad 40-letni¹  kobiet¹ przez jej mê¿a.

3. W dniu 10.01.2006 r. przyjêto zawiadomienie o w³amaniu do jednego z
domów na terenie Mie�ciska. Sprawcami okazali siê ma³oletni miesz-
kañcy tej¿e miejscowo�ci. Straty 300 z³.

4. W dniu 12.01.2006 r. w/w sprawcy w³amali siê do sklepu na terenie
Skoków. Skradziono alkohol i papierosy.

5. W dniu 13.01.2006 r. Komisariat Policji powiadomiono o przyw³asz-
czeniu telefonu komórkowego. W wyniku podjêtych czynno�ci odzy-
skano telefon i zatrzymano dwóch sprawców.

6. Na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w Skokach w miesi¹cu styczniu
2006 r. zatrzymano 4 nietrze�wych kieruj¹cymi pojazdami oraz 3 oso-
by, które naruszy³y s¹dowy zakaz kierowania pojazdami.

Komendant Komisariatu
nad. kom. Jacek Matysiak

KRONIKA 997

�WIADCZENIA RODZINNE
W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o �wiadczeniach rodzinnych

z dnia 29.12.2005r. /Dz.U. Nr 267 poz. 2260/ O�rodek Pomocy
Spo³ecznej informuje, ¿e NIE ZACHODZI KONIECZNO�Æ sk³a-
dania weryfikacji do dnia 15 marca 2006r. o wysoko�ci uzyska-
nych dochodów w 2005 roku przez wszystkich cz³onków rodzi-
ny.  Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że Wiadomo-
ści Skockie są dostępne w wersji elektronicznej na stronie in-
ternetowej Miasta i Gminy Skoki pod adresem www.gmina-
skoki.pl
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w okresie od  23.12.2005 r. do 25.1.2006 r.
ZARZ¥DZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

� W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bud¿etowej na rok 2005.
� W sprawie og³oszenia do publicznej wiadomo�ci wykazu do sprzeda-

¿y dzia³ki zabudowanej nr 101/3 po³o¿onej w Rejowcu.
� W sprawie og³oszenia do publicznej wiadomo�ci wykazu do sprzeda-

¿y dzia³ki letniskowej nr 1516 po³o¿onej w Skokach.
� W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimna-

zjum Nr 1 na rok szkolny 2005/2006.
� W sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na budowê kanaliza-

cji sanitarnej na ul. Ko�ciuszki w Skokach � II etap, zatwierdzenia
siwz i powo³ania komisji przetargowej.

� W sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na budowê na-
wierzchni dróg gminnych na osiedlu Rakojedzka � ulica Graniczna, cz.
Okrê¿na i Podgórna, zatwierdzenia siwz i powo³ania komisji przetar-
gowej,

� W sprawie zatwierdzenia cen i sprzeda¿y drewna pozyskanego z dzia³-
ki bêd¹cej w³asno�ci¹ Gminy Skoki (dzia³ka nr 164/2 w Lechlinie) oraz
og³oszenia przetargu ustnego nieograniczonego na jej zbycie,

� W sprawie og³oszenia do publicznej wiadomo�ci wykazu nieruchomo-
�ci gruntowej stanowi¹cej dzia³kê nr 192 o pow. 0,0591 ha po³o¿on¹ w
S³awicy, przeznaczon¹ do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej.

� W sprawie og³oszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda¿
nieruchomo�ci zabudowanej po³o¿onej w Rejowcu obejmuj¹cej dzia³-
kê nr 89/4 o pow. 0,1224 ha oraz powo³ania Komisji Przetargowej.

� W sprawie og³oszenia do publicznej wiadomo�ci wykazu nieruchomo-
�ci gruntowej stanowi¹cej dzia³kê nr 581/7 o pow. 0,0956 ha po³o¿onej
w Skokach przeznaczon¹ do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

� W sprawie wyodrêbnienia w bud¿ecie Miasta i Gminy Skoki na rok
2006, �rodków finansowych na do¿ywianie.

SPRAWY BIE¯¥CE
Podano do publicznej wiadomo�ci wykazy przeznaczonych do sprze-
da¿y nieruchomo�ci:
� dzia³ki zabudowanej nr 101/3 o pow. 0,07 ha po³o¿onej w Rejowcu,
� dzia³ki letniskowej nr 1516 o pow. 0,0492 ha,  po³o¿onej w Skokach

Karolewie,
� nieruchomo�ci gruntowej stanowi¹cej dzia³kê nr 192 o pow. 0,0591 ha

po³o¿on¹ w S³awicy (przeznaczona do sprzeda¿y w drodze bezprze-
targowej),

� nieruchomo�ci gruntowej stanowi¹cej dzia³kê nr 581/7 o pow. 0,0956
ha po³o¿onej w Skokach,

� dzia³ki nr 394 o pow. 0,14 ha, po³o¿onej w Potrzanowie.
Zakoñczono sprzeda¿ dzia³ek na terenie dawnego POD �Zacisze�. £¹czny
dochód ze sprzeda¿y dzia³ek wyniós³ ponad 320 tys. z³.
Zlecono wykonanie podzia³u geodezyjnego gruntów przeznaczonych
pod po³¹czenie ulic Ko�ciuszki z Rakojedzk¹.
Zlecono wykonanie wyceny: dzia³ki nr 68 o pow. 0,94 ha, po³o¿onej w
Kakulinie oraz dzia³ki nr 94/18 o pow. 0,1501 ha, po³o¿onej w Potrza-
nowie. Powy¿sze dzia³ki Rada Miejska Gminy Skoki przeznaczy³a do
sprzeda¿y uchwa³ami Nr XXXI/284/2001 i X/74/2003.
Ze wzglêdu na brak zainteresowanych, dzia³ek dotychczas nie sprzeda-
no.
Zlecono opracowanie mapki dla celów projektowych pod planowany
wodoci¹g we wsi Wysoka. Po wykonaniu mapki  opracowana zostanie
dokumentacja techniczna a nastêpnie zostanie og³oszony przetarg na
budowê kanalizacji.
Trwaj¹ prace zwi¹zane z rozbudow¹ o�wietlenia ulicznego we wsi Wy-
soka. Planuje siê wykonanie 8 punktów �wietlnych na istniej¹cych s³u-

pach energetycznych wzd³u¿ dróg gminnych.
Trwaj¹ spotkania Burmistrza z mieszkañcami poszczególnych so³ectw.
W ostatnim okresie odby³y siê spotkania w Nied�wiedzinach, Raczko-
wie, Kuszewie, Kakulinie, Roszkówku.
W dniu 25 stycznia w Urzêdzie Gminy odby³a siê narada so³tysów, w
której uczestniczy³ Powiatowy Lekarz Weterynarii. Przekaza³ informa-
cje nt.: zagro¿enia wyst¹pienia ptasiej grypy, terenowych obwodów
urzêdowego badania miêsa zwierz¹t rze�nych i enzoetycznej bia³aczki
byd³a.
Trwa akcja zimowego utrzymania dróg.

PRZETARGI W GMINIE
Og³oszono nastêpuj¹ce przetargi:
1. Przetarg nieograniczony na budowê kanalizacji sanitarnej na ul. Ko-

�ciuszki w Skokach � II etap. Rozstrzygniêcie przetargu nast¹pi  14
marca br. W ramach inwestycji zaplanowano budowê 1057,5 m kana-
lizacji oraz wykonanie 25 przy³¹czy sanitarnych.

2. Przetarg nieograniczony na budowê nawierzchni dróg gminnych na
osiedlu Rakojedzka � ulice: Graniczna, czê�æ Okrê¿nej i Podgórnej. W
ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni drogowej ulicy
Granicznej i czê�ciowo Okrê¿nej  o d³ugo�ci 413 m i szeroko�ci 5 m
oraz  ulicy Podgórnej na odcinku 345 m i szeroko�ci 5 m ze �ciekami
ulicznymi i przykanalikami kanalizacji deszczowej. Rozstrzygniêcie
przetargu nast¹pi 16 marca br.

3. Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudo-
wanej po³o¿onej w Rejowcu, obejmuj¹cej dzia³kê nr 89/4 o pow. 0,1224
ha. Cena wywo³awcza sprzeda¿y nieruchomo�ci wynosi 18 tys. z³.
Przetarg odbêdzie siê 28 lutego br.

Rozstrzygniêto przetarg na sprzeda¿ dzia³ki gminnej nr 174/4 o pow.
0,0708 ha w Ro�cinnie. Cena wywo³awcza wynosi³a 8 950 z³, dzia³kê
sprzedano za kwotê 9 040 z³.
Rozstrzygniêto otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego
w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, turystyki i sportu. Kon-
kurs wygra³o Stowarzyszenie PN Klub Sportowy We³na Skoki. Kwota
dofinansowania zadania przez Gminê Skoki  wyniesie 88 400 z³.
Ze wzglêdu na brak zainteresowania ofert¹ nie odby³ siê II przetarg
ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudowanej budyn-
kiem szko³y w budowie po³o¿onej w Lechlinie obejmuj¹cej dzia³ki nr
164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400 ha. Pierwszy przetarg na
ww. nieruchomo�æ z dnia 8 listopada nie zosta³ rozstrzygniêty ze wzglê-
du na brak post¹pienia uczestników przetargu.
Negatywnym wynikiem zakoñczy³ siê równie¿ przetarg na sprzeda¿
dzia³ki gminnej nr 1081/2 o pow. 0,3026 ha po³o¿onej w rejonie ul.
Polnej w Skokach. Pomimo wp³aconego w terminie wadium do przetar-
gu nie przyst¹pi³a ¿adna osoba.

BURMISTRZ   MIASTA   I   GMINY   SKOKI
OG£ASZA   WYKAZ

1. Nieruchomo�ci  stanowi¹cej  dzia³kê  nr 192   o  pow. 0,0 591
ha    zapisan¹  w  ksiêdze wieczystej KW nr  47.058  S¹du
Rejonowego  w  W¹growcu , przeznaczon¹  do sprzeda¿y w
drodze bezprzetargowej na  rzecz  dzier¿awcy . W / w    nierucho-
mo�æ    po³o¿ona   jest   w    S³awicy .
Warto�æ  dzia³ki  z  VAT - em       brutto   14.199,38,-z³

2. Nieruchomo�ci  gruntowej  stanowi¹cej  dzia³kê  nr  581/7  o
pow. 0,0956 ha po³o¿onej  w  Skokach  przeznaczon¹  do  sprze-
da¿y  w drodze ustnego  przetargu  nieograniczonego. W/w  nie-
ruchomo�æ  zapisana  jest w  ksiêdze  wieczystej  S¹du Rejono-
wego  w  W¹growcu  Kw  nr 48.582.
Warto�æ  dzia³ki  z  VAT � em    brutto   33.696,00,-z³

Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach
Tadeusz K³os
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XXXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
30 grudnia 2005 odby³a siê XXXXI sesja Rady Miejskiej. Radni wys³uchali

sprawozdañ Burmistrza: z bie¿¹cej dzia³alno�ci w okresie miêdzysesyjnym
oraz z realizacji uchwa³ Rady, a tak¿e informacji przewodnicz¹cych Komisji z
dzia³alno�ci Komisji i informacji delegata do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski z pracy Stowarzyszenia.

Bud¿et Gminy na rok 2006, którego projekt zyska³ pozytywn¹ opiniê Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej oraz równie pozytywn¹ opinie Komisji Rady
uchwalono jednog³o�nie.

Rada jednog³o�nie uchwali³a te¿ zmiany w uchwale bud¿etowej na rok 2005,
a po przyjêciu sprawozdania z realizacji �Gminnego programu profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych w roku 2005�, równie¿ analogiczny
�Program� na rok 2006.  Jednog³o�nie podjêto te¿ uchwa³ê w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skoki w czê�ci wsi Potrzanowo.

Wszystko przebiega³o niemal w �wi¹tecznej atmosferze do 12. punktu po-
rz¹dku obrad, który przewidywa³ Informacje z konferencji podsumowuj¹cej
10-letni¹ wspó³pracê Gminy Skoki z gminami zaprzyja�nionymi i ustalaj¹cej
za³o¿enia programowe na dalsze lata wspó³pracy.

Dyskusjê wywo³a³ radny Leszek Gronowicz, który uzna³, ¿e Rada nie mia³a
wp³ywu na tre�æ umowy dot. dalszej wspó³pracy i wysun¹³  wniosek by  Rada
wypracowa³a w³asne stanowisko w zakresie okre�lenia zasad wspólnych dla
wspó³pracy Gminy Skoki z gminami zaprzyja�nionymi. Wypowied� ta nie
znalaz³a akceptacji, a radni Jaros³aw Modlibowski i Grzegorz Owczarzak wy-
kazywali, ¿e podczas konferencji -15.10.2005 kierunki i tezy programowe
zosta³y ustalone przez jej uczestników ze wszystkich trzech zainteresowa-
nych gmin i jako takie winny byæ realizowane.

