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XIX dni 
miasta i Gminy skokI 

18-19 czerwca 2011

Dzielni wędkarze nie przestraszyli się kapry-
śnej aury. Ochoczo wzięli udział w Zawodach 
Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki, które rozpoczynały tegoroczne 
święto. Komu tego dnia najlepiej szła ryba? 

W konkurencji drużynowej III miejsce za-
jęła drużyna z Murowanej Gośliny, II miejsce 
drużyna „Wiórek” z Poznania i zaszczytne 
I miejsce „Colmic I” z Poznania.

Największą rybę złowił pan Henryk Eliński 
z Mieściska.

Zwycięzcami sektorowymi zostali: w SEK-
TORZE A pan Rafał Matuszak (Poznań 
– „Wiórek”), w SEKTORZE B pan Dariusz 
Tomczak (Poznań – „Wiórek”), w SEKTO-
RZE C pan Henryk Eliński z Mieściska.

Było ciepło, słonecznie i kolorowo. Miłośni-
cy języka polskiego stanęli w szranki, w Kon-
kursie Ortograficznym o Pióro Burmistrza. 
W kategorii wiekowej DOROŚLI najlepsza 
okazała się pani Małgorzata Stefańska, w ka-
tegorii GIMNAZJUM zwyciężyła Martyna 
Adamska, natomiast wśród uczniów SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ nie do pokonania okazała 
się Weronika Sydow. Wszystkim, którzy odwa-
żyli zmierzyć się tego dnia z polską ortografią 
serdecznie gratulujemy. Należy zaznaczyć, 
że finał konkursu wśród dzieci i młodzieży 
poprzedzony był szkolnymi eliminacjami.

Uroczyste otwarcie Dni Skoków, które 
nastąpiło o godzinie 17.30 rozpromienił wjazd 
Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa” 
na przedwojennych rikszach. Wszyscy pasaże-
rowie ubrali na tę okazję słomkowe kapelusze 
i kolorowe, letnie stroje. Dyrygent prowadził 
swój zespół jadąc samochodem pana Pawła 
Kubickiego. Za kierownicą siedział sam wła-
ściciel. Ten niezwykle stylowy, czterokołowy 
pojazd wpisywał się doskonale w epokę lat 20 
i 30 ubiegłego stulecia. Efekt był oszałamiają-
cy! Zachwycała również przepiękna, hawajska 

XIX Dni Miasta i Gminy Skoki już za nami. Było ciepło i słonecznie, choć nie brakowało deszczu. Rozpo-
częliśmy z deszczem, rankiem 18 czerwca 2011 r. i zakończyliśmy z deszczem, wieczorem 19 czerwca 2011 r. 

koszula pana Antoniego. Przez chwilę zasta-
nawiałam się czy nie pożyczył jej od Rudiego 
Schubertha, którego występ poprzedziły mu-
zyczne hity lata w wykonaniu Harfy.

Rudi Schuberth i Wały Jagiellońskie nie 
zawiedli publiczności. Wszyscy obecni dali 
się natychmiast ponieść rytmicznej muzyce, 
podkreślanej charakterystycznymi ruchami 
scenicznymi artysty. 

Zanim scenę opanowali tancerze ze Szkoły 
Tańca „Jawor” w Poznaniu, każdy mógł 
poczuć jak słodkie może być skockie lato. 
Tort upieczony przez Cukiernię „Pistacja” 
był przepiękny i na pewno smaczny. Bardzo 
szybko został zjedzony, choć żal było go kroić. 
Cukiernik – artysta wymalował na nim słońce 
zachodzące nad jednym z jezior otaczających 
Skoki. Były żabki kumkające na dobranoc, 

tatarak i kamyszki na plaży. Wolałabym 
oprawić go w ramy i powiesić na ścianie, ale 
chęć zasmakowania słodyczy przezwyciężyła 
wszelkie skrupuły i tort skończył zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem. 

Nieokiełznaną radość wniosły ze sobą na 
scenę Skoczki. 

Bracia Kurkowi zafundowali nam Wiatrów-
kowe Zawody Strzeleckie. Każdy kto tylko miał 

ochotę, mógł strzelać pod wprawnym okiem 
Braci. Zawody odbyły się w dwóch katego-
riach: Strzelania do Tarczy oraz Strzelania 
o „Los”. Zwycięzcą kategorii pierwszej został 
Łukasz Kusiakiewicz, a na dalszych pozycjach 
klasyfikowali się Leszek Sznajder (miejsce 
II) i Przemysław Frąckowiak (miejsce III). 
W przypadku Strzelania o „Los” szczęście 
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Wszyscy przyszli, by uczcić pamięć i oddać 
cześć zmarłemu, który był dobrym i życzliwym 
ludziom człowiekiem i kapłanem i jako taki 
zapisał się w pamięci wszystkim, którym dane 
było go poznać. 

Czy to będąc czynnym kapłanem w oddalo-
nych od Skoków parafiach, czy też mieszkając 
w Domu Seniora w Gnieźnie, ks. Broniław nie 
zapominał na chwilę o swej „Małej Ojczyźnie”. 
Odwiedzał często, zarówno same Skoki, jak 
i Rejowiec, gdzie był powszechnie znany, lu-
biany i szanowany. Zawsze znajdował też czas, 
aby zatrzymać się i porozmawiać z przyjaciółmi 
i z kolegami, czy też zwyczajnie ze znajomymi. 
Brał też udział w uroczystościach i w wyda-
rzeniach o charakterze patriotyczno-niepo-
dległościowym i w życiu naszej społeczności 
lokalnej. Będąc gorącym i mądrym patriotą 
ks. Sobkowiak był równocześnie zwolennikiem 

Ostatnie pOżegnanie 
ks. Bronisława sobkowiaka

W czwartek, 9 czerwca na cmentarzu parafialnym w Skokach rodzina, przyjaciele, koledzy i znajomi, a w śród nich szczególnie liczni kapłani 
z Archidiecezji Gnieźnieńskiej i z Diecezji Kaliskiej z Jego Ekscelencją Ordynariuszem Diecezji Kaliskiej Biskupem Stanisławem Napierałą 
na czele, pożegnali ks. Bronisława Sobkowiaka. Wśród licznych Skoczan towarzyszących zmarłemu w ostatniej drodze na ziemi byli też księ-
ża, mieszkańcy Domu Księży Emerytów w Gnieźnie, których współmieszkańcem przez ostatnie 13 lat swego życia był ks. Bronisław. Były też 
delegacje parafian: z Rejowca oraz z Sanktuarium Maryjnego w Lutyni koło Pleszewa i z Twardowa w powiecie Jarocińskim. 

pojednania i współpracy między narodami. 
W rozmowach z przyjaciółmi ks. Bronisław 

często mówił: „Najlepiej czuję się w Skokach, 
poza którymi pełniąc posługę kapłańską by-
łem prawie 50 lat i tu pragnę kiedyś pozostać 
na zawsze”.

I to właśnie życzenie, dopełniło się 9 czerwca 
2011 roku. 

Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu 
poprzedziła Msza Święta koncelebrowana 
w intencji zmarłego, której głównym cele-
brantem był Jego Ekscelencja Biskup Diece-
zjalny Diecezji Kaliskiej Stanisław Napierała, 
a kazanie wygłosił ks. kanonik Krzysztof 
Nawrocki, proboszcz parafii pw. św. Marcina 
w Kępnie. Zmarłego wspomniał ks. wikariusz 
Rafał Chmielewicz – treść tego wystąpienia 
zamieszczamy na stronie obok.

Edmund Lubawy
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Bejma Nadia ur.06.05.
Kaczmarek Zuzanna ur.11.05.
Tomkowiak Filip ur.12.05.
Jakubowska Nadia ur. 17.05.
Nowakowska Julia ur.18.05.
Baniecki Mikołaj ur.18.05.
Drzewiecka Zuzanna ur.22.05.
Makowski Cyprian ur.24.05.
Zima Magdalena ur.26.05.
Kubicka Martyna ur.29.05.
Mielcarek Oliwia ur. 03.06.

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:
Spaloniak Przemysław i Lewandowska Dominika
Grajek Andrzej i Gracz Renata
Pietrucha Przemysław i Jarzembowska Kinga
Kamiński Mirosław i Nieradka Bożena
Gruszczyński Arkadiusz i Szymczak Ewelina
Baszczyński Marek i Bochyńska Małgorzata
Surzyński Leon i Witkowska Ewa
Szymański Łukasz i Sobczak Beata
Odor Szymon i Adamska Weronika
Szczepański Michał i Orłowska Magdalena
Urbaczewski Marcin i Kruszka Daria
Szymczak Piotr Woźniak Marta
Nowak Dawid i Pietkiewicz Anna
Guzik Bogdan i Franciszkiewicz  Joanna

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:

Gronowicz Maria r.1921  -  Rejowiec zm.28.05.
Pawlak Jadwiga r. 1931 – Skoki zm. 29.05.
Filipowski Czesław r. 1943 – Skoki zm. 04.06.
Nowakowski Zdzisław r.1954 – Jabłkowo zm.09.06.
Plucińska Zofia r.1931 – Skoki zm.12.06.
ks. Bronisław Sobkowiak r. 1929 – Gniezno zm. 05. 06

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

„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Sko-
ki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pra-
cownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd Mia-
sta 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.

„Ksiądz Bronisław Sobkowiak przyszedł 
na świat 29 sierpnia 1929 roku w Skokach. 
Był jedynym żyjącym dzieckiem Stanisława 
i Heleny z domu Kamińskiej. Ojciec po-
wstaniec wielkopolski, zawodowo zajmował 
się handlem, a matka prowadziła gospodar-
stwo domowe.

Edukację swą rozpoczął ksiądz Sobkowiak 
w Szkole Powszechnej w Skokach, którą ze 
względu na okupację hitlerowską zakoń-
czył dopiero w 1945 roku i kontynuował ją 
w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, 
otrzymując po zdanym egzaminie maturalnym w roku 1949, świadec-

two dojrzałości. Tego samego roku jesienią podjął studia w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Gnieźnie, a od 1951 r. studiował teologię 
w Wyższym Seminarium duchownym w Poznaniu.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Kazimierza Kowalskie-
go 24 kwietnia 1955 roku. Natomiast 1 czerwca tegoż roku rozpoczął swą 
duszpasterską służbę jako wikariusz w kościele parafialnym w Inowro-
cławiu Mątwach. Tutaj też pracował jako katecheta w kilku miejscowych 
technikach. Kolejne dwie parafie w kapłańskim życiu księdza Sobkowiaka 
to Miłosław i Nakło nad Notecią, gdzie był również kapelanem w wię-
zieniach w Trzeciewnicy i w Potulicach. 

W latach sześćdziesiątych na polecenie Księdza Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego ksiądz wikariusz Bronisław Sobkowiak tworzył nową 
parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu Poznańskim, 
która została wyodrębniona z parafii w Dąbrówce Kościelnej. Pozostał 
tutaj przez 11 lat, gorliwie wypełniając swoje posłannictwo. W roku 1975 
na mocy dekretu opuścił rodzinne strony i udał się do Lutyni koło Ple-
szewa, gdzie został proboszczem i jednocześnie kustoszem tamtejszego 
Sanktuarium Maryjnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej. 
Pracował tam 18 lat. W międzyczasie Ojciec Święty utworzył nową 
diecezję w Kaliszu. Tym samym parafię w Lutyni i jej proboszcza od 25 
marca 1992 roku inkardynowano do tejże diecezji.

Rok 1993 przyniósł kolejne zmiany w duszpasterskim życiu księdza 
Sobkowiaka. Objął On bowiem na kolejne 5 lat parafię w Wardowie 
w powiecie jarocińskim. 