W dalszej dyskusji przewodnicz¹ca Rady Gminy Gra¿yna Szymkowiak
przedstawi³a List otwarty - �Drzazga�, który wraz z Burmistrzem otrzyma³a
od mieszkañca Skoków, cz³onka Bractwa Kurkowego Januarego B¹tkiewicza.
Równocze�nie poinformowa³a zgromadzonych o spotkaniu, które 20.12.2005
odby³o siê w Urzêdzie Miasta i Gminy z udzia³em autora listu i Starosty Józefa
Sulikowskiego. S³owa listu i wypowiedzi przewodnicz¹cej wywo³a³y o¿y-
wion¹ dyskusjê. Radny Franciszek Deminiak uznaj¹c, ¿e sprawê dla dobra
wspó³pracy nale¿y przemilczeæ i nie nadawaæ jej rozg³osu opu�ci³ salê obrad. Z
kolei radny Gronowicz mówi³ o regresie wspó³pracy oraz o pewnego rodzaju
prowokacji jaka zaistnia³a w Bardowick w trakcie omawianego zdarzenia i
wnioskowa³ o uruchomienie w Izbie Pamiêci sta³ej ekspozycji na temat krzywd
doznanych przez Polaków w czasie okupacji. Radny Owczarzak stwierdzi³,
¿e dobrze siê sta³o, ¿e list zosta³ odczytany. Równocze�nie uzna³, ¿e sprawa
winna byæ dog³êbnie wyja�niona i nie nale¿y siê spieszyæ z podejmowaniem
decyzji. Za wstrzymaniem siê przez Radê z podejmowaniem decyzji  i za
zachowaniem rozs¹dku wypowiedzia³a siê te¿ pani Wies³awa Surdyk-Fertsch.
Podobnego tonu nabra³y wypowiedzi Burmistrza Tadeusza K³osa i Wiceprze-
wodnicz¹cego Rady Powiatu W¹growieckiego Krzysztofa Migasiewicza - au-
tor listu January B¹tkiewicz i Starosta Józef Sulikowski w Lüneburgu i w
Bardowick byli jako cz³onkowie oficjalnej delegacji Powiatu W¹growieckiego i
w tej sytuacji ostateczny g³os w omawianej sprawie winien nale¿eæ do Starosty.

Podjête w trakcie sesji uchwa³y, tj.:
- Uchwa³ê nr XXXXI/262/200  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale

bud¿etowej  na rok  2005r.
- Uchwa³ê nr XXXXI/263/2005  w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta i gminy

na 2006r
- Uchwa³ê nr XXXXI/264/2005 w sprawie przyjêcia Gminnego Programu

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych �na 2006 r.
-  Uchwa³ê nr XXXXI/265/2005  w sprawie przyst¹pienia do  sporz¹dzenia

miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki w czê-
�ci wsi  Potrzanowo

prezentujemy w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej pod
adresem http://skoki.nowoczesnagmina.pl .

E. Lubawy

Za³¹cznik nr 1
do Zarz¹dzenia Nr 5/2006

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 17/01.2006

OG£OSZENIE  O   PRZETARGU
Na podstawie przepisów rozdzia³u 1 i 2 Rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z dnia 14.09. 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomo�ci (Dz.U. Nr
207,poz.2108)

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

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

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci
zabudowanej budynkiem inwentarskim po³o¿onej w Rejow-
cu obejmuj¹cej dzia³kê Nr 89/4 o pow. 0,1224 ha.

1. Cena wywo³awcza sprzeda¿y nieruchomo�ci  wynosi:   18.000,00
z³ (zwolnienie z VAT)
2. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg ponosi dodatkowo kosz-
ty zwi¹zane z przygotowaniem nieruchomo�ci do sprzeda¿y w wy-
soko�ci:     1200,00 z³
3. Wysoko�æ wadium:                                                            2.500,00 z³

4. Przeznaczona do sprzeda¿y nieruchomo�æ zapisana w ksiêdze
wieczystej K.W nr 47.222 prowadzonej przez S¹d Rejonowy w W¹-
growcu nie wykazuje obci¹¿eñ.

5. Opis nieruchomo�ci
Nieruchomo�æ zabudowana budynkiem inwentarskim wymagaj¹cym
remontu.

6. Przeznaczenie nieruchomo�ci w planie
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sko-
ki obowi¹zuj¹cym do 31.12.2003 r. nieruchomo�æ po³o¿ona jest na
terenach us³ug zwi¹zanych z o�wiat¹. W obowi¹zuj¹cym studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Skoki s¹ to tereny zainwestowania jednostek osadniczych.

7. Termin i miejsce wp³aty wadium:
Wadium nale¿y wp³aciæ gotówk¹ w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w
Skokach - pokój na parterze lub na konto Urzêdu Miasta i Gminy w
Skokach - Nr konta: 07  102039030000150200118521 z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby wadium wp³ynê³o  na konto Urzêdu Miasta i
Gminy w Skokach  najpó�niej do dnia 24 lutego 2006r (pi¹tek).

8. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbêdzie siê w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach w dniu 28
lutego 2006r. (wtorek) o godz. 10oo.

9. Informacja o skutkach uchylenia siê od zawarcia notarialnej umowy
sprzeda¿y
W razie uchylenia siê uczestnika przetargu, który przetarg wygra³ od
zawarcia umowy sprzeda¿y wp³acone wadium ulega przepadkowi.

10. Uwagi:
a) w przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby, które wnios¹ wadium w
terminie wyznaczonym w og³oszeniu o przetargu,
b) oglêdzin przedmiotu sprzeda¿y bêdzie mo¿na dokonaæ po uprzed-
nim telefonicznym uzgodnieniu terminu,
c) og³aszajacy zastrzega sobie mo¿liwo�æ odwo³ania przetargu z
wa¿nych powodów, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu
przetargu do publicznej wiadomo�ci a tak¿e przyczynê odwo³ania
przetargu.
d) szczegó³owych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki
Komunalnej i Rolnictwa w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój
nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 815.
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w sprawie:
og³oszenia do publicznej wiadomo�ci wykazu do sprze-

da¿y dzia³ki nr 394 w Potrzanowie

Oznaczenie nieruchomo�ci wed³ug katastru oraz ksiêgi
wieczystej:
Dzia³ka nr 394  zapisana w kw 46125 (S¹d Rejonowy w W¹grow-
cu)
Powierzchnia  nieruchomo�ci: 0,1400 ha
Opis nieruchomo�ci:
Dzia³ka  stanowi wed³ug ewidencji gruntów rów melioracyjny. W
rzeczywisto�ci w rowie u³o¿ono rury melioracyjne i ca³o�æ zasy-
pano, dlatego grunt ten jest u¿ytkowany rolniczo.
Przeznaczenie w planie miejscowym oraz studium uwa-
runkowañ  i zagospodarowania przestrzennego:
Dzia³ka nie ma okre�lonego przeznaczenie w planie.W Studium
Uwarunkowañ i Zagospodarowania figuruj¹ jako tereny  prefero-
wane do przekszta³ceñ rekreacyjno-sportowych.
Termin zagospodarowania: Nie jest okre�lony
Cena  nieruchomo�ci:  6730 z³
Obci¹¿enia dzia³ki: Dzia³ka jest wykorzystana rolniczo przez w³a-
�ciciela przyleg³ych dzia³ek nr 393 i 395/2
Termin wniesienia nale¿no�ci:
Nale¿no�æ winna byæ wp³acona w kasie Urzêdu, lub zostaæ prze-
kazana i znajdowaæ siê na koncie Urzêdu  przed wyznaczonym
terminem umowy notarialnej.
Informacja o przeznaczeniu do sprzeda¿y, oddania w u¿yt-
kowanie wieczyste, najem  lub dzier¿awê:
Dzia³ka przeznaczona  jest  do sprzeda¿y.
Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przys³u-
guje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo�ci na podsta-
wie art. 34.1 pkt.1 i pkt.2: Osoby, którym przys³uguje pierw-
szeñstwo nabycia nieruchomo�ci wymienionych w wykazie na
podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomo�ciami ( tj. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004
r. ze zm.)  i zainteresowane s¹ nabyciem nieruchomo�ci , winny
najpó�niej w ci¹gu 6 tygodni, licz¹c od daty og³oszenia  wykazu
z³o¿yæ stosowny wniosek w Urzêdzie Miasta i Gminy Skoki.
Informacji dotycz¹cych wykazanych nieruchomo�ci udziela Refe-
rat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa tel. 8925815 lub 8925814.

ZA£¥CZNIK  Nr 1
DO  ZARZ¥DZENIA NR    135 /2005

BURMISTRZA  MIASTA  I GMINY SKOKI
                                                   z dnia  7 listopada  2005   roku

w sprawie:
og³oszenia do publicznej wiadomo�ci wykazu do sprzeda¿y

dzia³ki zabudowanej nr  101/3  po³o¿onej w Rejowcu

Oznaczenie nieruchomo�ci wed³ug katastru oraz ksiêgi wie-
czystej:
Dzia³ka nr 101/3  zapisana w kw 50311 (S¹d Rejonowy w W¹growcu)
Powierzchnia  nieruchomo�ci: 0,07 ha
Opis nieruchomo�ci:
Dzia³ka  oznaczona w ewidencji jako grunty rolne zabudowane. Kszta³t
nieruchomo�ci zbli¿ony do prostok¹ta o d³ugo�ci 60 i szeroko�ci oko³o 12
m. Na gruncie  usytuowany jest budynek mieszkalno � inwentarski, w z³ym
stanie technicznym  o pow. u¿ytkowej 122,10 m2.  �ciany obiektu wykona-
ne w czê�ci z ceg³y ceramicznej  oraz gruzu na zaprawie wapienno-
gliniastej. Strop typu masywnego. Dach dwuspadowy o pokryciu z da-
chówki  cementowej i ceramicznej. Stopieñ zu¿ycia okre�lono na 70%.
Przeznaczenie w planie miejscowym oraz studium uwarunko-
wañ  i zagospodarowania przestrzennego:
Dzia³ka nie ma okre�lonego przeznaczenie w planie. W Studium Uwa-
runkowañ i Zagospodarowania figuruje jako tereny zainwestowania
jednostek osadniczych.
Termin zagospodarowania: Dzia³ka jest zabudowana
Cena  nieruchomo�ci: 10.500 z³
Obci¹¿enia dzia³ki:
Jedno pomieszczenie w budynku - w dawnej czê�ci mieszkalnej, wy-
korzystywane jest bez tytu³u prawnego jako warsztat.
Termin wniesienia nale¿no�ci:
Nale¿no�æ winna byæ wp³acona w kasie Urzêdu,  lub zostaæ przekaza-
na i znajdowaæ siê na koncie Urzêdu  przed wyznaczonym terminem
umowy notarialnej
Informacja o przeznaczeniu do sprzeda¿y, oddania w u¿ytko-
wanie wieczyste, najem  lub dzier¿awê:
Dzia³ka przeznaczona  jest  do sprzeda¿y.
Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby , którym przys³uguje
pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo�ci na podstawie art.
34.1 pkt.1 i pkt. 2:
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo nabycia nieruchomo�ci wy-
mienionych w wykazie na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tj. Dz.U. Nr 261 poz.
2603 z 2004 r. ze zm.)  i zainteresowane s¹ nabyciem nieruchomo�ci ,
winny najpó�niej w ci¹gu 6 tygodni, licz¹c od daty og³oszenia  wykazu
z³o¿yæ stosowny wniosek w Urzêdzie Miasta i Gminy Skoki.
Informacji dotycz¹cych wykazanych nieruchomo�ci udziela Referat
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa tel. 8925815 lub 8925814.

ZA£¥CZNIK  Nr 1
DO  ZARZ¥DZENIA NR    158 /2005

BURMISTRZA  MIASTA  I GMINY SKOKI
z dnia   21 grudnia   2005   roku

OG£OSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O WARTO�CI ZAMÓWIENIA  POWY¯EJ 60.000 EURO

1. Zamawiaj¹cy: Gmina Skoki,  ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
     tel. 061/ 89-25-801

2. Przedmiot zamówienia: Budowa nawierzchni dróg gminnych na
osiedlu Rakojedzka
- budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Granicznej i cz. Okrê¿nej
d³ugo�ci 413m  i ul. Podgórnej d³ugo�ci 345m,
3. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
4. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2006r.
5. Miejsce i  termin sk³adania ofert:
Sekretariat Urzêdu � pokój nr 13 do dnia 16.03.2006r.do godz. 1200.
6. Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ w
siedzibie Urzêdu � bezp³atnie  pokój nr 15.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100%.
8.Termin zwi¹zania z ofert¹: 60 dni licz¹c od dnia sk³adania ofert.
9. Zamawiaj¹cy nie przewiduje mo¿liwo�ci sk³adania ofert  czê�cio-
wych i wariantowych.
10. Wadium przetargowe wynosi 8.000z³.
11. Warunki udzia³u w postêpowaniu oraz sposób oceny spe³nienia
tych  warunków- okre�la specyfikacja istotnych warunków zamówie-
nia.

OG£OSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O WARTO�CI ZAMÓWIENIA  POWY¯EJ 60.000 EURO

1. Zamawiaj¹cy:  Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
 tel. 061/ 89-25-801

2.Przedmiot  zamówienia:
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ko�ciuszki w  Skokach � II etap.
- kanalizacja sanitarna PCV 200mm d³ugo�ci 1057,5m,
- przykanaliki sanitarne  PCV  549,5m/25szt
3. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
4.Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2006r.
5. Miejsce i  termin sk³adania ofert:
Sekretariat Urzêdu � pokój nr 13 do dnia 14.03.2006r. do godz. 1200

6. Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ w
siedzibie  Urzêdu � bezp³atnie  pokój nr 15.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty 100%
8.Termin zwi¹zania z ofert¹: 60 dni licz¹c od dnia sk³adania ofert.
9. Zamawiaj¹cy nie przewiduje mo¿liwo�ci sk³adania ofert czê�cio-
wych i wariantowych.
10. Wadium przetargowe wynosi 5.000z³.
11. Warunki udzia³u w postêpowaniu oraz sposób oceny spe³nienia tych
warunków - okre�la specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
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w sprawie:
og³oszenia do publicznej wiadomo�ci

wykazu do sprzeda¿y dzia³ki letniskowej nr
1516 po³o¿onej w Skokach.

Oznaczenie nieruchomo�ci wed³ug katastru
oraz ksiêgi wieczystej:
Dzia³ka nr 1516 zapisana w kw 51478 (S¹d Rejono-
wy w W¹growcu).
Powierzchnia nieruchomo�ci: 492 m2

Opis nieruchomo�ci:
Dzia³ka po³o¿ona jest na terenach letniskowych w
Skokach � Karolewie, w niewielkiej odleg³o�ci od
jeziora Czarnego (Karolewskiego) wynosz¹cej oko³o
300 m. Taka sama jest równie¿ odleg³o�æ do drogi
Poznañ � W¹growiec. Nieruchomo�æ jest ogrodzo-
na, a op³otowanie wykonano z siatki drucianej. Na
dzia³ce ro�nie kilka drzew � samosiewów, sosny
pospolitej.
Przeznaczenie w planie miejscowym oraz stu-
dium uwarunkowañ i zagospodarowania prze-
strzennego:
Dzia³ka w starym planie zagospodarowania po³o¿o-
na by³a w terenach zabudowy letniskowej.
W chwili obecnej nie ma okre�lonego przeznacze-
nia.
W Studium Uwarunkowañ i Kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego dzia³ka le¿y w terenach
zainwestowania jednostek osadniczych. Po³o¿enie
dzia³ki pozwala na zabudowê w sposób okre�lony
dla s¹siednich nieruchomo�ci letniskowych.
Termin zagospodarowania:
Dzia³ka nie jest zabudowana
Cena nieruchomo�ci:
15.006 z³ (w tym vat � 2.706 z³)
Nabywca ponosi równie¿ koszty przygotowania
nieruchomo�ci do sprzeda¿y, stanowi¹ one 618 z³
(bez podatku vat).
Obci¹¿enia dzia³ki:
Dzia³ka nabyta zosta³a w drodze wykonania przez
Gminê Skoki prawa pierwokupu i nie wykazuje ob-
ci¹¿eñ
Termin wniesienia nale¿no�ci:
Nale¿no�æ winna byæ wp³acona w kasie Urzêdu,
lub zostaæ przekazana i znajdowaæ siê na koncie
Urzêdu przed wyznaczonym terminem umowy no-
tarialnej
Informacja o przeznaczeniu do sprzeda¿y, od-
dania w u¿ytkowanie wieczyste, najem lub
dzier¿awê:
Dzia³ka przeznaczona jest do sprzeda¿y
Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, któ-
rym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu
nieruchomo�ci na podstawie art. 34.1 pkt. 1 i
pkt. 2:
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo nabycia
nieruchomo�ci wymienionych w wykazie na podsta-
wie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. nieruchomo�ciami (tj. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z
2004r. ze zm.) i zainteresowane s¹ nabyciem nieru-
chomo�ci, winny najpó�niej w ci¹gu 6 tygodni, licz¹c
od daty og³oszenia wykazu, z³o¿yæ stosowny wnio-
sek w Urzêdzie Miasta i Gminy Skoki.
Informacji dotycz¹cych wykazanych nieruchomo-
�ci udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnic-
twa tel. 8925815 lub 8925814.

ZA£¥CZNIK  Nr 1
DO  ZARZ¥DZENIA NR   159 /2005

BURMISTRZA  MIASTA  I GMINY SKOKI
z dnia  22 grudnia  2005   roku

Dla porównania bud¿et na rok 2005 w chwili uchwalenia wynosi³ odpowiednio
16.377.433,- z³ po stronie dochodów i 16.249.153,- z³ po stronie wydatków.

Plan dochodów na rok 2006 przewiduje: dochody z maj¹tku Gminy w wysoko�ci 670.000,-
z³, na które sk³adaj¹ siê dochody z dzier¿aw i op³at wieczystych oraz ze sprzeda¿y  mienia
komunalnego, wp³ywy z podatków lokalnych- 5.377.187,- z³, wp³ywy z op³at za zezwo-
lenia na sprzeda¿ alkoholu 110.000,-z³, wp³ywy z op³at nie stanowi¹cych podatków 121.050,-
z³. Na sumê dochodów sk³ada siê te¿ udzia³ Gminy w podatkach stanowi¹cych dochód
pañstwa w wysoko�ci 1.738.751,- z³ i subwencja z bud¿etu pañstwa w kwocie 6.766.316,-
z³ oraz suma dotacji celowych w wysoko�ci 2.041.827,-z³. Pozosta³e dochody to wp³ywy:
planowane z tyt.  poboru odsetek w wysoko�ci 49.500,-z³, z tyt.  us³ug w wysoko�ci
70.660,-z³ i pozosta³e dochody w wysoko�ci 30.789,-z³.

Bud¿et po stronie wydatków ujmuje miêdzy innymi wydatki: Na utrzymanie Rady
Gminy i Urzêdu Gminy ³¹cznie z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹do-
wej w wysoko�ci 2.393.406,-z³. Na rolnictwo oraz le�nictwo, g³ównie na konserwacje
urz¹dzeñ melioracyjnych oraz sk³adki na rzecz Gminnej Spó³ki Wodnej oraz wp³atê na
rzecz Izby Rolniczej i zabiegi w lasach 58.250,-.Na utrzymanie dróg publicznych gminnych
planuje siê wydatki w wysoko�ci 2.231.421,-z³. Oprócz wydatków zwi¹zanych z utrzy-
maniem dróg i ulic w okresie letnim i zimowym, w tym remontu wjazdu na ul. Krótk¹ i
remontu chodnika na ul. W¹growieckiej w Skokach,  ujêto tu zadania inwestycyjne takie jak:
przebudowa chodnika na ul. Jana Paw³a II � 200.000,-z³, oraz na ul. Ko�cielnej- 200.000,-z³,
przebudowa drogi gminnej w Potrzanowie- 300.000,-z³ , podbudowa t³uczniowa  drogi w
£osiñcu � 210.000,-z³, budowê nawierzchni drogowej na ul. Granicznej i ul. Okrê¿nej �
436.710,-z³ oraz na ul. Podgórnej � 337.511,-z³, budowa �cie¿ki pieszo-rowerowej z Rejow-
ca do Ma³ego Rejowca -59.000,-z³  i zakup kostki poz-bruk i krawê¿nika na budowê
chodnika w Jagniewicach- 15.000,-z³.

Na upowszechnianie turystyki zaplanowano 37.187,-z³, w tym �rodki dla Zwi¹zku Miê-
dzygminnego Puszcza Zielonka(szlak ko�cio³ów drewnianych) 28.787,-z³,   a na gospodar-
kê komunalnymi zasobami mieszkaniowymi 292.500,-z³, i na opracowanie planów zago-
spodarowania przestrzennego � 32.660,-z³.

Na utrzymanie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych zaplanowano wydatki w wysoko�ci
140.390,-z³.

Na o�wiatê i wychowanie przewidziano 7.309.721,-z³, co stanowi 39,62% wydatków
ogó³em oraz 46.76% wydatków bie¿¹cych bud¿etu. Z sumy tej na utrzymanie szkó³ pod-
stawowych przeznaczono 3.375.208,-z³,  w tym 1.209.792,-z³ stanowi dotacja dla Fundacji
�Pomoc Dzieciom Wiejskim�. Na dzia³alno�æ przedszkoli przeznaczono ³¹cznie 931.596,-
z³, w tym na utrzymanie placówek przedszkolnych prowadzonych przez Fundacjê 392.840,-
z³. Dzia³alno�æ Gimnazjum kosztowaæ bêdzie bud¿et 2.575.015,-z³, a dowóz dzieci do
szkó³ 402.313,-z³.

Na dotacjê dla Uniwersytetu przeznaczono 10.000,-z³, a na ochronê zdrowia 169.000,-z³,
w tym na przeciwdzia³anie alkoholizmowi 110.000,-z³.

Na pomoc spo³eczn¹ przeznacza siê 2.700.412,-z³, w tym na �wiadczenia rodzinne
1.686.000,-z³, na zasi³ki i pomoc w naturze 262.500,-z³, na dodatki mieszkaniowe  350.000,-
z³ i na us³ugi opiekuñcze 60.300,-z³.

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony �rodowiska planuje siê wydatki w wysoko�ci
936.968,-z³, w tym na inwestycje zwi¹zan¹ z budow¹ kanalizacji sanitarnej na ulicy Ko-
�ciuszki i G³owackiego w Skokach-221.129z³.

Na o�wietlenie ulic wydatki wynios¹ 496.000,-z³, w tym na budowê o�wietlenia na ulicy
W¹growieckiej- 38.000,-z³ i we wsi Wysoka � 15.000,-z³.

W dziale kultura ³¹czne wydatki wynios¹ 1.169.759,-z³, w tym na remont �wietlicy w
Ro�cinnie (zadanie planowane przy wspó³udziale �rodków z UE) 555.500,-z³ oraz na
dzia³alno�æ Biblioteki Gminnej 391.065,-z³.

W dziale kultura fizyczna i sport ujêto wydatki w wysoko�ci 233.860,-z³, w tym na
utrzymanie obiektów sportowych 38.800,-z³, na dotacjê celowa na realizacjê zadañ zleco-
nych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 88.400,-z³ oraz na pozosta³¹
dzia³alno�æ z zakresu kultury fizycznej ³¹cznie z dofinansowaniem UKS �Olimpijczyk� i
UKS �Skoczek� oraz dotacj¹ dla so³ectw na dzia³alno�æ z zakresu kultury fizycznej 106.660,-

E. Lubawy
Uwaga! Zainteresowanych szczegó³ami bud¿etu zapraszamy do korzystania z wk³adki

do niniejszego nr �Wiadomo�ci Skockich� oraz  ze strony internetowej Gminy � http://
skoki.nowoczesnagmina.pl

Mamy budżet na 2006 r.
16.976.080,-zł po stronie dochodów i 18.379.734,- zł po stronie

wydatków wynosi uchwalony przez Radę Miejską Gminy Skoki
budżet Gminy na rok 2006.
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podinspektor
ds. wymiaru podatków i op³at

Wymagania niezbêdne
- Wykszta³cenie wy¿sze prawnicze, administracyjne lub ekono-

miczne.
- Teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu podatków i op³at

lokalnych.
- Umiejêtno�æ interpretowania przepisów prawa.
- Zdolno�æ analitycznego my�lenia.
- Dobra znajomo�æ obs³ugi komputera w zakresie �rodowiska

WINDOWS i programów u¿ytkowych.
- Komunikatywno�æ, odpowiedzialno�æ, wysoka kultura osobista.
- Umiejêtno�æ pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe
- Do�wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
- Umiejêtno�æ korzystania z internetu.

Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku
- Wymiar ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku rolnego,

le�nego i od nieruchomo�ci od osób fizycznych.
- Wymiar podatku od �rodków transportowych.
- Przygotowywanie decyzji ustalaj¹cych i okre�laj¹cych  wyso-

ko�æ zobowi¹zania podatkowego, oraz korespondencji w za-
kresie obs³ugiwanych podatków.

- Za³atwianie wniosków dotycz¹cych ulg podatkowych i odwo³añ
od decyzji.

- Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów nale¿no�ci podat-
kowych w ci¹gu roku podatkowego.

- Prowadzenie rejestrów ulg podatkowych.
- Przygotowywanie za�wiadczeñ stanowi¹cych stwierdzenie sta-

nu faktycznego.

Wymagane dokumenty
1. Kserokopia dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych o wyma-
ganym profilu.
2. O�wiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê  na przetwarzanie
danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,
poz.926 ze zmianami) oraz ustaw¹ z dnia 22 marca 1999 r. o
pracownikach samorz¹dowych (Dz U z 2001 r. Nr 142 poz. 1593
ze zmianami).

Wymagane dokumenty wraz z ¿yciorysem i listem motywacyjnym
nale¿y sk³adaæ do 14 lutego 2006 r.:
Osobi�cie w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach.
Poczt¹ na adres Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach - z dopiskiem
�Dotyczy naboru na stanowisko urzêdnicze� (decyduje data wp³ywu).
Poczt¹ elektroniczn¹ na adres sekretariat@skoki.nowoczesnag-
mina.pl  - w przypadku posiadanych uprawnieñ do podpisu elek-
tronicznego.
O terminie przeprowadzenia postêpowania kwalifikacyjnego,
spe³niaj¹cy wymagania niezbêdne kandydaci, zostan¹ powia-
domieni indywidualnie.
Lista kandydatów, którzy spe³ni¹ wymagania formalne okre�lone
w niniejszym og³oszeniu a nastêpnie informacja o wynikach prze-
prowadzonego naboru, bêd¹ umieszczone w  Biuletynie Informa-
cji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzêdu.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
          /-/ Tadeusz K³os

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI
og³asza nabór na wolne stanowisko pracy

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

Uczestnictwo w Orkiestrze nie jest pomno¿onym indywidualnym
aktem mi³osierdzia � jest wyzwoleniem energii, nieczêstym w Polsce
zbiorowym, wspólnym dzia³aniem: otwartym, �mia³ym i radosnym. Ro-
dzi³o siê w �rodowiskach ludzi m³odych i bardzo m³odych a dzi� ³¹czy
kilka pokoleñ odm³adzaj¹c je na jeden dzieñ swoim nieposkromionym
duchem, rado�ci¹ dzia³ania w�ród ludzi, rozmachem i do�æ niespotykan¹
jak na Polskê organizacj¹. Chcemy byæ razem choæ na krótko i razem
zrobiæ co� wielkiego: dlatego informujemy o sobie i o tym co robimy
szeroko, zwo³ujemy siê g³o�no, bawimy siê na ca³ego!