W roku 1998 ksiądz Sobkowiak postanowił przejść na emeryturę 
i zakończyć czynną służbę kapłańską. Następne lata przeżył w Domu 
Księży Emerytów w Gnieźnie, gdzie mieszkał do ostatnich swoich dni, 
służąc też pomocą w słuchaniu spowiedzi w katedrze gnieźnieńskiej, 
regularnie odwiedzając parafie, w których wcześniej pracował, rokrocznie 
bywając na odpuście w Lutyńskim Sanktuarium. 

Od dwóch lat godnie i cierpliwie zmagał się z nieuleczalną chorobą oto-
czony opieką lekarzy, troskliwością sióstr zakonnych i przyjaźnią kapła-
nów z Domu Seniora oraz częstą obecnością rodziny i grona przyjaciół.

Odszedł do Pana w 81 roku życia i 56 roku kapłaństwa w Święto 
Wniebowstąpienia Pańskiego, 5 czerwca 2011 roku w gnieźnieńskim 
szpitalu w obecności opiekującego się nim krewnego Jana Kamińskiego.

Wspólnoty parafialne, w których był duszpasterzem zapamiętają 
z pewnością Jego życie oparte na Ewangelii: tak rzadko spotykane, bo 
też niezwykle trudne w praktyce codziennego zmagania się z ułomno-
ściami ludzkiej kondycji. Pamiętać będą Jego miłość do Boga, wyrażoną 
miłością do konkretnego człowieka, do wielu ludzi, a także serdeczność 
i cierpliwość, uśmiech, bezpośredniość i prostotę. Wszyscy, którym dane 
było znać śp. księdza Bronisława Sobkowiaka w pamięci zachowują bez 
wątpienia Jego charakterystyczny tubalny głos, docierający bez pomocy 
mikrofonu do najdalszych zakątków świątyni.

Skoczanie z podziwem, wdzięcznością i wzruszeniem będą wspominać 
Jego niezwykłą pamięć i wiedzę o przedwojennej historii naszego mia-
steczka, które tak chętnie i często odwiedzał. Spotykał się w Skokach 
z rodziną i znajomymi, rozmawiał z napotkanymi ludźmi, uczestniczył 
w uroczystościach i spotkaniach Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
oraz w skockim Kole Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919, którego był członkiem.

Ostatnią wizytę w swym rodzinnym domu i mieście złożył 3 maja br. 
Wtedy też w podziękowaniu za wieloletnie kontakty otrzymał honorowy 
tytuł Przyjaciel Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach. 

Teraz, zakończywszy swe pracowite życie z pewnością spogląda z domu 
Ojca na swych parafian i wszystkie osoby bliskie Jego sercu”

Edmund Lubawy
P.s. Postać księdza Bronisława Sobkowiaka przybliżyliśmy czytelnikom 

„Wiadomości Skockich” – w nr. 4 z 2005 r. z okazji 50-lecia święceń 
kapłańskich i w nr. 9 z 2009 r. z okazji 80 rocznicy Jego urodzin.

WspOMnienie
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Łukasz Nowak w piątek wypełnił w litewskim Alytusie minimum 
PZLA na mistrzostwa świata w Daegu (Korea) w chodzie na 20 km 
(1:21.30). Wynik ten daje również prawo startu na Uniwersjadzie 
w chińskim mieście Shenzen.

Na Litwie Łukasz w silnie obsadzonych zawodach (startowali zawod-
nicy z 11 państw) zajął bardzo dobre 3 miejsce, a wynik który uzyskał 
jest o ponad 2 minuty lepszy od dotychczasowego najlepszego wyniku.

Łukasz jest jednym z czterech polskich zawodników, który wypełnił 
normę PZLA na 20 km. Minima PZLA obok skoczanina wypełnili: 
wicemistrz Europy na 50 km Grzegorz Sudoł, Rafał Augustyn i Rafał 
Sikora. Na uwagę zasługuje fakt, iż ta czwórka ma również minimum 
na 50km. 

Czołowy Polski chodziarz konsekwentnie realizuje wcześniej nakre-
ślony plan treningów i startów. Docelowo przygotowuje się do dystansu 
50 km i startu na igrzyskach. W tym sezonie skupia się na 20 km, aby 
zdecydowanie poprawić szybkość i technikę chodu. Oczywiście nie 
zaniedbuje treningu wytrzymałościowego, ale to w 2012 roku chce 
osiągnąć najlepsze wyniki. Sukcesem i marzeniem byłoby miejsce 
w ósemce na Igrzyskach. Oczywiście wcześniej trzeba będzie skutecznie 
powalczyć o miejsce i czas zapewniający ten start.

Mimo, że terminy Uniwersjady i MŚ nie pokrywają się to chodziarze 
i maratończycy nie mogą startować w tych dwóch imprezach. Jest to 
raczej uzasadniona decyzja. W Azji latem panują bardzo trudne wa-
runki atmosferyczne - duża wilgotność i upały. To byłoby wyczerpujące 
dla organizmu, tym bardziej, iż jeszcze w połowie września jest ważny 
start w Mistrzostwach Polski na 20 km.

Polscy chodziarze tworzą coraz mocniejszą ekipę. Z roku na rok ich 
wyniki się poprawiają i zbliżają do światowej czołówki. Jest to niewąt-
pliwie zasługa jednego z najlepszych trenerów na świecie Krzysztofa 
Kisiela i współpracujących z nim trenerów klubowych.

27 maja 2011r. w Katowicach odbył się II mityng AWF, przy okazji 
którego zorganizowano Akademickie Mistrzostwa Polski w chodzie 
sportowym na dystansie 5 km. Łukasz Nowak na tych zawodach wycho-
dził tytuł Wicemistrza Polski z nowym rekordem życiowym i rekordem 
wielkopolski, które wynosi obecnie 19 minut i 24 sekundy.

Nowak kolejny start ma zaplanowany za tydzień 26.06. w Dublinie 
(Irlandia) na Grand Prix IAAF.

ŁUKASZ NOWAK: Z NOWYM 
REKORDEM ŻYCIOWYM 

NA POZIOMIE ŚWIATOWYM

PIKNIK DLA OLI
W dniu 28.05.2011r odbył się Piknik dla Oli zorganizowany przez 

komitet, specjalnie do tego powołany, pod nazwą "Sławica dla Oli 2011".
Podczas imprezy, która rozpoczęła się kilka minut po 15 i trwała do 

północy zbierano pieniądze na leczenie, rehabilitację oraz niezbędne 
do tego sprzęty, dla Aleksandry Stożek, mieszkanki naszego sołectwa. 
Podczas pikniku wszystkim dzieciom zapewniono bardzo dużo gier 
i zabaw nagradzanych dyplomami lub nagrodami.

Przeprowadzono loterię fantową, oraz aukcje z której dochód zasilił 
cel imprezy. Kwestowano również do puszek. W sumie zebraliśmy dla 
Oli 6 072,86PLN.

Od godziny 20 bawiono się na zabawie tanecznej, do której nieod-
płatnie przygrywał zespół BLUE TAJFUN z Poznania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom. 
Daniel Gapiński - Sołtys wsi Sławica

PROJEKT „LEPSZE JUTRO”
W czerwcu 2011r. rozpoczęła się czwarta edycja projektu „Lepsze 

Jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, a realizo-
wanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach. 

W projekcie bierze udział dziesięć kobiet: dziewięć bezrobotnych 
i jedna nieaktywna zawodowo.

W ramach projektu uczestniczki przejdą szereg kursów i tak w czerw-
cu jest to trening psychologiczny aktywizująco – doradczy z warsztatami 
aktywizacji zawodowej, w ramach którego panie m.in. przejdą warsztaty 
aktywizacji zawodowej (rozmowa kwalifikacyjna, tworzenie CV i listu 
motywacyjnego, metody poszukiwania pracy) oraz wezmą udział w kon-
sultacjach indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego. W mie-
siącu  lipcu odbędzie się szkolenie z zakresu obsługi komputerów, a w 
sierpniu panie wezmą udział w kursie rękodzieła – w zakresie technik: 
scraabooking (technika ozdabiania kartek i innych przedmiotów), 
decupage (technika serwetkowa) i filcowanie na sucho i mokro. We 
wrześniu i październiku dla pań odbędzie się kurs prawa jazdy kat. B. 
Po zakończeniu kursów uczestniczki uzyskają zaświadczenia.

Marta Jaśkowiak

BLIŻEJ DO ROGOŹNA 
I NAD BAŁTYK

Dobiegają końca prace przy budowie drogi gminnej relacji Potrza-
nowo-Budziszewko.

Dotychczas wykonawca Zakład 
Wielobranżowy „TRANS-BRUK” 
z Nekli oferujący najkorzystniejszą 
ofertę, spośród 7 firm, które zgłosiły 
się do przetargu, wykonał podbudowę 
z kruszyw twardych o grubości 23 cm, 
poprzedzoną warstwą piasku grubości 
8 cm. Aktualnie układana jest dwuwar-

stwowa nawierzchnia bitumiczna o ogólnej grubości 12 cm, w tym pierwszej 
7 cm warstwy wiążącej i 5 cm warstwy ścieralnej.  W rezultacie ukończenia 
prac, które zgodnie z umową winno nastąpić do 29 lipca br. powstanie 
droga bitumiczna długości 2.403 mb i szerokości 4,5m, która połączy Skoki 
z istniejącą drogą asfaltową w Budziszewku na terenie Gminy Rogoźno. 

Tym samym dla mieszkańców Skoków, o 9 km skróci się droga do-
jazdu do Rogoźna i dalej do Czarnkowa, Piły i nad Bałtyk…

Budowana droga współfinansowana jest z budżetu Gminy i ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013, a jej całkowity koszt wyniesie 
1.708.388,01zł w tym 844.753,75 zł środków unijnych.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

ogłasza
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne położonych w Brzeźnie
Przetargi odbędą się  w dniu 5 sierpnia 2011r. (piątek) w godz. od 900 do 1330

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena wywoławcza
w zł (brutto)

Termin wpłaty wadium i 
wysokość

wadium w zł

Miejsce i termin 
przetargu

1 2 3 4 5 6
1. Działka nr 66/7 o pow. 0,0935 ha 

położona w Brzeźnie ujawniona w K.W. nr 
P01B/00048134/6 SR Wągrowiec.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń. 

Dla terenu, na którym położona jest działka 
wydana została decyzja Burmistrza Miasta i 
Gminy Skoki  Nr 87/09 o warunkach zabudowy 
z dnia 13.08.2009r. znak sprawy: RIGP 7331-
1/77/09.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
ustalone w decyzji:
1/wys. zabudowy – budynki parterowe, 
maksymalnie z poddaszem użytkowym,
2/ wys. głównej kalenicy - max 10,5 m od 
poziomu terenu ,
3/szerokość elewacji frontowej – max. 14,0 m,
4/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia od 300 do 450, pokrycie z dachówki 
lub materiałów dachówko-podobnych, 
5/wys. górnej krawędzi elewacji frontowej–
wysokość okapu–max. 4,5m,
6/ nieprzekraczalne linie zabudowy- podane 
są na załączniku graficznym do decyzji o 
warunkach zabudowy

35.153,00 3.600,00
do dnia

02.08.2011r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

05.08.2011r.
o godz. 900

 2. Działka nr 66/8 o pow. 0,0834 ha poło-
żona w  Brzeźnie ujawniona w K.W  nr  
01B/00048134/6  SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

 
              

j.w.

31.390,00 3.200,00
do dnia

02.08.2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

05.08.2011r.
o godz. 945 

3. Działka nr 66/9 o pow. 0,0841 ha
położona w Brzeźnie ujawniona w K.W nr 
P01B00048134/6 SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazuje obciążeń j.w.

31.648,00 3.200,00
do dnia

02.08.2011r
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

05.08.2011r.
o godz. 1030

4. Działka nr 66/10 o pow. 0,1150 ha po-
łożona w Brzeźnie ujawniona w K.W nr 
P01B00048134/6 SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazuje obciążeń

  

j.w
43.050,00 4.400,00

do dnia
02.08.2011r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

05.08.2011r.
o godz. 1115

5. Działka nr 66/12 o pow. 0,1018 ha 
położona w Brzeźnie ujawniona w K.W nr 
P01B/00048134/6 SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazuje obciążeń

j.w
38.179,00 3.900,00

do dnia
02.08.2011r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

05.08.2011r.
o godz. 1200

6. Działka nr 66/14 o pow. 0,0732 ha po-
łożona w Brzeźnie ujawniona w K.W nr 
P01B00048134/6 SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazuje obciążeń

  

j.w
27.626,00 2.800,00

do dnia
02.08.2011r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

05.08.2011r.
o godz. 1245

7. Działka nr 66/15 o pow. 0,0908 ha po-
łożona w Brzeźnie ujawniona w K.W nr 
P01B/00048134/6 SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazuje obciążeń

j.w
34.120,00 3.500,00

do dnia
02.08.2011r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

05.08.2011r.
o godz. 1330

I.  Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
II. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP SA z odpowiednim 
wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 02.08.2011r. (wtorek)

III.  Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki  w dniu 05 sierpnia 2011r. od godz. 900 - 1330 piątek (7 
działek –  wadium na koncie Urzędu do dnia 02.08.2011r. )

IV. Informacja o  skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
V. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej 

wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu,
c) teren działek uzbrojony zostanie  w sieć wodociągową,  
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta i  Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (061)  

8925-814 lub 815.
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• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni ul. 
Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczową i siecią wodocią-
gową II etap. Inwestycja obejmie budowę na istniejącej nawierzchni 
gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem z recyklingu sieci wodo-
ciągowej, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej z kostki 
betonowej. Czas realizacji zadania przewidziano do 28 października 
br. Termin przetargu zaplanowano na 29 czerwca br.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni 
dróg gminnych: 
- w Roszkówku – budowa nawierzchni bitumicznej na istniejącej 

nawierzchni z kruszyw łamanych na długości drogi 654 m;
- na odcinku Lechlin-Grzybowice – remont istniejącej nawierzchni 

bitumicznej (położenie nowej nawierzchni asfaltowej) na odcinku 
2.240mb.

- w Lechlinie wsi – remont istniejącej nawierzchni (położenie nowej 
nawierzchni asfaltowej) po budowie kanalizacji sanitarnej na od-
cinku 300 mb;

- w Kakulinie – wykonanie na istniejącej drodze gruntowej na od-
cinku 350 mb podbudowy z tłucznia betonowego. Otwarcie ofert 
zaplanowano na 4 lipca, natomiast termin realizacji inwestycji do 
10 października br.

• W dniu 22 czerwca odbył się przetarg nieograniczony na zakup energii 
elektrycznej do obiektów gminnych . Do przetargu przystąpiło 6 firm. 
Obecnie trwa ocena złożonych ofert.

• Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Potrza-
nowie. Do przetargu przystąpiły 4 firmy. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła „ODNOWA” Modlibowscy S.J. ze Skoków. Inwestycja będzie 
kosztować 177.777,77 zł z tego 107.041,76 zł dofinansowane zostanie 
z Unii Europejskiej.

• Podpisano dwa akty notarialne sprzedaży działek budowlanych 
w Skokach przy ul. Rakojedzkiej; W drodze przetargu nieograni-
czonego sprzedano:
- Działkę nr 70/42 o pow. 0,0920 ha sprzedano za 61.372 zł
- Działkę 70/52 o pow. 0,0940 ha sprzedano za 62.612 zł

• W dniu 3 czerwca br. odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż 
działek budowlanych w Potrzanowie. Sprzedano działkę nr 762/14 
o pow. 0,0949 ha za 56.113 zł.

Zrealizowano część zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołec-
kiego tj.
- Zakupiono stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej w Kakulinie;
- Wybudowano wiatę rekreacyjną oraz uzupełniono wyposażenie 

placu zabaw w Niedźwiedzinach;

 
Wiata w Niedźwiedzinach

- Trwa budowa wiaty rekreacyjnej w Szczodrochowie.
- Utwardzono kruszywem drogi gminne w Pomarzankach i Lechlinku;
- Zakupiono wyposażenie do kuchni w Rościnnie;
- Zakupiono wyposażenie placów zabaw w Glinnie, Jagniewicach 

i Raczkowie oraz uzupełniono wyposażenie już istniejących placów 
w Chociszewie i Roszkowie.

- Wybudowano chodnik w Lechlinie 

Budowa chodnika w Lechlinie
• Sfinalizowano wykup przez Gminę gruntu pod drogę gminną w Rosz-

kówku – działania podjęto w celu uregulowania własności gruntów 
pod istniejącą drogą. 

• Na zlecenie Burmistrza Gminna Spółka Wodna wykonała prace po-
rządkowe tj wykaszanie skarp i wybranie mułu na rzece Mała Wełna 
na odcinku od kanału ulgi do ujścia rzeki do Jeziora Rościńskiego.

Roboty na rzece.

NIEPOKOJĄCY STAN BEZROBOCIA
Mimo rozpoczęcia prac sezonowych nadal utrzymuje się niepokojąco 

duży stan osób pozostających bez pracy. 
Na dzień 31 grudnia 2010 w Powiatowym Urzędzie Pracy zareje-

strowanych w charakterze bezrobotnych było 569 mieszkańców Miasta 
i Gminy Skoki. Spośród tych osób 497 nie posiadało prawa do zasiłku. 
Dla porównania, na dzień 31.12.2009 liczby te wynosiły odpowiedni 
476 i 396.

Na koniec miesiąca kwietnia br. nadal bez pracy pozostawało 550, 
a na końcu maja br. 553 Skoczan. Prawa do zasiłku nie posiadało 
odpowiednio 458 i 512 naszych mieszkańców.

Istniejącą liczbę bezrobotnych w najbliższych dniach i tygodniach 
zasilą absolwenci różnych typów szkół i to winno niepokoić nas 
najbardziej. Bo chociaż, niewątpliwie niektórzy z pośród naszych 
bezrobotnych pracują „ na czarno”, co jest wygodne dla ich samych 
i pracodawców, to problem dotknie ich boleśnie za kilka, czy też kil-
kanaście lat, gdy dosięgną wieku emerytalnego i staną się klientami 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tak więc, obecny problem bezrobocia, chociaż jest odzwierciedle-
niem sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, jest problemem złożo-
nym, którego skutki odczuwać będą przyszłe pokolenia. Niepokojące 
jest również to, że przy rosnącym bezrobociu równocześnie maleją 
środki przyznawane z budżetu państwa na walkę z bezrobociem i udzie-
lanie pomocy bezrobotnym.

W miarę tych zmniejszających się możliwości burmistrz w br. za-
trudnił dwóch absolwentów na staż pracy oraz jedną osobę w ramach 
prac interwencyjnych i pięć osób w ramach robót publicznych, które 
to osoby wykonują szereg prac związanych głównie z utrzymaniem 
porządku i terenów zielonych na terenie miasta i gminy. 



7

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ
7 czerwca 2011 roku z udziałem 14 radnych odbyła się 7 sesja Rady 

Miejskiej Gminy Skoki. Rada obradując pod przewodnictwem radnego 
Zbigniewa Kujawy, na której funkcję sekretarza obrad pełniła radna Ma-
ria Kozłowska w wyniku prowadzonych obrad podjęła 8 uchwał, w tym:

Uchwałę nr VII/41/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowe-
go i sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Skoki za 2010r.

Po wysłuchaniu i analizie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy i sprawozdania finansowego budżetu za rok 2010 oraz uchwały 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii stałych ko-
misji Rady – Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
i gminy Skoki za 2010r.

Uchwałę nr VII/42/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Skoki.

Rada po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzie-
lenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz treść uchwały 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinii stałych Komisji Rady 
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2010 
rok, a także informacji o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2010 
rok Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi 
absolutorium, a tym samym o akceptacji działalności Burmistrza za 
rok 2010.

Uchwałę nr VII/43/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej 2011r.

Uchwałą tą Rada zmniejszyła ogólne dochody budżetu Gminy na 
rok 2011 o kwotę 655.587zł oraz zmniejszyła ogólne wydatki budżetu 
Gminy o kwotę 425.339zł.

W rezultacie wprowadzonych zmian budżet Gminy na rok 2011 
wynosi 27.655.144zł po stronie dochodów i 30.765.165zł po stronie 
wydatków. 

Uchwałę nr VII/44/2011 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011-2032.

Uchwałą powyższą Rada w Wieloletniej Prognozie Finansowej Mia-
sta i Gminy Skoki na lata 2011-2032 wprowadziła zmiany wynikające 
z Uchwały Nr VII/43/2011.

Uchwałę nr VII/45/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu.
W/w Uchwałą Rada postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy 

– na okres do 9 lat do kwoty 3 mln zł na dofinansowanie inwestycji 
realizowanych z budżetu Gminy w roku 2011. 

Uchwałę nr VII/46/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Mieścisko.

W/w uchwałą Rada postanowiła udzielić 3.855zł pomocy finansowej 
Gminie Mieścisko z przeznaczeniem tej kwoty na dofinansowanie dzia-
łalności bieżącej w zakresie kosztów dowozu 2 osób niepełnosprawnych 
z Gminy Skoki do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. 

Uchwałę nr VII/47/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Piła.

W/w uchwałą Rada postanowiła udzielić dotacji celowej Gminie Piła 
w wysokości 170zł z przeznaczeniem na podejmowanie przez Ośrodek 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile czyn-
ności wobec przebywających tam osób nietrzeźwych z terenu Miasta 
i Gminy Skoki w zakresie działań przewidzianych przepisami Ustawy 
z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

Uchwałę nr VII/48/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz użytkowników 
wieczystych. 

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetar-
gowej działek Nr: 1238, 1048/11, 1182 w obrębie geodezyjnym Miasta 
Skoki ich dotychczasowym użytkownikom wieczystym, którzy wyrazili 
chęć nabycia prawa ich własności.

Wszystkie w/w uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Skoki.  

Wraz z protokółem sesji prezentujemy je w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl. Równocześnie 
wraz z protokołem sesji znajdują się one do wglądu w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach na stanowisku ds. obsługi Rady i jej organów – 
pokój nr 8.

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

można pobierać wnioski na przyznanie stypendium szkolnego, które 
po wypełnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 września 2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, 
że 15 maja 2011 roku upłynął termin płatności II raty podatków: 

rolnego, leśnego i od nieruchomości .
Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie 

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane 
odsetki za zwłokę.

Termin płatności III raty wyżej wymienionych podatków 
przypada 15 września 2011 r.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów przeprowadzi 

BEZPŁATNE BADANIA DLA MIESZKAńCóW 
MIASTA I GMINy SKOKI:

- na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn od 50 roku życia–w 
dniu 22.08.2011r. o godzinie 12 30odbędzie się spotkanie edukacyjne  
na którym zostaną rozdane probówki do badania.  Odbiór probó-
wek odbędzie się 26.08.2011 r. od godziny 9 00 do 1300w Bibliotece 
Publicznej w Skokach,

- PSA dla mężczyzn od 50 roku życia w dniu 26.08.2011 r. od godziny 
900 do 13 00w Bibliotece Publicznej w Skokach.Krew można pobrać 
po posiłku.

Zgłoszenia na badania przyjmowane są telefonicznie pod numerem  
61 8925 800 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy 
w Skokach, pokój nr 13. 

Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania 
z dowodem osobistym.

Ośrodek Szkoleniowy „SZKOLENIOWIEC” w Skokach
zaprasza do nauki

Rozpoczynamy nabór i zapisy na nowy rok szkolny (od września 
2011 r.) do następujących oddziałów:

- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.
- Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w zawodzie technik rolnik – nauka 
trwa trzy lata,

- Szkoła Policealna – kierunek: technik administracji
Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym, dwa razy w 
miesiącu (sobota, niedziela). Szkoła mieści się w Gimnazjum w 
Skokach, ul. Rogozińska 1.
Nowość: organizujemy kilkudziesięciogodzinne kursy w różnych 
zawodach robotniczych dające kwalifikacje zawodowe.

Zgłoszenia przyjmują oraz bliższych informacji 
udzielają:

p. Maria Kapusta, tel.(0-61) 8-925-441;
p. Wiesław Nowak, tel. (0-61) 8-124-154; 

tel. kom. 0-607-620-645.
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Udzielenie absolutorium poprzedziło podjęcie Uchwały w spra-
wie przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wyko-
nania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2010 rok oraz przyjęcie 
przez Radę do wiadomości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tytułu 
wykonania budżetu za 2010 rok i treści uchwały Składu Orzeka-
jącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie 
wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udziele-
nia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki oraz opinii 
stałych Komisji Rady i informacji o stanie mienia gminnego na 
dzień 31.12.2010 roku.
Z w/w opinii i informacji wynikało, co następuje: 
1. Uchwalony przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian w ciągu 

roku przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 26 207 622 
zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 25 416 030,39 
zł, co stanowi 96,98% planu.

2. Uchwalony przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian w ciągu 
roku przewidywał realizację wydatków w  kwocie 29 942 426 zł. 
Wydatki zostały  zrealizowane w kwocie 28 332 965,66 zł,  co 
stanowi 94,62% planu.

3. Zaległości w realizacji wpływów z tytułu podatków,  opłat lokalnych 
i pozostałych dochodów wynikające ze sprawozdania Rb-27S wy-
niosły na koniec 2010 roku ogółem 1 949 599,94 zł. Burmistrz w spra-
wozdaniu z wykonania budżetu omówił kwestię egzekwowania za-
ległości przy okazji omawiania poszczególnych tytułów dochodów. 
W okresie 2010r. wyegzekwowano łącznie 161.226,88 zł należności 
zaległych z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych, i tak:
- podatek od nieruchomości 123.498,85 zł
- podatek rolny 27.491,66 zł
- podatek leśny 2.942,37 zł
- podatek od środków transportowych  7.028,00 zł
- od posiadania psów  266,00 zł
   (zal. z podatków zniesionych)

4. Uchwalone przez Radę na początku 2010r. rezerwy:
1. ogólna w kwocie  56.000 zł
2. celowe w wysokości 925.430 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzyso-
wego 15.000 zł

b) na dodatkową dotacje dla Fundacji  „Pomoc Dzieciom Wiej-
skim 303.801zł

c) na podwyżki dla nauczycieli 103.230 zł
d) na ewentualną spłatę części pożyczki, zaciągniętej przez Zwią-

zek Puszcza Zielonka w WFOŚ i GW, poręczonej w wysokości 
496.462,20 zł w latach 2007- 2015 - 83.259 zł,

e) na ewentualną spłatę części pożyczki, zaciągniętej przez 
Związek Puszcza Zielonka w BGK poręczonej w wysokości 
367.694,29 zł w latach  2008- 2011 - 236.828 zł,

f) na ewentualną spłatę części pożyczki, zaciągniętej przez Zwią-
zek  Puszcza  Zielonka w NFOŚiGW, poręczonej wysokości 
460.304 zł w latach  2009- 2012 183.312 zł.  ostały w trakcie roku 
budżetowego zmniejszone do wysokości - 158.122 zł.

Rezerwy na zadania oświatowe zostały rozdysponowane w całości, 
a zaplanowane rezerwy na ewentualną spłatę zobowiązań finanso-
wych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA zmniej-
szono do kwoty  87.122 zł na podstawie informacji przekazanych 
przez Związek o dokonaniu częściowej ich spłaty. 

Na koniec roku w budżecie pozostała jeszcze nie rozdysponowana 
rezerwa na  zarządzanie kryzysowe w kwocie 15.000 zł., oraz rezerwa 
ogólna w kwocie 56.000 zł.
5. Budżet 2010r. zamknął się deficytem w wysokości  2 916 935,27 

zł. W roku sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty kredytów 
i pożyczek w wysokości 593 285 zł. i dodatkowo Gmina zacią-

gnęła  kredyty inwestycyjne w PKO BP SA w kwocie 2.000.000 
zł i 1.000.000 zł w BGK. Zobowiązania z tytułu  kredytów i  po-
życzek wynosiły  5 453 960 zł i stanowiły 21,45  % w stosunku  do 
uzyskanych dochodów budżetu. Na koniec omawianego okresu 
wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 5.996,28zł. Dotyczy-
ły one faktury za zakup odzieży dla członków OSP, która przez 
przeoczenie została zapłacona kilka dni po terminie, na początku 
stycznia 2011r. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz 
zobowiązania wymagalne stanowiły 21,48% w stosunku do wyko-
nanych dochodów. Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą 
długu Gminy wydatkowano w 2010r. kwotę 161 024,04 zł.

6. Spośród upoważnień udzielonych w Uchwale budżetowej na 2010r. 
Burmistrz skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów ,których realizacja w roku następnym jest niezbędna 
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty pływa 
w roku następnym. Upoważnienie zostało udzielone do  kwoty 
1.200.000 zł, natomiast wykorzystane w wysokości 745.819,20 zł. 
Na podstawie kolejnego upoważnienia, w roku 2010 Burmistrz 
zaciągnął kredyty w wysokości 3.000.000 zł. Realizując budżet 
Burmistrz wprowadził szereg zmian w budżecie na podstawie 
17 Zarządzeń, zmiany  te dotyczyły wprowadzenia do budżetu 
dochodów i wydatków z tytułu dotacji, a także zmian w ramach 
działów wydatków bieżących. W Uchwale budżetowej Rada Gminy 
ustaliła kwotę 200.000 zł, do której Burmistrz mógł samodzielnie 
zaciągać zobowiązania. W omawianym  okresie Burmistrz zacią-
gnął je w kwocie 22.068,45zł.

7. Z budżetu gminy udzielono dotacje bieżące w kwocie  -  3 290 192,98 zł  
w tym podmiotowe:

- dla następujących podmiotów:
- Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy - 632.569,99 zł
- Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim - 2.438 981,01 zł
- Niepublicznemu  Przedszkolu Artystycznemu w Potrzanowie - 

35 487,81 zł
oraz dotacje celowe dla:

- Gmin Murowana Goślina Kiszkowo i Miastu Poznań - 62 283,52 
zł

- Gminy Piła - 130,00 zł
- Gminy Mieścisko - 3 161,00 zł
- Miasta Poznań - 4 900,00 zł
- na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo- rekreacyjnych 

dla dzieci i młodzieży - 7 680,00 zł
- na wypoczynek letni  dzieci i młodzieży -15 000,00 zł
- na zapewnienie pomocy hospicyjno – paliatywnej  - 5 000,00 zł
- na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i doro-

słych, organizacja przedsięwzięć sportowych i  sportowo -re-
kreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym - 84 999,65 zł

W 2010r. wydatki bieżące zrealizowano w 94,98%, a majątkowe 
w  93,33%.
8. W roku 2010 wydatkowano na inwestycje 6.022.793.77 zł  na dalszą 

rozbudowę urządzeń komunalnych, budowę i modernizację dróg, 
chodników, parkingów, a w szczególności:
- wykonano budowę drogi gminnej w Chociszewie,
- wybudowano nawierzchnie drogi gminnej w Roszkówku oraz 

przedłużono nawierzchnię bitumiczną na drodze gminnej 
w Lechlinku,

- przebudowano drogę gminną w Potrzanowie ul. Szkolna i  Stare 
Potrzanowo oraz dokonano budowy nawierzchni drogi gminnej 
w Potrzanowie i Budziszewicach.

- zwodociągowano gospodarstwa rolne we wsi Kuszewo (Brze-
skowo) oraz Bliżycach i Wysoce oraz  przedłużono sieć kanali-
zacyjną w Lechlinie,

- ułożono gazociąg średniego ciśnienia w Skokach,

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
Uchwałą Nr VII/42/2011 Rada Miejska Gminy Skoki udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki, 

a tym samym zaakceptowała działalność Burmistrza za miniony rok 2010.
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- przystosowano kotłownię w Gimnazjum w Skokach do zmia-
ny paliwa,

- dokonano termomodernizacji budynku GOZ,
- dokonano wymiany  sieci  wodociągowej w Skokach - ul. Ko-

ściuszki  i Głowackiego,
- wybudowano ulice Kasztanową i Lipową,
- zrekultywowano nieczynne składowisko odpadów komunalnych 

w Rejowcu,
- dokonano niwelacji wraz z podbudową drogi  na terenie osiedla 

mieszkaniowego przy ul. Rakojedzkiej,
- dokonano wymiany oświetlenia ul. Zamkowej, Mickiewicza, 

Słowackiego i Sienkiewicza w Skokach,
- zmodernizowano budynek stadionu  sportowego i wykonano 

oświetlenie płyty stadionu sportowego,
- przebudowano świetlice wiejskie w Rościnnie i  Rejowcu,
- zakończono  budowę dwóch budynków mieszkalnych z ośmioma 

mieszkaniami socjalnymi w Skokach oraz zmodernizowano 
mieszkanie komunalne w Grzybowicach.

9. Gmina Skoki pozyskała dotacje ze środków Unii Europejskiej 
w kwocie 217.971,73 zł: 
- z Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na wodociągowanie 

gospodarstw wsi Bliżyce i  Wysoka – 97.131 zł
- z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na realizacje pro-

jektu „Lepsze jutro” 107.151,74 zł oraz  na realizacje projektu 
„Dziennikarz na 5” - 13.688,99 zł. W roku 2010 do  budżetu nie 
wpłynęły środki w planowanej kwocie 213.112 zł na realizację 
przebudowy świetlicy wiejskiej w Rościnnie. Zadanie zostało 
zakończone i rozliczone w omawianym okresie, natomiast do-
finansowanie wpłynęło w kwietniu 2011r.

10. Zarówno aktywa, jak i pasywa na koniec 2009r. stanowiły kwotę 
1.253.602,62 zł. W stosunku do roku poprzedniego na koniec 
2010r. ich poziom zmalał do kwoty 776.645 zł. Na koniec roku 
Gmina posiadała 660.663,22 zł środków pieniężnych, 115.615,51 
zł należności oraz 366,27 zł innych  aktywów. Wykazane w spra-
wozdaniu finansowym zobowiązania stanowiły kwotę 5 479 528,28 
zł, w tym zobowiązania finansowe /kredyty i pożyczki/ wynosiły 
5.453.960 zł. Na koniec 2010r. skumulowany niedobór na zaso-
bach budżetu stanowił kwotę 506.019,32 zł.