My? Tak, MY: te dwadzie�cia tysiêcy dzieciaków wychodz¹cych
jednego zimnego dnia z kolorowymi puszkami, te parê tysiêcy ludzi
pracuj¹cych bez wytchnienia przy organizacji, ta nieprzeliczona liczba
tych co do³o¿yli swoje trzy grosze wo¿¹c i drukuj¹c plakaty, montuj¹c
sceny, obs³uguj¹c barki z kaw¹ i nieprzeliczona liczba tych co na kwe-
stach i licytacjach dok³adali swoje piêæ groszy i piêædziesi¹t z³otych i
tysi¹c. My wszyscy. Nawet je�li napisa³em to z przesad¹, to jest to
dobra przesada.

Czternasta Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy jest dzisiaj Orkiestr¹
o�rodka, gdzie powstawa³a, Orkiestr¹ miasta Skoki i okolic, wspó³orga-
nizuje j¹ wielu ludzi z ró¿nych �rodowisk, miêdzy innymi Urzêdu Mia-
sta i Gminy i Gimnazjum, trochê starsze dzieci z obydwu szkó³. Wczo-
raj, 8-go stycznia, jak w ca³ej Polsce by³ Wielki Fina³ dla nas wszystkich:
dla wolontariuszy, raczkuj¹cych dzieci, rodziców, uczniów, organizato-
rów, mieszkañców. Z licytacj¹, wystêpami Gwiazdy Wieczoru � Haliny
Fr¹ckowiak oraz wszystkich m³odych, co umiej¹ �piewaæ i tañczyæ, z
hucznym ��wiate³kiem do nieba� na koniec. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e w
naszej lokalnej skali jest to czwarta Orkiestra organizowana przez sztab
(nawiasem mówi¹c �Gor¹ce serca�) powsta³y w M³odzie¿owym O�rod-
ku Wychowawczym w Antoniewie i tam dzia³aj¹cy do dzi�. Pokazujê w
ten sposób nie tytu³ do chwa³y, lecz mechanizm �zagarniania� ludzi i
instytucji, pracy, czasu i zainteresowania spraw¹, która ich ³¹czy, cieszy
i mobilizuje. Orkiestra: nasza styczniowa kula �niegowa!

A je�li ju¿ tytu³, to ten niew¹tpliwie nale¿y siê choæby jednej osobie,
która �wymy�li³a� zaanga¿owanie dziewcz¹t z Antoniewa w ogólno-
polsk¹ akcjê spo³eczn¹ i pozostaje duchem sprawczym naszej Orkiestry
do dzisiaj. Wi¹¿e wszystkie nitki, p³aci za telefony i o¿ywia zawsze
zajêtych czym innym wspó³pracowników duchem niepowstrzymanego
entuzjazmu. Skoro ka¿demu mi³o, gdy poczyta o sobie, wiêc � w drodze
wyj¹tku � chcê, by o sobie poczyta³a pani Ela Skrzypczak - jeszcze nie
w wysokonak³adowym magazynie tylko w naszej skromnej, lokalnej
gazecie, na skromnej, internetowej stroniczce.

Tak wiêc je�li chcemy byæ skrupulatni � wype³niaj¹c PIT podliczymy
pozycjê �jeden procent� dla organizacji humanitarnej po¿ytku publicz-
nego. Ja tak zrobiê. Je�li chcemy byæ mi³osierni i skromni � kupimy
Wielkanocn¹ �wiecê Caritasu i zapalimy j¹ w swoim domu. Ja tak zrobiê.

Je�li za� chcemy byæ razem i zrobiæ co� razem � Parê Milionów Ludzi
� to chocia¿ dla tego jednego dnia oddamy do dyspozycji swój czas albo
telefon, samochód albo pieni¹dze, albo nawet wszystko razem, albo
nawet piêæ z³otych do kolorowej puszki. Zaci¹gniemy do tej praco -
zabawy jeszcze kogo�. Bo to nam sprawia frajdê. Bo to nam poprawia
humor. Bo to nam naprawia mniemanie o nas samych, o naszych bli�nich
i � choæby na krótko - o ca³ym naszym zakrêconym kraju. I tak zrobimy
za rok!

Adam Pohl - Antoniewo
Skoki, 9 stycznia 2005

w Wielkiej Orkiestrze
O Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka

powiada się tu i ówdzie, że jest „nieskromna”, że się reklamuje,
że cała ta oprawa, muzyka, fajerwerki i telewizja są próżne i
właściwie zbędne. Że to wszystko mogłoby się odbywać skrom-
nie, spokojnie i cicho - odpowiadam: to pomyłka.

ZAGRALIŚMY
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 O godz. 1400 rozpocz¹³ siê Koncert Charyta-
tywny organizowany przez Spo³eczn¹ Grupê
�Skoczanie �Ko�cio³owi� po�wiêcony gromadze-
niu �rodków na rzecz remontu XVIII-wiecznego
ko�cio³a pw. �wiêtego Miko³aja Biskupa w Sko-
kach

Koncert, w którym wyst¹pi³o 21 zespo³ów,
muzykuj¹cych rodzin i indywidualnych wyko-
nawców poprowadzi³a Beata Król i prezenterka
Radia �Z³ote Przeboje� Lidia Kolanowska, a opra-
wê muzyczn¹ i nag³o�nienie zapewnili Mieczy-
s³aw Jarzembowski i Grzegorz Dziekan.

Wyst¹pi³y znane zespo³y, dzia³aj¹ce przy Bi-
bliotece, a wiêc Ma³e Skoczki i Skoczki 93, Chór
�Harfa�, Chór Kameralny i Zespó³ �Da-Nutki�.
Oprócz nich swe umiejêtno�ci zaprezentowali naj-
m³odsi � dzieci z Przedszkola, które za�piewa³y
pastora³kê �Bosy pastuszek�, a tak¿e Monika
�lósarczyk ze Stowarzyszenia �Weso³e Misie�
prezentuj¹ca kolêdê �Bóg siê rodzi� i dziewczêta z
O�rodka Wychowawczego w Antoniewie z kolê-
dami �Gdy �liczna panna� i �Anio³ pasterzom
mówi³�. Bardzo oryginaln¹ i ciekaw¹ interpretacje
kolêd � Bóg siê rodzi� i �Mizerna cicha� zaprezen-
towa³a Ma³gosia Jarzembowska.

Uczestnicy z zainteresowaniem s³uchali muzy-
kuj¹cych rodzin, a w�ród nich �piewaj¹cej Ma³go-
si Sobalak przy akompaniamencie graj¹cej na
skrzypcach Wiktorii Kêsik oraz rodziny Dzie-
kanów: Kasi i Paw³a w towarzystwie ojca Grze-
gorza, a tak¿e Ma³gorzaty Szpendowskiej-
Wylegalskiej i jej syna Adama Wylegalskiego.
W�ród tej grupy wykonawców podziwiaæ mo¿na
by³o te¿ v-ce dyrektora Gimnazjum Grzegorza
Samola wraz z którym zaprezentowa³a siê jego
córka Olka i jej kole¿anka Marta Szmyra.

Niezawodni, jak zwykle okazali siê cz³onkowie
Bractwa Kurkowego wraz z graj¹cym na akorde-
onie i �piewaj¹cy solo pastora³kê �Dziecino �wiê-
ta� Bogdanem Gajewskim oraz cz³onkinie Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Potrzanowie wraz z Prze-
wodnicz¹ca Rady Gminy Gra¿yn¹ Szymkowiak
i dzielnie im towarzysz¹cym, a wystêpuj¹cym w
roli dziadka Irkiem Beltrem.

Z zachwytem przyjmowano prezentacje mê-
skiego trio z Gimnazjum � �W�ród nocnej ciszy�
w wykonaniu Wies³awa Sierzchu³y, Krzyszto-
fa O³dziejewskiego i Andrzeja Surdyka na-
prawdê brzmia³o wspaniale. Równie piêknie pre-
zentowa³y  siê kolêdy � �Ding Dong� i �Pójd�my
wszyscy do stajenki� w wykonaniu tercetu uczen-
nic z Gimnazjum w sk³adzie: Anna Berendt, Pau-
lina Szymkowiak i Alicja Kaczmarek oraz ko-
lêdy: �Byæ mo¿e�, �Ko³ysanka Kolêda� i �Maleñ-
ka przysz³a Mi³o�æ� w wykonaniu zespo³u ze
Szko³y Podstawowej w Skokach.

Ogromne zainteresowanie i podziw publiczno-
�ci wzbudzi³y specjalnie na okoliczno�æ Koncertu
powsta³e chóry okazjonalne, a wiêc �Zespó³ Ko-
lêdnicy�, �Zespó³ �piewaczy 48� i chór �Urzêdni-
cy- Kolêdnicy�.

Setki nie tylko mieszkańców Skoków podążyło w niedzielę, 15 stycznia br. do sali
skockiego Gimnazjum. Przybyły też osoby, które chociaż Skoki opuściły kilka-
dziesiąt lat temu to czują się z miastem związane sercem i duchem.

Skoczanie Kościołowi !Skoczanie Kościołowi !Skoczanie Kościołowi !Skoczanie Kościołowi !Skoczanie Kościołowi !

Pierwszy z nich, utworzony przez Ko³o Ro-
dzin Skockich i zasilony nie tylko przez ich przy-
jació³ wykona³ kolêdy: �Rock kolêda�, �Jest taki
dzieñ� i �Daj pokój ludziom dobrej woli�. Cz³on-
kowie tego zespo³u zgodnie stwierdzali, ¿e �gdy-
by �piewem mo¿na by³o budowaæ, to ju¿ 16 stycz-
nia ko�ció³ by³by po remoncie�.

�Zespó³ �piewaczy 48� pod batut¹ Starosty
w¹growieckiego Józefa Sulikowskiego � stwo-
rzyli skoczanie urodzeni w roku 1948, absolwenci
Szko³y Podstawowej w Skokach. W ich wykona-
niu zabrzmia³y kolêdy: �Pasterze mili�, �Mêdrcy
�wiata� oraz piosenka ludowa �W zielonym gaju�.

Jako ostatni w�ród zespo³ów zaprezentowali
siê urzêdnicy samorz¹dowi z Burmistrzem Tade-
uszem K³osem i Sekretarzem Blank¹ Gazd�iak
wzmocnieni o si³y g³osów �urzêdników Pana
Boga�- kap³anów Karola Kaczora i Jacka Wi-
ch³acza oraz Marsza³ka Stefana Miko³ajczaka.
S³owa w³asnym sumptem utworzonej na melodiê
kolêdy �Dzisiaj w Betlejem� pastora³ki najlepiej
odzwierciedla³y cel i charakter skockiego zgroma-
dzenia.

Czê�æ artystyczn¹ Koncertu zakoñczy³ przez
wszystkich oczekiwany wystêp Eleni � Gwiaz-
dy, nie tylko tego wieczoru. Jej melodyjne i ciep³e
kolêdy i pastora³ki oraz przeboje wykonane w
jêzyku polskim i greckim oraz mi³e s³owa z ¿ycze-
niami skierowanymi do mieszkañców wzbudzi³y
szczególny aplauz publiczno�ci.

Ale niedzielna impreza to nie tylko czê�æ arty-
styczna. Wzbogaci³y i uatrakcyjni³y j¹ wielka au-
kcja prowadzona przez Antoniego Wi�niewskie-
go i loteria, na któr¹ losy mo¿na by³o nabywaæ
zarówno przed, jak i w czasie imprezy.

W trakcie aukcji wylicytowano 22 przedmio-
ty, a w�ród nich jako pierwszy fragment kon-
strukcji drewnianej ko�cio³a z 1737 roku, które-
go nabywc¹ za kwotê 300 z³ zosta³ ks. Broni-
s³aw Sobkowiak. Na aukcji wystawiono te¿
otrzymany przez ks. Karola Kaczora od Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II ró¿aniec oraz ofiarowan¹
na licytacjê przez Jadwigê Rankê Bibliê z pod-
pisem Papie¿a � Wielkiego Polaka. Ró¿aniec, w
rezultacie licznych przebiæ trafi³ do r¹k Seba-
stiana Rosika za sumê 250 z³ , a Biblia za 500 z³
zasili³a zbiory Grzegorza Samola.

Ofiarowany przez Waldemara Wylegalskie-
go Album po�wiêcony Janowi Paw³owi II zaty-
tu³owany � ¯egnaj � rekolekcje poznañskie� z
dedykacj¹ arcybiskupa Stanis³awa G¹deckie-
go, za sumê 300 z³ sta³ siê w³asno�ci¹ Stefana
Miko³ajczaka.

Przekazane prze Burmistrza Tadeusz K³os
akwarele z wizerunkiem Ko�cio³a �w. Miko³aja
za sumê 220 i 500 z³ sta³y siê pami¹tk¹ Macieja
Wojewody i ks. Jacka Wich³acza, a nabywc¹ ro-
weru ks. Karola Kaczora za sumê 500 z³ zosta³
Sebastian Rosik.

Licytacji poddano te¿ ofiarowane przez sko-
czan pami¹tki sportowe, a wiêc przekazan¹ przez

Antoniego Wi�niewskiego pi³kê z dedykacj¹ Ka-
zimierza Górskiego. Jej nabywc¹ za 400 z³ zosta³
January Butkiewicz. Z kolei ofiarowan¹ przez
Micha³a Rosika pi³kê z podpisami organizatorów
grudniowego Turnieju Charytatywnego w Skokach
i podpisem Eleni za 300z³ wylicytowa³ Andrzej
Pilaczyñski.

Równie wielkie zainteresowanie wzbudza³y li-
cytacje obrazów, znaczków filatelistycznych z
wizerunkiem Jana Paw³a II, plakat z autografami
Z³otych Medalistek Mistrzostw Europy w Pi³ce
Siatkowej Kobiet � Zagrzeb 2005 i inne poddawa-
ne licytacji przedmioty.

Skocki Koncert zakoñczy³o losowanie Loterii
Fantowej, w trakcie którego rozlosowano ponad
300 nagród, a w�ród nich: 500 kg wêgla, zegarki,
radia, ró¿nego rodzaju sprzêt gospodarstwa do-
mowego i zastawê sto³ow¹, monitor do kompu-
tera, bieliznê po�cielow¹,  ksi¹¿ki i kalendarze, a
tak¿e  talony na wizyty w zak³adach kosmetycz-
nych i fryzjerskich oraz  na obiad w restauracji i
na karpie. Listê tê uzupe³nia³y dekoracje kwiato-
we, kasety i p³yty DVD oraz  wiele innych rów-
nie atrakcyjnych nagród. Wszystkie losy, fanty
oraz licytowane przedmioty opatrzone zosta³y
pami¹tkowym stemplem.

Celem Koncertu, który przy�wieca³ jego po-
mys³odawcom Iwonie i Krzysztofowi  Miga-
siewiczom i �Spo³ecznej Grupie � Skoczanie -
Ko�cio³owi� w sk³adzie: Krzysztof Jachna,
Mieczys³aw Jarzembowski, ks.Karol Kaczor,
Andrzej Kaliski, Janusz Król, Maria Miko-
³ajczak, Stefan Miko³ajczak, Jadwiga Ran-
ke, ks.Jacek Wich³acz, Antoni Wi�niewski i
Waldemar Wylegalski by³o:
- Dedykowanie koncertu wszystkim dotychcza-

sowym i przysz³ym darczyñcom.
- Ukazanie, zw³aszcza m³odemu pokoleniu, ¿e

konieczna jest wspólna obywatelska troska o
narodowe dziedzictwo.

- Pozyskanie funduszy na kontynuowanie remon-
tu ko�cio³a parafialnego, który jest nie tylko
domem Bo¿ym, ale równie¿ jednym z nielicz-
nych zabytków naszego miasteczka.

- Wsparcie dla ksiêdza proboszcza w ogromnym
przedsiêwziêciu, jakim jest ca³kowita wymiana
osiemnastowiecznej konstrukcji szachulcowej
ko�cio³a.
Dzisiaj mo¿emy powiedzieæ, ¿e by³ to pomys³

wspania³y, który potrafi³ zjednoczyæ wokó³ nie-
go wszystkich, zarówno ofiarodawców ró¿nych
przedmiotów, jak i uczestników, nabywców ce-
gie³ek w postaci czê�ci drewnianej konstrukcji
ko�cio³a, nabywców zdjêæ i dyplomów uczest-
nictwa oraz nabywców losów, z których wp³y-
wy zasili³y fundusz remontu Ko�cio³a.

Na fundusz ten wp³ynê³o18.024.80 z³ i 5
euro, w tym: 6.558 z³  - ze sprzeda¿y, pocho-
dz¹cych z rozbiórki, fragmentów drewnianej kon-
strukcji ko�cio³a z 1737 roku, 5.950 z³  - z aukcji,
3296 z³  - z loterii, 1438,80 z³ � z gastronomii,
782 z³ � ze sprzeda¿y fotografii ko�cio³a i imien-
nych dyplomów uczestnictwa w koncercie.

E. Lubawy

P. S. Nazwy firm, nazwiska ofiarodawców oraz
osób, które pomog³y w organizacji Koncertu przed-
stawione zostan¹ w lutowym wydaniu �Wiado-
mo�ci Skockich�.
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13.02.2006r. (poniedzia³ek)
12.00 � wspólny spacer i zabawy na �wie¿ym powietrzu �Po-

znajemy okolicê i dokarmiamy zwierzêta �
13.30 �� Prosimy do Zwierzyñca� � zajêcia plastyczne (dzie-

ci przedszkolne i szko³a podstawowa)
Gry i zabawa z komputerem (m³odzie¿ gimnazjalna)
Gry planszowe, malowanie.

14.02.2006r. (wtorek)
12.00 � wspólny spacer i zabawy na �wie¿ym powietrzu �Po-

znajemy okolicê i dokarmiamy zwierzêta�
13.30 � Zajêcia plastyczne �Walentynki� (wszystkie grupy

wiekowe)
Gry i zabawa z komputerem, gry planszowe

15.02.2006r. (�roda)
12.00 � wspólny spacer i zabawy na �wie¿ym powietrzu �Po-

znajemy okolicê i dokarmiamy zwierzêta�
13.30  - Zajêcia artystyczne �Poka¿ co potrafisz� (tañczy-

my) (wszystkie  grupy wiekowe)
Gry i zabawy komputerowe i planszowe

16.02.2006r. (czwartek)
12.00 � wspólny spacer i zabawy na �wie¿ym powietrzu �Po-

znajemy okolicê i dokarmiamy zwierzêta�
13.30 -  Zajêcia artystyczne �Poka¿ co potrafisz� (�piewamy)

(wszystkie grupy wiekowe)
Gry i zabawa z komputerem , gry planszowe

17.02.2006r. (pi¹tek)
12.00 � wspólny spacer i zabawy na �wie¿ym powietrzu �Po-

znajemy okolicê i dokarmiamy zwierzêta�
13.30 -  Zajêcia artystyczne �Poka¿ co potrafisz� (recytuje-

my) (wszystkie grupy wiekowe)
Gry i zabawa z komputerem, gry planszowe

20.02.2006r. (poniedzia³ek)
12.00 � wspólny spacer i zabawy na �wie¿ym powietrzu �Po-

znajemy okolicê i dokarmiamy zwierzêta�
13.30 � 14.15  AEROBIC dla grupy przedszkolnej i I � III kl.

Szko³y Podstawowej

14.30 � 15.30 AEROBIC  dla IV � VI kl. Szko³y Podstawowej
i m³odzie¿y gimnazjalnej
Gry i zabawy komputerowe i planszowe

21.02.2006r. (wtorek)
12.00 � �Lepimy ba³wany� zabawy na �niegu lub ognisko i

pieczenie kie³basek w zale¿no�ci od warunków po-
godowych (wszystkie grupy wiekowe)

14.00 � �Nie taki jêzyk straszny� (grupa przedszkolna i I � III
kl. Szko³a Podstawowa )
�Zima na szkle� � zajêcia plastyczne ( IV � VI kl.
Szko³a Podstawowa i m³odzie¿ gimnazjum)
Gry i zabawy komputerowe i planszowe

22.02.2006r.  (�roda)
12.00 � wspólny spacer i zabawy na �niegu
�Poznajemy okolicê i dokarmiamy zwierzêta�
13.30 �  14.15  AEROBIC dla grupy przedszkolnej i I � III kl.

Szko³y Podstawowej
14.30 � 15.30 AEROBIC  dla IV � VI kl. Szko³y Podstawowej

i m³odzie¿y gimnazjalnej
Gry i zabawy komputerowe i planszowe

23.02.2006r.  (czwartek)
12.00 � wspólny spacer i zabawy na �wie¿ym powietrzu

�Poznajemy okolicê i dokarmiamy zwierzêta�
13.30 � �Z wizyt¹ w Stumilowym Lesie � �wiat Kubusia Pu-

chatka � � zajêcia plastyczne (grupa przedszkolna i
szkolna)
Lekcja biblioteczna (m³odzie¿ gimnazjalna)
Poczêstunek Misiowego  przysmaku � chleb z mio-
dem
Gry i zabawy komputerowe i planszowe

24.02.2006r. (pi¹tek)
12.00 � Wspólne przygotowanie wystawy prac wykonanychw

czasie ferii
14.30 �  Zakoñczenie ferii:

- Wystêpy i prezentacja talentów
- wystawa prac
- balik karnawa³owy

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ codziennie w godzinach  od 12.00 do 16.00.
Z uwagi na planowane codziennie wyj�cia na spacery i zabawy na �wie¿ym powietrzu, prosimy aby dzieci by³y przygotowa-
ne i ubrane odpowiednio do pogody.
Przewidziane s¹ równie¿ ciep³e napoje po powrocie do biblioteki.
W czasie tegorocznych ferii zimowych wszystkie dzieci uczestnicz¹ce w zajêciach w bibliotece  bior¹ udzia³ w zabawie
�Wygraj u�miech�. Dzieci, które zbior¹ pe³n¹ ilo�æ u�miechów otrzymaj¹ specjalne wyró¿nienia. Serdecznie zapraszamy!

DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY
13 – 24.02.2006r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

FERIE ZIMOWE�
� �
�
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KIERMASZ  KSI¥¯EK
Jak co roku w okresie przed�wi¹tecznym biblioteka szkolna zor-

ganizowa³a  KIERMASZ KSI¥¯EK.
Przygotowuj¹c kiermasz skorzystano z oferty wydawniczej Ksiêgarni

i Hurtowni Taniej Ksi¹¿ki. W�ród uczniów najwiêksz¹ popularno�ci¹ cie-
szy³y siê bajki, lektury szkolne oraz ksi¹¿ki przygodowe. Nauczycieli
oraz rodziców zainteresowa³y pozycje popularnonaukowe, ksi¹¿ki z do-
³¹czon¹  p³yt¹ CD oraz s³owniki i atlasy.

Za piln¹ pracê w  Klubie  Przyjació³ Ksi¹¿ki, nale¿¹cy do niego  ucznio-
wie, otrzymali prezenty ksi¹¿kowe ofiarowane przez sponsora, a biblio-
teka za przeprowadzenie kiermaszu pozyska³a ciekawe pozycje popular-
nonaukowe.

Kiermasz cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem ze wzglêdu na szerok¹
ofertê wydawnicz¹ oraz atrakcyjne ceny.

Lidia Eksler

SZKOLNY KONKURS CZYTANIA
POEZJI TRUDNEJ

,,JÊZYKOWE  £AMAÑCE�
Czytanie to jedna z podstawowych umiejêtno�ci nabywanych przez

uczniów w procesie kszta³cenia.
To wystarczaj¹cy powód, by organizowaæ ró¿ne zajêcia i imprezy,

maj¹ce na celu doskonalenie czytania. W ostatnim czasie tak¹ okazjê mieli
uczniowie, którzy zg³osili swoje uczestnictwo w konkursie czytania ,,Jê-
zykowe ³amañce�.

Konkurs odbywa³ siê w dwóch kategoriach: klasy IV-VI i klasy I-III.
Zadanie uczestników polega³o na wybraniu jednego z przygotowanych
wierszy (o zbli¿onym stopniu trudno�ci) i zaprezentowanie go przed
komisj¹.

Ocenie podlega³y nastêpuj¹ce kryteria: poprawno�æ czytania i wymo-
wy trudnych wyrazów, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych oraz
recytacja i aktorstwo. Spo�ród 56 uczestników komisje w sk³adzie: Alicja
Czerniachowska, Wioleta Grzegorzewska, Aldona Lubiatowska, Ma-
ria Piotr-Malinowska, Aleksandra Mycka, Danuta S³oma, wy³oni³y
zwyciêzców.

W kategorii klas I �III:
I miejsce - Marcin Klimczak kl. IIIc, Julia Wasylewicz kl.Ic
II miejsce  - Piotr Markiewicz kl.IIb
III miejsce - Patrycja D¹browska kl. IIIb, Daria Smykowska kl.IIIb

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Katarzyna Dziekan kl.Va
II miejsce  - Pawe³ Kunicki  kl.Vc
III miejsce  - Justyna Kamiñska kl.Va
Konkurs przygotowa³y: Lidia Eksler, Aldona Lubiatowska

�HEJ KOLÊDA, KOLÊDA�
20 grudnia odby³ siê konkurs �wi¹teczny, w którym wziêli udzia³

uczniowie najm³odszych klas. Ich zadaniem by³o zaprezentowanie
przed komisj¹ konkursow¹ wybranej kolêdy.

Chêtnych nie brakowa³o, co �wiadczy o tym, ¿e dzieci nie tylko znaj¹
kolêdy i pastora³ki, ale tak¿e z przyjemno�ci¹  je �piewaj¹. Spo�ród 24
artystów jury w sk³adzie: wicedyrektor Robert Dorawa, Danuta Kubic-
ka i Alina Gapiñska wy³oni³o najlepszych:

Klasy pierwsze: I miejsce � Julia Wasylewicz, II miejsce � Magdale-
na Lisewska, III miejsce � Joanna Rakowicz

Klasy drugie: I miejsce � Sandra Szyma�, II miejsce � Piotr Markie-
wicz, III miejsce � Joanna Smolanowicz

Klasy trzecie: I miejsce � Patrycja D¹browska, II miejsce � Piotr
Dembiñski, III miejsce � Julia Dobska
Konkurs zorganizowa³y Ma³gorzata Kapczyñska i Jolanta Sawiñska

�DISCOVERY. LABORATORIUM
ODKRYÆ I WYNALAZKÓW�

Tak zatytu³owana jest interaktywna wystawa na III piêtrze po-
znañskiego �Okr¹glaka�, która przyby³a do nas z Londynu.

Jeszcze w grudniu uczniowie kl. IVc, IVd i Va pod opiek¹ Magdaleny
Fertsch, Anny Szymkowiak i Krzysztofa Gapiñskiego samodzielnie
przeprowadzili oko³o 35 do�wiadczeñ podczas zwiedzania tej nietypo-
wej wystawy, przeznaczonej nie do ogl¹dania, a ukierunkowanej na dzia-
³ania zwiedzaj¹cych. Nie by³o mowy o przej�ciu obojêtnie obok ekspona-
tów, gdy¿ urz¹dzenia prowokowa³y do aktywno�ci. Dzieci po przeczyta-
niu krótkich instrukcji do�wiadcza³y radosnego uczenia siê zasad optyki i
akustyki. Zapozna³y siê tak¿e z kolekcj¹ ruchomych modeli napêdzanych
energi¹ �wietln¹.