11. Według stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina posiada 691,5806 
ha gruntów o wartości szacowanej na kwotę 37. 955.624,34 zł. 
Budynki i lokale będące własnością Gminy stanowią wartość 
17.609.521,82 zł. Ponadto Gmina posiada obiekty  inżynierii 
lądowej i wodnej o wartości 18.137.944,40 zł, urządzenia tech-
niczne i maszyny o wartości  502.375,49 zł, a także środki  trans-
portu wycenione na kwotę 177.640 zł. Gmina posiada również 
16  udziałów po 500 zł w Międzygminnym Składowisku Odpa-
dów Komunalnych  Spółka z o.o. o łącznej  wartości  8.000 zł.  
W 2010r.,z tytułu wykonywania prawa własności uzyskano  na-
stępujące dochody:
- wpływy z tytułu  opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 

- 57.660,53 zł,
- wpływy z najmu i  dzierżawy mienia komunalnego  - 201.887,59 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 1.000.705,98 zł.
Biorąc pod uwagę w/w stwierdzenia i opinie Rada Miejska Gminy 

Skoki pozytywnie oceniając działania Burmistrza Miasta i Gminy 
w zakresie podejmowanych decyzji gospodarczych i budżetowych 
i stwierdzając, że pod względem rzeczowym i finansowym budżet 
został zrealizowany prawidłowo jednogłośnie podjęła „Uchwałę 
Nr VII/42/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Skoki. 

Po podjęciu w/w Uchwały radni pogratulowali Burmistrzowi 
pozytywnej oceny i zyskania jednomyślnego absolutorium, a Bur-
mistrz z kolei stwierdził, że na tę pozytywną ocenę złożyła się praca 
wszystkich radnych i pracowników Urzędu, z których każdy na 
swym stanowisku realizował powierzone mu zadania. Dlatego też, 
w swym wystąpieniu podziękował Radnym i pracownikom Urzędu 
za zaangażowanie i za codzienną pracę w realizacji zadań.

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

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki budowlanej przeznaczonej 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

 położonej w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo 
Przetarg odbędzie się  w dniu 12 sierpnia 2011r. (piątek) o godz. o 1000 

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości 

wg
ewidencji 
gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, 

warunki
zabudowy

Cena    
wywoław-

cza
w  zł 

(brutto)

Termin 
wpłaty                   

wadium i 
wysokość
wadium 

w zł

Miejsce  i 
termin 

przetargu

1 2 3 4 5 6
1 Działka nr 15/17

o pow. 0,0762 ha
położona w Sła-
wie Wlkp. - obręb
geodezyjny 
Szczodrochowo 
ujawniona w 
K.W. nr 45.997 SR 
Wągrowiec.
Księga wieczysta 
nie 
wykazuje obcią-
żeń. 

Działka przeznaczona 
jest pod budownic-
two mieszkaniowe 
jednorodzinne. Dla 
działki  Nr 15/17 wy-
dana została decyzja 
Nr 99/09 Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki o 
warunkach zabudowy  
znak: RIGP.7331-
1/111/09 z dnia 
16.09.2009r.  
Warunki zabudowy 
określone decyzją:
1. budynek miesz-
kalny jednorodzinny 
– parterowy, maksy-
malnie z poddaszem 
użytkowym,
2. geometria dachu – 
dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe 
o kącie nachylenia 
połaci dachowych 
250-450,
3. wys. głównej kaleni-
cy – max. 9,0 m,
4. rodzaj pokrycia da-
chu – dachówka lub 
blachodachówka,
5. szer. elewacji fron-
towej – max. 14,0 m, 
6. wys. głównej kaleni-
cy – max. 9,0 m,
7. wys. okapu – max. 
4,0 m,
8. nieprzekraczalne 
linie zabudowy – 4,0 
m od frontu działki i 
9,5 m od tylnej grani-
cy dzialki

37.515,00 3.800,00
do dnia

09.08.2011r.
na koncie 

Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

12.08.2011r.
o godz. 1000

I. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
II. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42  
1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP SA z odpowiednim wyprzedzeniem, 
tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej 
do dnia 09.08.2011r.(wtorek)
III. Terminy i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 
w salce biblioteki w dniu 12 sierpnia 2011r. od godz. 1000 (wadium na koncie Urzędu 
do dnia 09.08.2011r. )
IV. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy 

sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.
V. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium 

w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powo-

dów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej 
wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu,

c) teren działki uzbrojony został w sieć wodociągową oraz drogę z nawierzchnią 
tłuczniową, 

d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej 
i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (61) 8925-814 
lub 815.
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OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA 

POWYŻEJ 14.000 EURO
1.Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 
62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801 ,

2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://skoki.
nowoczesnagmina.pl

4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz 
informacja o   możliwości składania ofert  częściowych: 

Budowa nawierzchni  ul. Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją 
deszczową i siecią wodociągową – II etap  obejmuje budowę na 
istniejącej drodze o nawierzchni  gruntowej częściowo utwardzonej 
kruszywem z recyklingu sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i 
nawierzchni drogowej z kostki betonowej. 

Zakres prac do wykonania obejmuje budowę:
•	Sieci wodociągowej - z rur PCV o średnicy 90mm długości 12m i 

PCV 110mm długości 1.210m razem 1.222m wraz z przyłączami 
wodociągowymi z rury PE 15sz/121m.

Na terenie ul. Kościuszki istnieje stara sieć wodociągowa z rur 
azbestowych i żeliwnych, która zostanie zastąpiona nowym 
wodociągiem. Nowe przyłącza wodociągowe należy włączyć 
w istniejące przyłącza stalowe jak wskazano w dokumentacji 
budowlanej.

•	Kanalizacji deszczowej - z rur PCV  o średnicy 300mm długości 457m,  
z rur PCV o średnicy 200mmm długości 26m, rur PCV o średnicy 
160mm długości 120m i przykanaliki kanalizacyjne rur PCV 150mm 
długości 58m; z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Rakojedziej 
w Skokach.

•	Nawierzchni drogowej z kostki betonowej - nawierzchnia z kostki 
betonowej szarej „behaton” na powierzchni 1833m2 i kostki betonowej 
czerwonej ‘behaton” na pow. 120m2 grubości 8cm, na podsypce 
piaskowo cementowej grubości 5 cm, łącznie z podbudową: podsypka 
piaskowa grubości 10cm, dolna warstwa z tłucznia twardego (melafir, 
gabro, granit) o średnicy 0 do 63mm grubości 15cm, górna warstwa 
z tłucznia twardego (melafir, gabro, granit)  o średnicy 0 do 31,5mm 
grubości 10cm ze ściekami i krawężnikami.

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 28.10.2011r.  
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków
7.1 Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: (art. 22 
ust. 1) Prawo Zamówień Publicznych:)
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 
tym zakresie,

2)posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz 
osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie 
warunku  dotyczącego  dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia  zamawiający uzna dysponowanie 
osobami w celu wykonania zamówienia  posiadającymi 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie budowy 
dróg i instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie budowy sieci 
wodociągowej i  kanalizacji (kierownicy budowy),

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie warunku 
dotyczącego sytuacji ekonomicznej zamawiający uzna 
posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 
na kwotę nie mniejszą niż 500.000zł (pięćset tysięcy zł),

7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu:
W celu potwierdzenia  spełnienia przez wykonawcę warunków, 
o których mowa w art. 22 ust 1 pkt ustawy zamawiający żąda 
następujących oświadczeń i dokumentów:
a) w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednimi 
osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia , do oferty należy 
dołączyć :
• oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych 
do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - 
inżynierskiej w zakresie budowy dróg i instalacyjno - inżynieryjnej 
w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji wraz z 
informacją  potwierdzającą  wpis danej osoby na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego- kierownicy budowy,  
b) w celu potwierdzenia, że wykonawca  spełnienia warunek  dotyczący 
sytuacji ekonomicznej do oferty należy dołączyć :
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę min. 500.000zł,
7.3 W celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia wykonawcy o okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących 
dokumentów:
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004r. 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania 
decyzji  właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania  ofert,

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego  potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  z 
opłacaniem składek  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
lub potwierdzenia, że uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem 
terminu składania  ofert,

7.4 Zgodnie z wymogiem art. 44 ustawy wykonawca składa wraz z 
ofertą przetargową  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od 
wykonawców na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o 
których mowa wyżej.  
8. Informacja na temat wniesienia wadium: 
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium przetargowego. 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100 %
10. Miejsce i  termin składania ofert: 
Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia 29.06.2010r. 
do godz. 1200   
11. Termin związania z ofertą: 
30 dni - bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem 
terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów: Nie dotyczy.

14. Informacja o przewidywanym  wyborze najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 
Zamawiający nie przewiduje  możliwość udzielenia zamówień 
uzupełniających.
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OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA 

POWYŻEJ 14.000 EURO
1.Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, 
tel. 061/ 89-25-801 ,

2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl

4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja o 
możliwości składania ofert częściowych: 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach  
Roszkówko, Lechlin – Grzybowice, Lechlin wieś i Kakulinie.
Zakres prac  do wykonania obejmuje: 
• Roszkówko  - budowa (na istniejącej drodze posiadającej wykonaną podbudowę 
w 2009r. z kruszyw łamanych twardych o grubości 23cm ) na długości drogi 654m 
i zmiennej szerokości od 4,0 do 5,5m nawierzchni bitumicznej na pow. 2.960m2 

w szczególności :
- mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy i jej zagęszczenie,
- wyrównanie poeksploatacyjne podbudowy tłuczniem twardym 0 do 31,5mm  ( 
melafir gabro, granit )   z zagęszczeniem mechanicznym  grubości 5 cm,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 1 kg/m2,
- nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca  grubości 4 cm,
- nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna  grubości 3 cm,
- wykonanie rowu przydrożnego na długości 364m,
- plantowanie pobocza i skarp ziemią z wykopów, 
• Lechlin – Grzybowice – remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi polegający 
na :
I odcinek o długości 250m po przełomach w wyniku zniszczenia nawierzchni 
bitumicznej w okresie zimowym :
- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm na pow. 875m2,
- rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 15 cm w celu ponownego wbudowania ,
- przegłębienie koryta,
- warstwa odsączająca w korycie grubości  10cm,
- dolna warstwa podbudowy  z tłucznia wapiennego i masy bitumicznej z rozbiórki 
15 cm,
- warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego twardego  ( melafir, gabro, granit 
) o średnicy 0 do 31,5mm grubości 10 cm,
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2,
- mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną grubości 
2 cm,
- nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna  grubości 3 cm,
II odcinek o długości 1.990m roboty  zapobiegawcze : 
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2,
- nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna  grubości 3 cm,
- remont nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną ręcznie 5Mg,
• Lechlin wieś – remont istniejącej nawierzchni bitumicznej po budowie kanalizacji 
sanitarnej polegający na :
- roboty ziemne wraz z profilowaniem i zagęszczenie podłoża na pow. 271,5m2,
- dolna warstwa podbudowy  z tłucznia  betonowego z recyklingu 0 do 63 mm 
grubości 15 cm na pow. 271,5m2,,
- górna warstwa podbudowy  z kruszywa betonowego z recyklingu 0 do 16 mm lub 
pofrez bitumiczny grubości 5 cm na pow. 271,5m2,
- rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego  grubości 3 cm celem przygotowania 
do ułożenia masy na pow. 148m2,
- nawierzchnia bitumiczna  grubości 3 cm ( roboty odtworzeniowe) na pow. 419,5m2,
- skropienie odtworzonej nawierzchni  emulsja asfaltową  w ilości 0,8 kg/m2 na pow. 
1.200m2,
- mechaniczne wyrównanie podbudowy  mieszanką asfaltową 75kg/m2,
- regulacja pionowa włazów kanałowych  6 szt,
- skropienie  nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 na pow. 1.200m2,
- nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna  grubości 4 cm na pow. 1.200m2,
- ułożenie pobocza z tłucznia grubości 10cm na pow. 300m2,
• Kakulin – wykonanie na istniejącej drodze gruntowej długości 350m i szerokości 
5m podbudowy z tłucznia betonowego:
- mechaniczne wykonanie koryta  równiarką  głębokości 10cm  z rozplantowaniem 
ziemi na  poboczu na pow. 1.750m2,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża na pow. 1.750m2,
- warstwa dolna podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0 do 63mm grubości 
15 cm na pow. 1.750m2,
- warstwa górna  podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0 do 16mm lub 
pofrez bitumiczny grubości 5 cm na pow. 1.750m2,
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: Do10.10.2011r.  
7. Warunki udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełnienia 
tych warunków
7.1 Warunki udziału w postępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  spełniają  warunki 
dotyczące: (art. 22 ust. 1) Prawo Zamówień Publicznych:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania - zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie,
2)posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami  zdolnymi 
do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku dotyczącego  dysponowania 
osobą zdolną do wykonania zamówienia zamawiający uzna dysponowanie 
osobą w celu wykonania  zamówienia posiadającą  uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami w specjalności  konstrukcyjno - inżynierskiej w 
zakresie budowy dróg- (kierownik budowy),
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie warunku dotyczącego 
sytuacji ekonomicznej zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy a w 
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę 
nie mniejszą niż 500.000zł (pięćset tysięcy zł),
7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu: 
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust 1 pkt ustawy zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
 a) w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami  
zdolnymi do wykonania zamówienia , do oferty należy dołączyć : 
• oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do 
kierowania robotami w specjalności  konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie 
budowy dróg - kierownik budowy,  
b) w celu potwierdzenia, że wykonawca  spełnienia warunek  dotyczący sytuacji 
ekonomicznej do oferty należy dołączyć :
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
min. 500.000zł,
7.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy o okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego po-
twierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub za-
świadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz-
łożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania de-
cyzji  właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  przed 
upływem terminu składania  ofert,
c)  aktualne zaświadczenie  właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności  lub wstrzymanie w ca-
łości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące  przed upływem terminu składania  ofert,
7.4 Zgodnie z wymogiem art. 44 ustawy wykonawca składa wraz z ofertą 
przetargową oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców  
na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów , o których mowa wyżej.
8. Informacja na temat wniesienia wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium przetargowego.  
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100 %
10. Miejsce i  termin składania ofert: Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia 
04.07.2010r. do godz. 1200   
11. Termin związania z ofertą: 
30 dni -  bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu 
składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: 
Nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym  wyborze najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
Zamawiający  nie przewiduje  możliwość udzielenia zamówień 
uzupełniających.
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WYKAZ
części (ok. 0,0640 ha) działki nr 130 o ogólnej 
powierzchni 1,7653 ha, położonej w Skokach 