Wystawa, inna ni¿ wszystkie, warta jest obejrzenia i zainteresowania. Jej
niew¹tpliw¹ zalet¹ jest do�wiadczenie w³asnej si³y sprawczej i  obserwowa-
nie u zwiedzaj¹cych  zaskoczenia i rado�ci po wykonaniu eksperymentu.

KOLÊDNICY
W pierwszych dniach nowego roku, jak ka¿e tradycja, nasz¹ szko-

³ê odwiedzili kolêdnicy.
Postacie turonia, kominiarza, �mierci, królów, anio³ów, diab³ów i inne

zaprezentowa³y siê uczniom, nauczycielom i pracownikom, przedstawia-
j¹c kilkuminutowy program, poprzedzony starannym przygotowaniem i
gromadzeniem strojów i rekwizytów pod opiek¹ Magdaleny Fertsch i
Jolanty Sawiñskiej. Kolêdnicy w krótkiej scence przypomnieli polsk¹
tradycjê kolêdowania. Wystêpuj¹cy spotkali siê z zainteresowaniem i mi-
³ym przyjêciem.

LEKCJA HISTORII
Uczniowie zapoznaj¹cy siê na lekcjach historii z legendami i po-

daniami jako podsumowanie omawianej problematyki przygotowali
inscenizacjê wybranych legend.

Zaanga¿owani byli wszyscy uczniowie pi¹tych klas, a dziêki wcieleniu
siê w role ró¿nych postaci utrwalili zagadnienia z lekcji w formie atrakcyj-
nej, przyjemnej, a jednocze�nie pobudzaj¹cej kreatywno�æ i rozwijaj¹cej
wyobra�niê. Byæ mo¿e bêdzie to dla przysz³ych artystów tak¿e pierwsza
lekcja obcowania z aktorstwem, scen¹ i publiczno�ci¹�

JU¯ NIED£UGO FERIE ZIMOWE
W trakcie ferii zimowych szko³a bêdzie miejscem, w którym mog¹ spê-

dziæ czas dzieci, które nie korzystaj¹ ze zorganizowanych form wypo-
czynku albo te¿ chc¹ w wolnym czasie kontynuowaæ zajêcia pozalekcyj-
ne, w których uczestnicz¹ w ci¹gu roku szkolnego. Dok³adny harmono-
gram zajêæ bêdzie wywieszony w szkole.

SZKO£A �REDNIA W SKOKACH
O�rodek Szkoleniowy �SZKOLENIOWIEC�, poprzez sekretariat

Gimnazjum w Skokach (Hala Sportowa), ul. Rogoziñska 1, przyjmuje w
godz. 8-15 zapisy na nowy semestr, który rozpocznie siê 11 lutego
2006r., do nastêpuj¹cych klas: Technikum Uzupe³niaj¹ce na podbu-
dowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej, Studium Policealne � Technik
administracji - szko³a dwuletnia, Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla doro-
s³ych dwu- lub trzyletnie. Nauka odbywaæ siê bêdzie w systemie zaocz-
nym, dwa razy w miesi¹cu (sobota, niedziela). Tel. do sekr. 8-124-722
lub wieczorem 8-124-154.

Informujemy równie¿, i¿ trwa nabór na bezp³atne kursy i szkolenia:
obs³ugi komputerów, grafiki komputerowej, kurs sprzedawcy z obs³ug¹
kas fiskalnych, obs³ugi wózków wid³owych, kurs magazyniera. Szczegó-
³owe informacje pod wy¿ej wymienionymi telefonami i adresem.
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Z ŻYCIA GIMNAZJUM
KONKURS

W dniu 12.01.2006r. odby³ siê III etap konkursu gimnazjalnego
� Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski�.

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków by³o aren¹ zmagañ cztero-
osobowych dru¿yn  reprezentuj¹cych gminy: Murowana Go�lina, Czerwo-
nak, Kiszkowo i Skoki. Swoj¹ obecno�ci¹ zaszczycili nas przedstawiciele
Urzêdu Miasta i Gminy Skoki Tadeusz K³os i Krzysztof Mañka oraz przed-
stawiciel Urzêdu Miasta i Gminy Murowana Go�lina Ma³gorzata �liwa.
Konkurs przebiega³ w bardo mi³ej atmosferze. Poziom adrenaliny wzrasta³
nie tylko podczas pisania testu, ale tak¿e w czasie sumowania punktów.
Uczniowie wykazali siê du¿¹ wiedz¹ z zakresu ekologii, biologii, geografii
oraz bardzo dobr¹ znajomo�ci¹ tematyki dotycz¹cej parków krajobrazowych
woj. wielkopolskiego. Niestety zwyciêzca móg³  byæ tylko jeden! W bie¿¹-
cym roku szkolnym w finale wojewódzkim Park Krajobrazowy Puszcza
Zielonka reprezentowaæ bêdzie Gimnazjum Nr 1 z Murowanej Go�liny
(63,5pkt). Gratulujemy i trzymamy kciuki!

Dru¿yna skocka w sk³adzie: Piotr Samol, Miko³aj Wojtkowiak, Na-
talia Wójcicka i Zuzanna Kowalewska uzyska³a 61pkt i zajê³a II miejsce.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz wspa-
nia³e upominki ufundowane i wrêczone przez Burmistrza Tadeusza K³osa.
Dziêkujemy Krzysztofowi Mañce oraz kole¿ankom: Alicji Nowak, Ilonie
Wêglewskiej i Marii Malinowskiej za pomoc  w organizacji konkursu.

Ma³gorzata Dudek i Magdalena Samol

PODRÓ¯ NA ANTYPODY
Cz³onkowie ko³a geograficznego Gimnazjum Nr 1 w Skokach od

kilku lat zdobywaj¹ i  poszerzaj¹  wiedzê geograficzn¹, aby móc zapre-
zentowaæ j¹ podczas olimpiad i konkursów zarówno szkolnych jak i
miêdzyszkolnych.

W styczniu  bie¿¹cego roku  w Miêdzychodzie odby³ siê rejonowy etap
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Gimnazjum nasze  reprezen-
towali:  Klaudia Chlebda, Maciej Mroziñski, Natalia Wójcicka, Patry-
cja Baranowska i Ma³gorzata Dull. Uczniowie: Maciej Mroziñski i Natalia
Wójcicka zakwalifikowali siê  do drugiej czê�ci etapu rejonowego tego kon-
kursu. Mimo rozleg³ej wiedzy geograficznej zabrak³o im punktów do uczest-
nictwa w finale wojewódzkim.

Obecnie trwaj¹ przygotowania do udzia³u w Miêdzypowiatowym Kon-
kursie Geograficznym � PODRÓ¯ NA ANTYPODY�. W eliminacjach
szkolnych wziê³o udzia³  22 uczniów.  Karolina Graczyk  z kl IIb i Klaudia
Chlebda z kl. IIIc zdoby³y najwiêksz¹ liczbê punktów i zakwalifikowa³y siê
do dalszego etapu konkursu, który odbêdzie siê w 10 marca w Witkowie.
Powodzenia!

Ma³gorzata Dudek

CZY ZNASZ PRZYRODÊ?
Dnia 21.01.2006r. w Murowanej Go�linie odby³ siê etap rejonowy

Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego organizowanego przez Pol-
skie Towarzystwo Ochrony Przyrody �Salamandra�.

Tematem tegorocznej edycji by³y �Ro�liny runa le�nego�.
Nasz¹ szko³ê reprezentowa³o 5 uczniów, przygotowanych przez M. Sa-

mol: Marta Kantorska, Maria Kêsik, Ewelina Michalska, Sylwia Sto-
¿ek, Miko³aj Wojtkowiak.

Osi¹gaj¹c najwy¿sze wyniki i pokonuj¹c rywali do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowali siê: Sylwia Sto¿ek i Miko³aj Wojtkowiak.

Trzymamy kciuki i ¿yczymy powodzenia w dalszych zmaganiach!
Magdalena Samol

FERIE ZIMOWE
W czasie ferii zimowych Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczy-

ków w Skokach oferuje szerok¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych, kó³ek
zainteresowañ, zajêæ sportowych, rekreacyjnych, bêdzie czynna pra-
cownia komputerowa ze sta³ym dostêpem do Internetu.

Z ŻYCIA FUNDACJI
„POMOC DZIECIOM WIEJSKIM”

W BLIŻYCACH
W �WI¥TECZNYM NASTROJU

 Przygotowania do �wi¹t Bo¿ego Narodzenia czyniono w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym od pocz¹tku grudnia. Dzieci sporz¹dza³y
ozdoby z papieru, którymi dekorowano sale lekcyjne, przystraja³y
choinki, przypomina³y o bo¿onarodzeniowych tradycjach pielêgno-
wanych w domu.

Najm³odsi uczniowie  pilnie przygotowywali siê do spotkania ze �wiê-
tym Miko³ajem, który zawita³ w progi szko³y - jak¿eby inaczej � szóste-
go grudnia i przyniós³ ze sob¹ s³odkie niespodzianki. W zamian maluchy
przygotowa³y dla go�cia piosenki, wierszyki oraz zagadki.  Dla przed-
szkolaków z Rejowca du¿ym prze¿yciem by³o pieczenie �wi¹tecznych
pierniczków. Oczywi�cie wszystko odbywa³o siê pod czujnym okiem
wychowawczyni, Wies³awy Paczyñskiej.

Punktem kulminacyjnym by³a �roda, 21 grudnia. Tego dnia ca³a spo-
³eczno�æ szkolna zgromadzi³a siê w siedzibie Fundacji �Pomoc Dzieciom
Wiejskim� w Bli¿ycach. �wi¹teczne spotkanie rozpoczê³o siê od piêkne-
go przedstawienia jase³kowego �Kolêdowaæ Ma³emu�. Uczniowie z Jab³-
kowa wcielaj¹c siê w postaæ Marii, Józefa, pasterzy, Heroda,  przypo-
mnieli jeszcze raz wydarzenia betlejemskiej nocy. Nastêpnie dyrektor
szko³y, Wojciech Dudek oraz prezes Fundacji, Jan Sztylka, z³o¿yli
uczniom i nauczycielom �wi¹teczne ¿yczenia. G³os zabra³y tak¿e przed-
stawicielki Fundacji �Amicis� z Wronek, przyjaciela i sponsora placówki,
które oprócz ¿yczeñ przywioz³y ze sob¹ upominki. Wrêczono je oczy-
wi�cie dziêki pomocy Gwiazdora. Dziewczynki otrzyma³y misie - przy-
tulanki. Ch³opcom ogromn¹ rado�æ sprawi³y pi³ki z podpisem trenera
kadry narodowej, Paw³a Janasa.

W ostatnim przed �wi¹tecznymi feriami dniu nauki szkolnej, w ka¿dej
ze szkó³ prowadzonych przez Fundacjê odby³y siê spotkania wigilijne, w
których uczestniczyli rodzice i zaproszeni go�cie. Równie¿ tu nie zabra-
k³o jase³ek, ¿yczeñ, dzielenia siê op³atkiem i wielu wzruszeñ.

GDY ZADYMKA W POLU GNA ...
...narysujê s³oñce, sad. Tak brzmi dalszy ci¹g znanego wiersza dla

dzieci autorstwa J.Ratajczaka. Jednak sposobem na spêdzenie mro�-
nych dni mo¿e byæ nie tylko rysowanie, ale tak¿e recytowanie wier-
szy po�wiêconych zimie w³a�nie. Na taki pomys³ wpad³y nauczycielki
nauczania zintegrowanego z £osiñca, panie: Ma³gorzata Hinz, Justyna
Graczyk i Joanna Szostak, które zorganizowa³y konkurs recytatorski
pt. �Na �niegu i na lodzie�. Fina³ konkursu odby³ siê w pi¹tek, trzynastego
stycznia, w bli¿yckiej �Walentynówce�.

W szranki stanêli przedstawiciele szko³y podstawowej z Popowa Ko-
�cielnego, Skoków i Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Jab³kowie.  Naj-
lepsz¹ deklamatork¹ w kategorii �zerówka� okaza³a siê Weronika Mu-
cha z Rejowca. Drugie miejsce zajê³a Dominika Jasiñska z Lechlina, a
trzecie pierwszoklasistka ze Skoków, Julia Wasylewicz. Spo�ród �star-
szaków� bezkonkurencyjni okazali siê uczniowie klasy trzeciej. Wiersze
o zimie naj³adniej interpretowa³a Patrycja D¹browska ze Skoków. Dwa
kolejne miejsca przypad³y w udziale Darii Urbaniak, równie¿ ze skoc-
kiej podstawówki, oraz Mateuszowi Uciñskiemu z Rejowca. Wszyst-
kich mi³o�ników poetyckiego s³owa uhonorowano pami¹tkowymi dyplo-
mami i plakietkami z napisem �Najlepszy recytator�. Natomiast zwy-
ciêzców nagrodzono m. in. sankami, disckmenami i radiobudzikami.

ZAPROSZENIE
Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
serdecznie zaprasza Rodziców, Pracowników, Przyjació³

i Sympatyków szko³y na BAL KARNAWA£OWY, który odbêdzie siê
25 lutego 2006r. o godz. 2000 w Sali Biblioteki Publicznej w Skokach.
Bilety w cenie 100 z³ od pary mo¿na nabywaæ u przewodnicz¹cego

Rady Rodziców Jaros³awa Modlibowskiego i El¿biety Berendt.
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CO S£YCHAÆ W KULTURZE?
Decyzj¹ Ministra Nauki i Informatyzacji w ramach ogólnopol-

skiego programu IKONKA, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w
Skokach otrzyma³a bezp³atnie 3 zestawy komputerowe wraz z opro-
gramowaniem.

G³ównym celem tego programu by³o zapewnienie powszechnego i bez-
p³atnego dostêpu do sieci Internet.

Wyposa¿enie naszej biblioteki w nowy sprzêt komputerowy oraz do-
stêp do Internetu daje wszystkim mieszkañcom miasta i gminy, mo¿li-
wo�æ dotarcia do wiedzy czêsto dotychczas niedostêpnej, daje szansê
skorzystania z zasobów edukacyjnych sieci Internet, dotarcia do zbiorów
Biblioteki Internetowej, jak równie¿ innych cennych �róde³ wiedzy i in-
formacji.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach zaprasza od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 19.00. do bezp³atnego korzysta-
nia z czytelni internetowej, wyposa¿onej w wysokiej klasy sprzêt kom-
puterowy.

A PO SYLWESTRZE,
TO JU¯ KARNAWA£!

A, po Sylwestrze, to ju¿ karnawa³. To czas nie tylko dyskotek, ale
równie¿ tradycyjnych bali i zabaw. Wiedz¹ to i bawi¹ siê zarówno
seniorzy,  jak i najm³odsi Skoczanie.

Tradycj¹ w skockich seniorów sta³a siê ju¿ styczniowa �Powtórka z
Sylwestra�. Tym razem wcze�niej urodzeni bawili siê w sobotê, 7 stycz-
nia. Swe  podwoje odda³a im we w³adanie Biblioteka, a muzykê do tañca
zapewni³ niezawodny Pan Antoni. P³ynê³y taneczne rytmy i melodie z
ca³ego �wiata- zarówno te wspó³czesne, jak i te z minionego 40-lecia, a
nawet z lat 20-tych XX wieku. La³ siê te¿ szampan, a ¿e skoccy emeryci
to te¿ i �Harfa� by³o du¿o �piewu i humoru. By³a wspania³a zabawa, a jej
uczestnicy ponownie spotkaj¹ siê 28 stycznia i do udzia³u w tej zabawie
zapraszaj¹ kole¿anki i kolegów, których zabrak³o na �Powtórce z Sylwe-
stra�.

Ale karnawa³ to nie tylko bal seniorów. To te¿ bale i zabawy u najm³od-
szych.

W³a�nie najm³odsi bawili siê 12 stycznia w Skockim Przedszkolu. Na
balu przebierañców, do którego wcze�niej przygotowywali siê nie tylko
uczestnicy, ale równie¿ rodzice i wychowawcy, zebra³o siê ok. 130 przed-
szkolaków. By³a wielka rado�æ do której przyczyni³y siê tañce, ró¿nego
rodzaju konkursy i wspólna zabawa uczestników.

Czê�ci¹ balu sta³a siê te¿ sesja zdjêciowa w której uczestnicy robili
sobie zdjêcia zbiorowe i indywidualne.

E. Lubawy

CZY  TO POWRÓT  DO  TRADYCJI?
£osinieckie domostwa odwiedzili  kolêdnicy.
Po latach przerwy w naszej  sympatycznej wsi pojawili siê kolêdnicy .

Przedstawiali oni inscenizacjê obwieszczaj¹c¹  wszem i wobec narodziny
Chrystusa.  Wspólnie  od�piewane kolêdy jednocz¹ ludzi, dlatego jestem
przekonana, ¿e tak by³o - ale i  bêdzie w latach nastêpnych.

Kolêdników dziêkowano i czêstowano smako³ykami .  Swoje wystêpy
zakoñczyli oni prezentacj¹ programu  na spotkaniu op³atkowym  zorgani-
zowanym  przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich . Na zaproszenie Pani so³tys
Danuty Berent uczestniczy³o  w nim  liczne  grono  �³osinianek� m³odego
i starszego pokolenia oraz go�æ honorowy  -  Gra¿yna Szymkowiak
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Gminy Skoki .

Ja te¿ tam by³am i kawê pi³am, kolêdy �piewa³am i mi³o czas spêdza³am.
Gra¿yna Szymkowiak z £osiñca

Zwi¹zek Miêdzygminny �Puszcza Zielonka� zosta³ powo³any przez 6
gmin otaczaj¹cych Park Krajobrazowy �Puszcza Zielonka� w celu uregu-
lowania na tym obszarze gospodarki �ciekowej, ochrony przyrody i roz-
woju turystyki w tym rozbudowy infrastruktury z ni¹ zwi¹zanej. Na
spotkanie zostali zaproszeni bezpo�rednio radni, so³tysi, w³a�ciciele go-
spodarstw agroturystycznych, ksiê¿a, przedstawiciele szkó³ oraz wszy-
scy zainteresowani mieszkañcy poprzez og³oszenie w internecie.

Prezentacji strategi turystyki ZMPZ dokonali pracownicy Urzêdu
Miasta i Gminy w Murowanej Go�linie gdzie mie�ci siê siedziba Zwi¹z-
ku, Andrzej Billert i Arkadiusz Bednarek. Przedstawili oni g³ówne
za³o¿enia strategi, oraz to co zosta³o w zwi¹zku z ni¹ dokonane w 2005
roku min. 30 czerwca br. zosta³ zakoñczony projekt: �Rozbudowa i reno-
wacja infrastruktury turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego �Pusz-
cza Zielonka� i okolic wraz z wydaniem mapy, przewodnika i materia³ów
promocyjnych�. Prace nad projektem wspó³finansowane by³y ze �rod-
ków Unii Europejskiej (SAPARD), trwa³y od stycznia 2004 roku. W
ramach programu zosta³y wykonane nastêpuj¹ce prace:

� 2 du¿e le�ne miejsca postoju � tzw. parkingi le�ne,
� 6 miejsc przystankowych: stó³, dwie ³awy kosz na �mieci, p³otek do

oparcia rowerów,
� 6 mapy wielkoformatowych,
� 14 �witaczy� na wjazdach do Parku Krajobrazowego,
� 20 drogowskazowych s³upków granitowych,
� oznakowano na nowo turystyczne szlaki piesze na terenie ca³ej Pusz-

czy Zielonka,
� odnowiono niektóre odcinki szlaków rowerowych, ³¹cznie ok 222km
� wykonano oznakowanie dróg prowadz¹cych do Parku Krajobrazowe-

go �Puszcza Zielonka�,
� wykonano oznakowanie doj�æ do rezerwatów przyrody,
� wydano mapê, przewodnik turystyczny i materia³y promocyjne,
� opracowano projekty graficznych elementów ma³ej architektury na

szlakach.
Oprócz zrealizowanych projektów przedstawiono plany na przysz³o�æ

min. poinformowano zebranych o z³o¿eniu wniosku o dofinansowanie
projektu dotycz¹cego Szlaku Ko�cio³ów Drewnianych, ze �rodków Unii
Europejskiej. Na trasie wytyczonego szlaku turystycznego ma znale�æ
siê 12 ko�cio³ów na terenie 6 gmin, a w gminie Skoki w: Skokach, Jab³ko-
wie, Raczkowie i Rejowcu. Ca³kowity koszt projektu zamyka siê kwot¹
600.000,00 z³ brutto. Zak³ada siê finansowanie z Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na poziomie 75% kosztów -
wnioskowana kwota dotacji: 450.000,00 z³. Wiêcej informacji o przedsta-
wionych projektach i nie tylko mo¿na zobaczyæ na stronie ZMPZ
www.puszcza-zielonka.pl.

Na koniec spotkania g³os zabra³ Jan Wawrzyniak Dyrektor Poznañskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej w Poznaniu. Obecnie gmina Skoki nie
nale¿y do PLOT-u, lecz rozwa¿ana jest taka mo¿liwo�æ. Pan Wawrzyniak
zosta³ zaproszony na to spotkanie, aby przybli¿yæ zebranym w tym zw³asz-
cza radnym korzy�ci z przyst¹pienia Gminy Skoki w struktury PLOT-u.

 Karolina Stefaniak
k.stefaniak@skoki.nowoczesnagmina.pl

W dniu 1 grudnia w Bibliotece Publicznej w Sko-
kach odbyła się prezentacja strategii turystyki
Związku Międzygminego „Puszcza Zielonka” w
skład którego wchodzi także gmina Skoki.

Turystyka
w Puszczy Zielon−

ce
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W systemie kanalizacji podci�nieniowej odprowadzane s¹ �cieki byto-
wo-gospodarcze z zabudowy mieszkaniowej, u¿ytkowej oraz u¿ytecz-
no�ci publicznej  w obrêbie Starego Miasta (ul. Jana Paw³a II, Plac Stra¿ac-
ki, Plac Powstañców Wlkp, ul.Rynkowa, ul. Strumykowa, ul. Krêta i ul.
Ko�cielna) oraz z rejonu ulic: Parkowej, Ro�ciñskiej, Poznañskiej i Rogo-
ziñskiej.

Praca kanalizacji ci�nieniowej oparta jest na stacji pró¿niowo-t³ocznej
zlokalizowanej przy ul. Wodnej, wytwarzaj¹cej podci�nienie w ruroci¹-
gach podci�nieniowych z rur PEHD o �rednicy 125 mm, 110 mm i 90 mm
oraz 104 studniach podci�nieniowych, do których grawitacyjnie sp³ywaj¹
�cieki bytowo-gospodarcze z poszczególnych budynków i obiektów. W
studniach podci�nieniowych zabudowane s¹ urz¹dzenia steruj¹ce tj. za-
wory opró¿niaj¹ce o �rednicy 50 mm ze starterami. Startery reguluj¹ prac¹
zaworów opró¿niaj¹cych i  w zale¿no�ci od poziomu �cieków w stud-
niach otwieraj¹ b¹d� zamykaj¹ zawór opró¿niaj¹cy. Przy otwartym za-
worze opró¿niaj¹cym, �cieki z poszczególnych studni pró¿niowych ruro-
ci¹gami podci�nieniowymi przep³ywaj¹ do zbiornika pró¿niowo-t³oczne-
go przy ul. Wodnej, sk¹d nastêpnie t³oczone s¹ ruroci¹giem t³ocznym do
kanalizacji grawitacyjnej w ul. Kazimierza Wielkiego.

Problemy z kanalizacj¹ podci�nieniow¹ zaczê³y siê z chwil¹ spadków
temperatury poni¿ej -100 C. Najpierw wyst¹pi³y sporadyczne przypadki
zamarzania uk³adów steruj¹cych w niektórych studniach pró¿niowych,
które nasili³y siê w miarê dalszych spadków temperatury.

Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Skokach informowany jest coraz
czê�ciej o wystêpuj¹cych   awariach  na kanalizacji podci�nieniowej. Naj-
czê�ciej dochodzi do zamarzania zaworów opró¿niaj¹cych i starterów
zamontowanych w studniach podci�nieniowych lub do rozszczelniania
ca³ego uk³adu kanalizacji podci�nieniowej ( nie zamkniêty lub nie domkniêty
zawór opró¿niaj¹cy powoduje utratê podci�nienia w kanalizacji a tym
samym wy³¹cza ca³y system kanalizacji podci�nieniowej z eksploatacji) .
Pracownicy zatrudnieni w Zak³adzie Wodoci¹gów i Kanalizacji staraj¹ siê
na bie¿¹co usuwaæ zg³aszane i wykryte przez w³asne s³u¿by awarie, aby
zapewniæ odbiór �cieków.

Wiêkszo�æ zdemontowanych  zaworów opró¿niaj¹cych i starterów
wskutek rozmro¿enia nie nadaje siê niestety do dalszej naprawy i  eksplo-
atacji i zachodzi pilna potrzeba zakupu nowych urz¹dzeñ. Koszt zakupu
1 kompletu urz¹dzenia do studni pró¿niowej sprowadzanego ze Stanów
Zjednoczonych  to niebagatelna kwota 6650,00 z³.  Zak³ad Wodoci¹gów i
Kanalizacji w Skokach nie jest w stanie dokonaæ zakupu tych urz¹dzeñ  z
w³asnych �rodków, poniewa¿ takimi nie dysponuje.  W tej sytuacji kie-
rownik Zak³adu wyst¹pi³ z pismem do Burmistrza Miasta i Gminy o
wygospodarowanie na ten cel odpowiednich �rodków finansowych w
bud¿ecie gminy, zg³aszaj¹c wstêpnie zapotrzebowanie na 12 kompletów.
O przeznaczeniu na ten cel pieniêdzy z bud¿etu gminy  zadecydowaæ
musi jednak rada Miejska Gminy Skoki. Ewentualny zakup potrzebnych
urz¹dzeñ nast¹pi³by prawdopodobnie kosztem rezygnacji z niektórych
inwestycji planowanych do wykonania w bie¿¹cym roku. Tak wiêc tego-
roczna zima z powodu licznych awarii na kanalizacji podci�nieniowej
oka¿e siê prawdopodobnie bardzo kosztown¹ dla bud¿etu miasta i gminy.

Kosztowna zima z powodu
awarii na kanalizacji

podciśnieniowej w Skokach
Tegoroczna zima daje się we znaki Zakładowi Wo-

dociągów i Kanalizacji w Skokach. Występujące
mrozy powodują awarie na gminnych wodociągach
oraz na kanalizacji. Tęgi mróz paraliżuje przede
wszyskim pracę kanalizacji podciśnieniowej i utrud-
nia życie mieszkańcom korzystającym z tego syste-
mu odprowadzania ścieków.

WNIOSKI NA LECZENIE
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Al-

koholowych w Skokach informuje, ¿e wnioski w sprawie podej-
mowania przez osoby uzale¿nione leczenia odwykowego mo¿na
sk³adaæ w pierwszy i trzeci poniedzia³ek miesi¹ca w godz. od 18.00
do 20.00 bezpo�rednio do cz³onków Komisji, w jej siedzibie miesz-
cz¹cej siê przy Placu Powstañców Wlkp. 18 oraz do przewodnicz¹-
cej Komisji mgr Ma³gorzata Szpendowskiej-Wylegalskiej w ka¿-
dy czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00 w Urzêdzie Miasta i
Gminy, pokój nr 4.