przy ul. Parkowej, przeznaczonej do dzierżawy 
na czas określony – na 2 lata

Oznaczenie 
nieruchomości według 
katastru oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 130 w Skokach przy ul. Parkowej,
zapisana w KW 47092 Sądu Rejonowego w 
Wągrowcu.

Powierzchnia 
nieruchomości

Powierzchnia ogólna 1,7653 ha
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 
ok. 0,0640 ha (Bz – tereny zieleni).

Opis nieruchomości W skład nieruchomości – działki 130 wchodzi 
plac utwardzony o powierzchni ok. 0,1522 ha 
z wjazdem od ul. Parkowej, który w przeszłości 
wykorzystywany był jako kort tenisowy oraz 
boisko. Obecnie część placu utwardzonego ( 
0,0640 ha) wykorzystywana będzie jako plac 
manewrowy do prowadzenia nauki jazdy – 
szkolenie kandydatów na kierowców.

Przeznaczenie w planie 
miejscowym oraz 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego

Z uwagi, że plan zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Skoki stracił 
ważność dnia 01.01.2004 r. wymieniona 
nieruchomość nie ma oznaczenia w planie 
zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującym do dnia 
31.12.2003 r. teren ten przeznaczony był na 
usługi sportu.
W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 
Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 
r. dla działki nr 130 położonej w Skokach 
został wyznaczony następujący kierunek 
zagospodarowania przestrzennego: „usługi 
sportu i rekreacji”.

Termin 
zagospodarowania

Nie jest określony.

Czynsz dzierżawny Miesięczny czynsz za dzierżawę (wyjściowy 
do przetargu): 
70,00 zł + 23% VAT 
Wydzierżawiający zastrzega sobie również 
prawo korekty lub zmiany czynszu w trakcie 
trwania umowy dzierżawy (np. korekta o 
wskaźnik inflacji).
Dzierżawca jest zobowiązany ponadto do 
ponoszenia na własny koszt wszelkich świad-
czeń publicznych ciążących na dzierżawionej 
nieruchomości, w szczególności podatku od 
nieruchomości.

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

Dzierżawa części (ok. 0,0640 ha) działki nr 
130 o powierzchni 1,7653 ha w celu wyko-
rzystania jako plac manewrowy do prowa-
dzenia nauki jazdy – szkolenie kandydatów 
na kierowców.

Okres umowy – 2 lata

Termin wniesienia 
należności

Czynsz za dany miesiąc dzierżawy płatny jest 
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udzielają 
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu 
Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. 61 8 925 814 lub 61 8 925 
815.

WYKAZ
działki nr 1048/11 położonej w Skokach

przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej 

na rzecz jej użytkowników wieczystych

Oznaczenie 
nieruchomości 
według katastru oraz 
księgi wieczystej

Działka nr 1048/11 w Skokach,
zapisana w Kw 47916 Sądu Rejonowego w 
Wągrowcu.

Powierzchnia 
nieruchomości

0,1019 ha (Bi – tereny zabudowane inne)

Opis nieruchomości Działka jest oddana w użytkowanie 
wieczyste

Przeznaczenie w 
planie miejscowym 
oraz studium 
uwarunkowań i 
zagospodarowania 
przestrzennego

Działka 1048/11 nie ma określonego prze-
znaczenia w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującym do 31 
grudnia 2003 r. przedmiotowa działka prze-
znaczona była na tereny obsługi rolnictwa.
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 
Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 
r. dla działki nr 1048/11 położona w Skokach 
został wyznaczony następujący kierunek 
zagospodarowania przestrzennego: „obszary 
zabudowy produkcyjno-usługowej”.

Termin 
zagospodarowania

Działka jest już zagospodarowana.

Cena nieruchomości 49.500,00 zł
na poczet ceny zaliczono wartość użytkowa-
nia wieczystego w kwocie 29.800,00 zł
Do zapłaty: 19.700,00 zł

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

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na 
rzecz jej użytkowników wieczystych.

Termin do złożenia 
wniosku przez osoby, 
którym przysługuje 
pierwszeństwo 
w nabyciu 
nieruchomości na 
podstawie art. 34 
ust 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce 
nieruchomościami 
(tj. Dz. U. nr 261 poz. 
2603 z 2004 roku ze 
zmianami)

Osoby zainteresowane nabyciem nierucho-
mości, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wymienionej w 
wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 
261 poz. 2603 z 2004 roku ze zmianami), 
winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc 
od daty wywieszenia wykazu, złożyć sto-
sowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Skokach.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 
pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.
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dopisało Jarosławowi Badurskiemu, który zajął miejsce I. Tuż za nim 
uplasowali się M. Sznajder (miejsce II) i Ewa Chudziak (miejsce III). 
Wszystkim, którzy wykazali się wprawnością oka i tym, którym w tym 
roku się nie powiodło serdecznie gratulujemy.

Robert Rozmus dał niezapomniane show. Rozgrzał publiczność do 
temperatury wrzenia. Później brzmiała już tylko MUZYKA NON 
STOP do 2.00 nad ranem. Grał Zespół „Takt” i DJ Barti. Tak zakoń-
czył się pierwszy dzień skockiego świętowania.

Niedziela należała głównie do dzieci i młodzieży. Mogliśmy po-
dziwiać naszych milusińskich z Przedszkola im. Kubusia Puchatka 
w Skokach oraz młodych aktorów Teatru „Rozwesołki” stworzonego 
przez panią Elżbietę Drygas i pana Jerzego Hamerskiego. Zatańczyła 
dla nas grupa Rosses pod kierunkiem pani Wiesławy Hauke oraz  
grupy: Fanki 1, Fanki i Iskierki działające pod opieką pani Marietty 
Kiszki. Wszystkim przyświecało słoneczko, które zza chmur przywołały 
wcześniej dzieci podczas zabaw z Kwiatkami z Kwiatkowych Żartów. 

Gorące brzmienia gitarowe w wykonaniu Macieja Kujawy przycią-
gały uwagę znawców rocka.

Nie zabrakło tego dnia również gwiazd wielkiego formatu. Wstąpił 
do nas, w drodze do Bydgoszczy, Cezary Pazura, by rozbawić wszyst-
kich do łez i złożyć życzenia z okazji obchodzonych hucznie Dni. 
Osiągnął pożądany efekt, po czym pięknie się pożegnał obiecując, że 
wróci tu za rok. Nie wiem czy tak naprawdę nie zapomniałby o nas 
zupełnie, gdyby nie czujność pana Pawła Kubickiego, który przechwycił 
go gdzieś po drodze i przywiózł na rynek swoim szałowym autem. 

Rozpalone rytmy zespołu EVERS nie pozwoliły nikomu spokojnie 
stać w miejscu. Zespół składający się z doświadczonych muzyków, 
grających niegdyś w różnych kapelach, zapewniających oprawę mu-
zyczną na wielu lokalnych weselach i zabawach nie zawiódł. Osobiście 
zachwyciła mnie wokalistka zespołu, której charakterystyczny głos 
przypominał mi do złudzenia Karin Stanek. Wzrok przykuwała również 
bardzo młoda perkusistka z łatwością władająca pałeczkami, mimo że 
ledwie można było ją dostrzec zza bębnów. 

Tysięczne rzesze publiczności zgromadził na skockim rynku znany 
i lubiany nawet w egzotycznych Chinach BAyER FULL. Niestety 
niektórzy, zwłaszcza ci z dziećmi w wózkach, musieli uciekać przed 
deszczem. Najbardziej wytrwali pozostali do samego końca, a było 
ich naprawdę dużo. Bisom nie było końca. 

Tak zakończył się dzień drugi i ostatni XIX Dni Miasta i Gminy Skoki.
Zapraszamy za rok!
Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl

W imieniu organizatora - Aleksandra Gajewska

Organizatorem XIX Dni Miasta i Gminy Skoki była Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Skokach.

Sponsorzy oraz darczyńca XIX Dni Miasta i Gminy Skoki:
Sponsor główny: Miasto i Gmina Skoki
• KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. w Poznaniu
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe LEMAR w Czerwonaku 

i w Potrzanowie
• Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. BAZA PALIW nr4 

w Rejowcu - darczyńca
• Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
• Dragon Fishing Białe Błota
• VA-BANK w Skokach, Państwo Arleta i Andrzej Pilaczyńscy
• Trofea Sportowe i Okolicznościowe PODIUM w Czerwonaku
• Pizzeria VERONA w Skokach, Pan Robert Cichy

• PISTACJA cukiernia w Roszkówku, Pan Aleksander Szymkowiak
• Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Skokach
• Stowarzyszenie Lokalne Grupa Rybacka „7 RYB”
• Kwiaciarnia „Bacara” – Pani Zofia Gronowska
• ADAMUS – Pan Adam Błażejewski
Wszystkim sponsorom i darczyńcy składam serdeczne podziękowania 
za pomoc w organizacji 19 Dni Miasta i Gminy Skoki. Bez Waszego 

życzliwego wsparcia na pewno by się nie udało.  

Za życzliwe zaangażowanie i uatrakcyjnienie 
Święta Miasta i Gminy dziękuję:

Księdzu Proboszczowi Karolowi Kaczorowi za odprawienie uroczystej 
mszy świętej w intencji mieszkańców miasta i gminy Skoki,
Pocztom Sztandarowym za uświetnienie liturgii
Chórowi Kameralnemu pod dyrekcją pana Andrzeja Kaliskiego za 
cudowną oprawę muzyczną mszy św.
Panu Jackowi Matysiakowi Komendantowi i policjantom z Komisariatu 
Policji w Skokach oraz policjantom z Komendy Powiatowej Policji 
w Wągrowcu za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników imprezy
Panu Krzysztofowi Jachnie, Prezesowi i Braciom Kurkowym z Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego w Skokach za organizację Wiatrówkowych 
Zawodów Strzeleckich
Panu Alojzemu Pacholskiemu Prezesowi i wędkarzom z PZW KOŁA 
nr 120 w Skokach za organizację Zawodów Wędkarskich
Paniom: Iwonie Migasiewicz, Danucie Słoma, Elżbiecie Słoma, Wio-
lecie Grzegorzewskiej, Elżbiecie Berendt i Agnieszce Wasylewicz za 
organizację Finału Konkursu Ortograficznego o PIÓRO BURMI-
STRZA
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach za życzliwą pomoc 
i wsparcie
Mediom: przedstawicielom czasopism lokalnych PodSkoki i Wiadomo-
ści Skockie oraz dziennikarzom Radia Merkury i ITV Skoki za objęcie 
patronatem medialnym 19 Dni Miasta i Gminy Skoki
Zespołom artystycznym: Emeryckiemu Zespołowi Śpiewaczemu HAR-
FA pod dyrekcją pana Antoniego Wiśniewskiego, Grupie Artystycznej 
SKOCZKI z instruktorami Małgorzatą Jarzembowską i Katarzyną 
Kędziora-Dukszta, Zespołowi tanecznemu ROSSES z panią opiekun 
Wiesławą Hauke, Grupom Tanecznym Fanki, Fanki 1 i Iskierki pod 
kierownictwem pani Marietty Kiszki, PRZEDSZKOLAKOM z dyrektor 
panią Jolantą Czepek i opiekunkom, Paniom: Katarzynie Kędziora-Du-
kszta, Dorocie Muszyńskiej, Wiesławie Koralewskiej, Agnieszce Serafin, 
Wiesławie Paczyńskiej, Małgorzacie Futro i Annie Bałażyk z Przedszkola 
Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach za występy artystycz-
ne wokalne i taneczne, Teatrowi ROZWESOŁKI z jego założycielami 
i opiekunami, Panią Elżbietą Drygas oraz Panem Jerzym Hamerskim
Miejskiemu Domu Kultury w Wągrowcu za życzliwą współpracę
Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach za czuwanie nad 
porządkiem i bezpieczeństwem imprezy
Mieszkańcom Placu Powstańców Wielkopolskich za wyrozumiałość
Pani Karolinie Stefaniak i Agnieszce Fertsch za uwiecznienie minio-
nych już  chwil na fotografiach
Karolowi Kłosowi za bezinteresowną pomoc i wsparcie 
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do orga-
nizacji 19 obchodów Dni Miasta i Gminy Skoki

Serdecznie dziękujemy, 
w imieniu organizatora XIX Dni Miasta i Gminy Skoki

Gabriela Bałażyk i Sylwia Popadowska

XIX dni 
miasta i Gminy skokI 

Dokończenie ze str. 1
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Od wielu lat już tradycją się stało, że święto Dni Miasta 
i Gminy Skoki rozpoczynają Zawody Wędkarskie o Pu-
char Burmistrza. 

Tak też i było tego roku, w dniu 18 czerwca o godz. 7 rano nad jez. 
Rościńskim do zawodów zgłosiło się trzynaście drużyn trzyosobowych 
z kapitanami. Były to drużyny z Poznania: Tarpan, Metalplast, Wiórek 
I i II, Colmic I i II oraz  Naramowice, a także z Wojnówka, Murowanej 
Gośliny i Mieściska. Skoki reprezentowały 3 drużyny: Skoki I (Marek 
Kubicki, Andrzej Szymkowiak, Roman Dudek) i II (Dariusz Bałażyk, 
Roman Tadeusz, Jacek Dudek) oraz Hydro (Leszek Stoiński, Adrian 
Dudek, Mateusz Miłoszewski).

Zawody tradycyjnie już wystrzałem z pistoletu otworzył Burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos. Zawody rozgrywano w systemie 
sektorowym, połowy trwały 4 godziny. Po tym czasie komisje sędziow-
skie obeszły stanowiska połowowe i poważyły ryby, a było co ważyć, 
ogólnie złowiono ponad 331 kg ryb, które po zważeniu trafiły z powro-
tem do wody ponieważ zawody odbywały się na tzw. żywej rybie.  

O godzinie 14 wszyscy zawodnicy i kapitanowie drużyn oraz zapro-
szeni goście stanęli na plaży jez. Rościńskiego aby podsumować wyniki 
i wręczyć nagrody, dyplomy i puchary. 

W pierwszej kolejności podano wyniki w sektorach, i tak w sekto-
rze „A” I miejsce z wynikiem 16,8 kg zajął Rafał Matuszak z drużyny 
„Wiórek I”, II Rafał Begier z drużyny Colmic II (10,46 kg) , III Mariusz 
Kielma z drużyny Colmic II (9,44kg). W sektorze „B” I miejsce łowiąc 
10,54 kg wywalczył Dariusz Tomczak reprezentant drużyny „Wiórek 
I”, II miejsce zajął Grzegorz Majewski (9,42kg) z drużyny Colmic I, 
a III Karol Durowicz (9,30 kg) z drużyny Tarpan. W sektorze „C” 
najlepszym okazał się zawodnik z Mieściska Henryk Eliński z wagą 
złowionych ryb 11,96 kg, tuż za nim na II miejscu był Stoiński Leszek 
z drużyny Hydro (11,02kg), a III okazał się Marek Kubicki z drużyny 
Skoki I (10,58kg). 

Po rozdaniu nagród czas nadszedł na podsumowanie drużynowe, 
i tak III miejsce zajęła drużyna z Murowanej Gośliny w składzie: Piotr 
Nelepka, Zbigniew Nowak oraz Grzegorz Felisiak, wręczenia pucharu 
w imieniu burmistrza dokonał Zbigniew Kujawa Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Skoki, Członek Zarządu Koła PZW w Skokach. II 
miejsce zajęła drużyna Wiórek I z Poznania w składzie Rafał Matuszak, 
Dariusz Tomczak oraz Łukasz Potocki, wręczenia pucharu dokonał 
Jacek Matysiak Komendant Komisariatu Policji w Skokach. Natomiast 
zwycięzców zawodów osobiście nagrodził pucharem burmistrz Tadeusz 
Kłos, a przypadło to drużynie Colmic I z Poznania (dwóch zawodników 
jest mieszkańcami Skoków) w składzie: Piotr Nóżka, Mariusz Kielma 
oraz Grzegorz Majewski. Wszystkie drużyny otrzymały natomiast 
pamiątkowe dyplomy. Nagrodzono także właściciela największej zło-
wionej ryby o wadze 1,68 kg - Henryka Elińskiego. 

Zawody były organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki przez Koło PZW nr 120 w Skokach przy pomocy Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z Wągrowca. Głównym 
sponsorem nagród oprócz Gminy Skoki było Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa „7Ryb” z Wągrowca oraz hurtownia sprzętu wędkarskiego 
DRAGON Fishing Sp. z o.o. z Kruszyna Krajeńskiego. 

Po zawodach była możliwość zapoznania się z ideą wdrażania Lo-
kalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 Ryb” oraz  
przeprowadzania konsultacji dot. aplikowania o środki w ramach PO 
RYBY. 
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok.

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

Zawody wędkarskie

W strzelaniach towarzyszących Turniejowi Królewskiemu zdobyw-
cami trzech pierwszych miejsc zostali:
W strzelaniu do Tarczy Darczyńców: Jan Cibail, ks. Karol Kaczor 
i Krzysztof Migasiewicz.
W Turnieju Punktowym: 
- w kategorii mężczyzn: Ryszard Piniarski, ks. Karol Kaczor i Stefan 
Kubiak
- w kategorii pań: Irena Szymaś, Anna Jachna i Halina Wojciechowska
W strzelaniu do Tarczy Młodych Strzelców: Łukasz Schmidt, Michał 
Schmidt i Piotr Maciejewski.
W strzelaniu do Kura – Elwira Stoińska, ks. Karol Kaczor i Janusz 
Stoiński
W Turnieju Zapadkowym: Janusz Król, Paweł Szymaś i Krzysz-
tof Jachna.
W Turnieju Czarnoprochowym: Tomasz Futro, Alojzy Pacholski 
i Przemysław Bagrowski. 

Strzelania Zielonoświątkowe poprzedziło spotkanie przy siedzibie 
Bractwa przy ul. Wągrowieckiej, gdzie po powitaniu Króla Zielono-
świątkowego AD 2010 (na co dzień mieszkańca Poznania) Bogumiła 
Rzepki nastąpił przemarsz zgromadzonych pod Tablicę Pamiątkową 
ku czci Powstańców Wielkopolskich u bram cmentarza, gdzie odda-
no honory brackie, odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Bractwa 
i odmówiono modlitwę w intencji Powstańców Wielkopolskich ziemi 
skockiej i powstańców spoczywających na tym cmentarzu.

Z kolei zgromadzeni udali się do kościoła pw. św. Piotra i Pawła, gdzie 
uczestniczyli we mszy świętej poświęconej zmarłym Powstańcom Wiel-
kopolskim. Po mszy świętej Bracia Kurkowi i ich goście w towarzystwie 
pocztów sztandarowych przeszli do siedziby Bractwa, gdzie spotkali się 
przy biesiadnym stole na pożegnalnym śniadaniu królewskim wydanym 
przez Króla Zielonoświątkowego AD 2010 Bogumiła Rzepkę i jego 
małżonkę Danutę. Tutaj też w luźnej rozmowie wspominano nie tylko 
wydarzenia z życia Bractwa, ale i wydarzenia dnia codziennego i ważne 
sprawy związane z życiem skockiego środowiska.

Edmund Lubawy 
fot. Krzysztof Jachna

stanisław Grzegorzewski 
królem Zielonoświątkowym 

ad 2011

Zielonoświątkowy Turniej Królewski na strzelnicy 
w Antoniewie stanowił uwieńczenie odbywających się 
w dniu 12 czerwca uroczystości Zielonoświątkowych 
w skockim Kurkowym Bractwie Strzeleckim. Zwy-
cięzcą Turnieju został brat Stanisław Grzegorzewski, 
a funkcję I i II rycerza wywalczyli bracia: Janusz Król 
i Alojzy Pacholski.
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Tydzień Czytania w Skockiej 
Bibliotece

Barwne baloniki, klasery pełne monet oraz znaczków pocztowych, 
szydełkowe cudeńka, akordeonowe dźwięki oraz wspólne śpiewanie 
przyciągały młodych skoczan do sali Biblioteki każdego popołudnia 
od 30 maja do 3 czerwca. A wszystko to za sprawą tych, którzy swoimi 
życiowymi pasjami oraz zamiłowaniem do pielęgnowania kultury 
regionalnej chcieli zarazić „latorośle” naszej lokalnej społeczności. 
Młodzi czytelnicy mogli więc dowiedzieć się jakie ćwiczenie najlepiej 
dotlenia nasze płuca oraz zobaczyć cudeńka stworzone z kolorowych 
baloników. Mogli oni także poznać różnicę między włóczką a wełną, 

nauczyć się nakładać na igliczki oczka, a także je pruć. Spotkania te 
pozwoliły im   również zgłębić wiedzę filatelistyczną oraz odkryć przed 
nimi tajniki gry na akordeonie. Co odważniejsi spróbowali także swych 
sił w karaoke, a wszyscy razem uczyli się tańca zespołowego. Głównym 
celem tychże spotkań było jednak przekazanie dzieciom jednej wspólnej 
pasji, która nierozerwalnie połączyła wszystkich naszych gości i spra-
wiła, że zechcieli oni odwiedzić bibliotekę, ta pasja to – CZYTANIE 
zwłaszcza CZYTANIE DZIECIOM. 