Ponadto podaje do wiadomo�ci wszystkich kobiet ¿yj¹cych w ro-
dzinach borykaj¹cych siê z problemem alkoholowym, ¿e dwa razy w
miesi¹cu w pi¹tki od godziny 17.00 do 19.00 odbywaj¹ siê spotkania
grupy wsparcia dla kobiet, które prowadzi terapeuta leczenia uzale¿-
nieñ Pani El¿bieta Cieæmierowska.

Ni¿ej podajemy najbli¿sze terminy spotkañ w roku 2006:
27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 24.03.
Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy w rozwi¹zy-

waniu trudnych problemów ¿yciowych.

DARMOWE SZKOLENIA
DLA PAÑ

Mamy przyjemno�æ serdecznie zaprosiæ Panie z terenu Miasta i Gminy
Skoki do udzia³u w BEZP£ATNYCH szkoleniach z zakresu przedsiê-
biorczo�ci z mo¿liwo�ci¹ uzyskania bezzwrotnej dotacji na otwarcie
i rozpoczêcie w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej, organizowanych przez
Instytucjê doradczo-szkoleniow¹ Euro Consult s.c., w ramach Priorytetu
I SPO RZL, Dzia³anie 1.6a, pt. �Wielkopolskie Kobiety w Europej-
skiej Rodzinie Przedsiêbiorczo�ci�. Finansowanych ze �rodków Unii
Europejskiej i bud¿etu Pañstwa. Szkolenia odbêd¹ siê na terenie Miasta
Skoki w lutym b¹d� kwietniu.

W szkoleniu udzia³ mog¹ wzi¹æ bezrobotne kobiety z obszarów wiej-
skich które chc¹ otworzyæ w³asn¹ firmê, uaktywniæ siê zawodowo, zna-
le�æ zatrudnienie i podnie�æ swój poziom samooceny i pozycji spo³ecz-
nej. Osobom zakwalifikowanym zostanie zapewnione:

� warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej (w tym trening z asertyw-
no�ci � spotkanie  z psychologiem oraz zajêcia  z doradc¹ zawodo-
wym) � 10 godz.;

� szkolenia z zakresu zak³adania i prowadzenia w³asnej dzia³alno�ci go-
spodarczej  p.n. �Aktywna i Przedsiêbiorcza w Wielkopolsce � Zak³a-
dam  i Prowadzê W³asn¹ Firmê� � 60 godz.;

� Bezp³atne doradztwo zawodowe;
� Bezp³atne szkolenia z zakresu przedsiêbiorczo�ci;
� Bezp³atne konsultacje prawne (na etapie przygotowania biznes planu

oraz  w czasie zak³adania w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej) udzielane
w Biurze Projektu lub on-line;

� Dofinansowanie do kosztów dojazdu na miejsce szkolenia i z powro-
tem;

� Bezzwrotn¹, jednorazow¹ dotacjê wysoko�ci 9 200 PLN (warun-
kiem otrzymania dotacji bêdzie napisanie najlepszego biznes-planu;
wy³onienie w/w nast¹pi w trybie konkursowym;

� Bezp³atne materia³y szkoleniowe (skrypty);
� Certyfikat po�wiadczaj¹cy ukoñczenie szkolenia.

Warunki jakie nale¿y spe³niæ by zostaæ zakwalifikowanym do udzia³u w
szkoleniu:

� dostarczyæ do Biura Projektu wype³nion¹ kartê zg³oszenia za po�red-
nictwem Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach oraz za�wiadczenie z Powia-
towego Urzêdu Pracy potwierdzaj¹ce posiadanie statusu osoby bezrobot-
nej.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie, szczegó³owe
informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach w pok.
Nr 1, tel. 061 89 25 817.

Karolina Stefaniak
k.stefaniak@skoki.nowoczesnagmina.pl
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KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE SKOKI
Rok założenia 1826

Walne Zgromadzenie Bractwa, jakie odby-
³o siê w koñcu lutego 2005 r., powo³a³o ko-
misjê do spraw modernizacji statutu. Powo-
dem by³a konieczno�æ dostosowania konsty-
tucji brackiej do wyzwañ pocz¹tku XXI wie-
ku, a w szczególno�ci do nadania organizacji
nowego impulsu dla poprawy sposobu jego
funkcjonowania. W sk³ad Komisji Statuto-
wej weszli: Tadeusz Kopa³a - wiceprezes,
Bogdan Gajewski - podchor¹¿y, Czes³aw
Greser, reprezentuj¹cy s¹d honorowy oraz
Krzysztof Jachna, jako jej przewodnicz¹-
cy. 2 stycznia 2006 r. w obecno�ci obu skoc-
kich króli kurkowych - Krzysztofa Miga-
siewicza i Franciszka Deminiaka - odby-
³o siê podpisanie koñcowego protoko³u przyj-
muj¹cego ostateczne brzmienie nowego sta-
tutu.

Pragnê zapewniæ Szanownych Czytelni-
ków, ¿e mimo wielu korekt i zmian, jakie na-
le¿a³o wprowadziæ do jego tekstu, niezmien-
ne pozosta³y filary, na jakich opiera siê na-
sze stowarzyszenie - cz³onek ruchu strze-
leckiego w regionie, Polsce i w Europie. Tymi
filarami s¹: Po pierwsze - przywi¹zanie do
chrze�cijañskich korzeni bractw kurkowych,
dla których najwiêkszym �wiêtem pozostaj¹
Zielone �wi¹tki, kiedy wy³aniany jest nowy
król kurkowy.

Po drugie - apolityczno�æ, regu³a czêsto
budz¹ca wiele nieporozumieñ w�ród tych,
którzy chcieliby ³¹czyæ nasz ruch z konkret-
nymi ugrupowaniami, kojarz¹cymi swych
cz³onków pod k¹tem wspólnych pogl¹dów
na politykê. Historycznie bractwa strzelec-
kie powstawa³y jako wyraz samoorganizo-
wania siê rzemie�lników i kupców dla obro-
ny warsztatów pracy, swobody handlu czy
zapewnienia bezpieczeñstwa miejscom za-
mieszkania. W chwilach kryzysów i wojen,
kiedy zagro¿one mia³y byæ podstawy ¿ycia,
ró¿nice pogl¹dów musia³y odchodziæ na dru-
gi plan - wszyscy bracia ³¹czyli siê w obro-
nie warto�ci najwy¿szych - wolno�ci i nie-
podleg³o�ci. Taka jest geneza apolityczno�ci
ca³ego ruchu. Nie jest ni¹ w ¿aden sposób
niechêæ do polityki, która mo¿e byæ prze-
cie¿ doskona³¹ platform¹ do realizacji osobi-
stych ambicji i to z po¿ytkiem dla zbioro-
wo�ci - jednak w partiach a nie w bractwach
kurkowych. Z zasady apolityczno�ci wyni-
ka wiêc, ¿e dzia³ania polityczne osób w mun-
durach brackich oraz prezentowane przez
nich pogl¹dy nie mog¹ byæ uto¿samiane ze
stanowiskiem ca³ej organizacji.

Po trzecie - podtrzymywanie wiekowych
tradycji bractw strzeleckich. Dzieje siê to
poprzez siêganie do korzeni ruchu kurkowe-

go w Skokach, udzia³ w strukturach brackich
na poziomie Okrêgu i Zjednoczenia oraz
przez podtrzymywanie kontaktów z ruchem
kurkowym w Europie. Szczególnie na tym
ostatnim polu mo¿emy poszczyciæ siê nie-
kwestionowanymi sukcesami. Przed kilku
laty nawi¹zali�my kontakt z Schuetzengilde
von Bardowick w Niemczech, gdzie znale�-
li�my nie tylko braci kurkowych, ale i przy-
jació³. Wyrazy szczególnego uznania nale¿¹
siê g³ównym animatorom kontaktów z nami
- Manfredowi Harmsowi i Martinowi Rudol-
fowi, którzy ca³e swoje serce oddaj¹ idei zbli-
¿enia naszych bractw i miast. W ubieg³ym
roku odwiedzili�my Bardowick w najliczniej-
szej, jak dot¹d, grupie, bo w sile a¿ 13 osób.
Koledzy z Bardowick, jak zawsze niezwy-
kle go�cinni i szczodrzy, doskonale dbali o
wygodê naszego pobytu w ich mie�cie wie-
dz¹c, ¿e w ten sposób dajemy swój skrom-
ny, lecz na miarê naszych mo¿liwo�ci, wk³ad
w proces zbli¿enia miêdzy naszymi bractwa-
mi i gminami, a przez to i narodami - proces
tak ciê¿ko do�wiadczony przez wieki uprze-
dzeñ, wrogo�ci czy zwyk³ej g³upoty. Wiêk-
szo�æ braci, którzy po obu stronach granicy
od lat anga¿uj¹ siê w utrzymywanie tego part-
nerstwa wie, jak delikatne i wra¿liwe na
ksenofobiê, szowinizm czy krótkowzroczne
zachowania s¹ kwestie budowania mostów po-
rozumienia. Wiele zale¿y tu od taktu i wyczu-
cia, a jedno nieodpowiedzialne zachowanie mo¿e
zniweczyæ lata pracy wielu osób. Wyrazem po-
dziêkowania za d³ugoletni¹ wspó³pracê jest
wniosek na najbli¿sze nadzwyczajne zgroma-
dzenie o nadanie kilku niemieckim braciom od-
znaczeñ honorowych Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Skokach.

Czwartym statutowym filarem, na jakim
budujemy sw¹ to¿samo�æ jest pielêgnowanie
obowi¹zków obywatelskich wzglêdem mia-
sta i regionu, a tak¿e przywi¹zanie do trady-
cji patriotycznej. Ziemia Skocka ma w sobie
bogate pok³ady prawdziwego bohaterstwa,
jak¿e przez dziesiêciolecia ma³o eksponowa-
nego. Z tego miasta w grudniu 1918 roku wy-
sz³o ponad sze�ædziesiêciu Powstañców Wiel-
kopolskich, którzy w du¿ej liczbie zasilili
przedwojenne Bractwo Strzeleckie. Byli
w�ród nich pó�niejsi zas³u¿eni animatorzy
¿ycia kulturalnego, sportowego i gospodar-
czego.

Najbli¿szym wydarzeniem, jakie planowa-
ne jest na pocz¹tek lutego, ma byæ nadzwy-
czajne walne zgromadzenie, po�wiêcone
uchwaleniu nowego statutu oraz podjêciu kil-
ku uroczystych uchwa³.

Krzysztof Jachna

Co s³ychaæ w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Skokach?

Podsumowanie roku
PUCHAR POLSKI

Wydzia³ Gier i
Ewidencji OZPN
Pi³a informuje, ¿e
w dniu 24.1 1 .2005r
w siedzibie OZPN
odby³o siê losowa-
nie 1/8 Pucharu
Polski na szczeblu
okrêgu pilskiego.

W wyniku losowania wy³oniono w/w pary,
które rozegraj¹ mecze 12 marca 2006r.o
godz.13.00.

1.Stella Bia³o�liwie - We³na Skoki
2.Sokó³ Ko�cierzyn - Fortuna Wieleñ
3.Starsi Panowie Osiek- Tarnovia Tarnówka
4.¯ywiecPi³a - Noteæ Czarnków
5.Radwan Lubasz -   Sokó³ Damas³awek
6.Noteæ Rosko - MKP 1999 Pi³a
7.Lubuszanin Trzcianka - Polonia Chodzie¿
8.Le�nik Margonin -  Nielba W¹growiec

UWAGA !
Sêdziów wyznacza Kolegium Sêdziów z Pi³y

- Zawody trwaj¹ 2 x 45 minut
W przypadku remisu zostanie wykonana se-

ria rzutów karnych / bez dogrywki / wg obowi¹-
zuj¹cych przepisów w celu wy³onienia zwy-
ciêzcy zawodów. Reg. P/P na sezon 2005/2006
§3 pkt I.

WIADOMOŚCI
SPORTOWE

PODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIE

Z całego serca dziękujemy za zaufanie,
hojność i za wszelką bezinteresowną po−
moc, której doświadczaliśmy na każdym
kroku, organizując KONCERT  CHA−
RYTATYWNY na remont kościoła pw.
św. Mikołaja Biskupa w Skokach. Cie−
szymy się ogromnie, że pamiętne popo−
łudnie i wieczór 15 stycznia 2006 roku
mogliśmy spędzić wspólnie w tak licz−
nym gronie Mieszkańców i Sympatyków
naszego miasta.
Dziękujemy za chwile radości i wzru−
szenia. Z wyrazami wielkiego szacun−
ku, ogromną wdzięcznością oraz na−
dzieją na spotkanie podczas − być może
− kolejnego koncertu

 Społeczna Grupa Społeczna Grupa Społeczna Grupa Społeczna Grupa Społeczna Grupa
Skoczanie − KościołowiSkoczanie − KościołowiSkoczanie − KościołowiSkoczanie − KościołowiSkoczanie − Kościołowi
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Gwiazdą 14 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Skokach była
Halina Frąckowiak.

W Orkiestrze zagrali najmłodsi mieszkańcy Skoków i młodzież z Ośrodka w
Antoniewie.

Do wigilijnych stołów w towarzystwie wychowawców zasiadła też młodzież z
PMOW w Antoniewie.

W karnawale bawili się też najmłodsi - dzieci ze skockiego Przedszkola.

Święty Mikołaj nie zapomniał również o dzieciach uczących się w szkołach
Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokach przygotowali inscenizacje legend
historycznych

Młodzież ze skockiego Gimnazjum swym występem uświetniła spotkanie wigi-
lijne Seniorów.

Kolędnicy odwiedzili mieszkańców Łosińca.