Spotkania te odbywały się  w ramach X edycji Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom, a przebiegały pod hasłem „Przyjaciele… 
z artystyczną duszą”. Gośćmi specjalnymi tych spotkań byli: Pani Nata-
lia Glapa, Pani Małgorzata Jarzembowska, Pani Aurelia Ludzkowska, 
Pani Anna Sznajder oraz Pan Bogdan Gajewski. Rokrocznie do akcji 
czytania włącza się również Pani Zuzanna Kozdęba, zaprzyjaźniony 
ze skocką książnicą lektor języka angielskiego. Wszystkim razem 
i każdemu z osobna serdecznie dziękujemy.

Biblioteka Publiczna w Skokach do kampanii tej przyłącza się już 
po raz trzeci, każdego roku proponując młodym czytelnikom wiele 
różnorodnych atrakcji oraz krzewiąc w nich nawyk sięgania po książkę.

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Sylwia Popadowska

Z baśnią przez świat
Jakub Grimm, Jack London, Wiktor Hugo to niektóre z postaci 

świata literatury, z którymi skoccy czytelnicy mogą spotkać się w każdy 
ostatni czwartek miesiąca w sali Biblioteki Publicznej. Cykl czwartko-
wych spotkań noszący nazwę „Baśnie na dużym ekranie” skierowany 
jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ma on na celu 
przybliżyć im zarówno baśnie z różnych stron świata jak i postacie twór-
ców tych baśni. Ten drugi element wywołuje zawsze wśród uczestników 
duże emocje. W postacie twórców wciela się przebojowy i niezawodny 
przyjaciel biblioteki, Antoni Wiśniewski, który czyta, opowiada, bawi 
i uczy, a wszystko po to, by świat dziecka nabrał bajkowego wymiaru. 

Sylwia Popadowska

Bułgarska od zaplecza
Ulica Bułgarska w Poznaniu. Dla niektórych jedna z wielu ulic tego 

miasta, dla innych miejsce ważne, o ile nie najważniejsze. Przy tej to 
bowiem ulicy mieści się Stadion Miejski, obecnie użytkowany przez 
dwie poznańskie drużyny piłkarskie – Lecha i Wartę. Dobrze znany 
kibicom, choć nie do końca, mniej tym, którzy sportem interesują się 
tylko od wielkiego święta. Dlatego też władze miasta, do których należy 
obiekt, postanowiły otworzyć się na potencjalnego kibica i wzorując się 
na trendach panujących już w zachodniej Europie udostępnić stadion 

zwiedzającym. Oprócz murawy, na której rozgrywane są mecze, a także 
trybun, na których zasiadają najwierniejsi fani futbolu, od pewnego 
czasu można również zwiedzać miejsca na co dzień niedostępne. Można 
„wstąpić” do szatni piłkarzy, zwiedzić gabinety odnowy biologicznej, po-
koje kontroli antydopingowej, a także zasiąść w loży VIP-ów, zwiedzić 
strefę przeznaczoną tylko dla mediów oraz zajrzeć do pokoi delegatów 
UEFA. Zwiedzanie „zakamarków” stadionu uatrakcyjniają wiadomości 
przekazywane przez przewodników. To od nich można dowiedzieć się 
jaka jest pojemność stadionu, ile wynosi jego powierzchnia, a także ile 
czasu zajmuje jego ewakuacja. 

Te i inne informacje dotyczące stadionu przygotowywanego na Euro 
2012 potwierdzić mogło 28 uczniów szkół podstawowych należących 
do Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” oraz gimnazjalistów Gim-
nazjum nr 1 w Skokach. To oni w nagrodę za osiągnięcia w nauce, 7 
czerwca br. wzięli udział w zwiedzaniu chluby Poznania - stadionu 
Lecha Poznań. Organizatorem tego wyjazdu była Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Skoki. 

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Sylwia Popadowska

Czwartkowe spotkanie
16 czerwca, godzina 1600. Sala Biblioteki Publicznej w Skokach zaczyna 

powoli się zapełniać. Przychodzą i duzi, i mali. Wszyscy ci, którzy kochają 
bajki oraz ci, którym „wędrówka” po kartkach książek przynosi wiele 
radości i sprawia, że ich świat nabiera tęczowych barw. Zajmują miejsca, 
czekają. W ich oczach maluje się jednak zniecierpliwienie. Zastanawiają 
się jakie dziś czekają na nich niespodzianki. Choć upalnie i duszno miło-
śnicy baśni nie zrezygnują ze spotkania. Jest ono bowiem ostatnim przed 
wakacjami, ostatnim wieńczącym wspólnie spędzone chwile.

Wreszcie zaczyna się. Znajomy Pan, w eleganckim stroju, zaprasza 
przybyłych do wspólnej rozmowy. O czym dziś będzie mowa? Oczywiście 
o naszych ojcach. To oni niebawem będą obchodzić swoje święto. To o nich 
także należy pamiętać, tak jak pamięta się o mamach. Każdy ma w tej sprawie 
dużo do powiedzenia. Każdy zna swojego tatę najlepiej. Dla każdego jest 
on najważniejszy na świecie. Po rozmowie przychodzi czas na słuchanie. 
Dziś Pan Antoni opowiada o niesfornych króliczkach i o dniu jaki spędziły 
one razem z tatą. Na zakończenie historia Pinokia, drewnianego chłopca 
i jego „ojca” Gepperta ukazana na dużym ekranie we fragmencie bajki pod 
tym samym tytułem. 

iło, wesoło i sympatycznie. W takiej to atmosferze minęło czwartkowe po-
południe, ostanie przedwakacyjne popołudnie spędzone w murach skockiej 
książnicy. Teraz czeka błękit nieba, lazur jezior, zielona łąka, szumiący las. 
Po prostu WAKACJE! Z tego też względu Biblioteka w Skokach zawiesza 
wszystkie zajęcia czytelnicze, a ich uczestnikom życzy udanego wypoczynku.

Sylwia Popadowska
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PIKNIK NA DZIEŃ MATKI 
I DZIEŃ DZIECKA

Na przełomie miesiąca maja i czerwca w sołectwach naszej Gminy 
odbywały się pikniki i festyny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. 

Jednym z takich sołectw, w którym miał miejsce piknik było sołectwo 
Niedźwiedziny, gdzie Rada Sołecka te uroczystości połączyła i zorga-
nizowała Piknik Rodzinny. Na tę okoliczność, na miejscowym placu 
zabaw zorganizowano gry i zabawy dla dzieci, na które przybyły nie tylko 
mamy z najmłodszymi, ale również tatusiowie i młodzież. Miejscowe 

panie upiekły placki, które smakowały nie tylko dzieciom, ale i doro-
słym, którzy mogli uraczyć się nimi przy kawie. Na wszystkich czekały 
też napoje chłodzące, a dodatkową atrakcją stało się płonące ognisko, 
nad którym każdy mógł sobie upiec kiełbaskę. Wielka atrakcję dla 
najmłodszych dostarczył radny Arkadiusz Sommerfeld, który na uro-
czystość przybył bryczką i obwoził nią młodych mieszkańców sołectwa. 

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Edmund Lubawy

Grand Prix Poznania w biegach 
przełajowych

Dnia 14 maja br. zakończyła się II edycja GP Poznania w biegach 
przełajowych. Cykl biegów składał się z 8 biegów na dystansie 5 km 
wokół jeziora Rusałka na Poznańskim Sołaczu. Biegi odbywały się od 
XI ub. roku. By zostać sklasyfikowanym należało zaliczyć minimum 
5 biegów.

W cyklu wystartowało 4 mieszkańców naszej Gminy:
Magdalena Nowak zajęła 12 miejsce w klasyfikacji  generalnej kobiet 

i 6 w swojej kategorii na 34 sklasyfikowane w całym cyklu.

Irena Nowak zajęła 39 miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet i 6 
w swojej kategorii wiekowej na 18 sklasyfikownych w całym cyklu.

Wiesław Nowak zajął 156 miejsce w klasyfikacji ogólnej mężczyzn 
i 19 w swojej kategorii na 74 sklasyfikowanych w całym cyklu.

Mateusz Nowak zajął 2 miejsce w kategorii dzieci.
Łącznie w całym cyklu wystartowało 206 kobiet i 708 mężczyzn.
Podsumowanie całego cyklu i wręczenie pamiątkowych medali i na-

gród miało miejsce we wtorek 14 czerwca 2011 r w Auli Poznańskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego.

Inf.: www.gp-poznan.pl

Piknik wędkarski z okazji 
Dnia Dziecka

Około 200 osób, dzieci i ich opiekunów brało udział w Pikniku 
Wedkarskiem zorganizowanym przez Koło Nr 120 Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego w Skokach, przy współudziale Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7Ryb”. 
Impreza jak co roku miała miejsce na „Łowisku u Leszka” w Skokach 
28 maja.

Najważniejszą częścią pikniku były zawody wędkarskie dla dzieci. 
W tym roku w zawodach tych brała udział rekordowa liczba łowiących, 
bo aż 52.  

Bohaterom dnia – młodym wędkarzom, uczniom głównie szkół  
podstawowych – towarzyszyli licznie rodzice i opiekunowie oraz 

młodsze i starsze rodzeństwo. Rodzice też wspólnie z członkami Koła 
czuwali nad bezpieczeństwem zawodników.

Wszystko odbywało się, jak na prawdziwe zawody wędkarskie 
przystało. Było więc losowanie stanowisk połowowych i wystrzał na 
rozpoczęcie i na zakończenie zawodów, które trwały w sumie 2 godziny.

Po zakończeniu zawodów Komisja Sędziowska obeszła wszystkie 
stanowiska, poważyła złowione ryby i podsumowała wyniki. Tak więc, 
wszyscy oficjalnie dowiedzieli się, że najlepszym wędkarzem dnia 
okazał się Kacper Konieczka legitymujący się 3,32 kg złowionych ryb. 
II miejsce łowiąc 3,28 kg zajął Oliver Stożek, a III miejsce z 2,68 kg 
złowionych ryb Adrian Dudek. Łącznie złowiono ok. 17 kg ryb, które 
zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu ryb powróciły do stawu. 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali z rąk Tadeusza Kłosa 
pamiątkową statuetkę, Jerzego Ślósarczyka Wiceprezesa Koła PZW 
pamiątkowy dyplom oraz Kingi Świder nagrody ufundowane przez 
LGR „7Ryb”. Po uhonorowaniu najlepszych nagrody dostały także 
wszystkie dzieci biorące udział w pikniku, zarówno te łowiące i nie 
łowiące. Pan Burmistrz obdarował wszystkie dzieci pamiątkowymi 
czapeczkami z logo Gminy Skoki.

Na pikniku nie zabrakło tradycyjnej, przygotowanej przez pana 
Mariana Konrada grochówki oraz kiełbasek z grilla, były też słodycze 
i inne przysmaki. 

Podczas pikniku była możliwość zapoznania się z ideą wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 Ryb” oraz  
przeprowadzaniu konsultacji dot. aplikowania o środki w ramach 
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PO RYBY. Wszystkim zainteresowanym temat przybliżała Dyrektor 
Biura LGR „7 Ryb” pani Anna Wojcińska. (Przypominamy, iż Gmina 
Skoki wchodzi w skład Stowarzyszenia „7Ryb”, szczegóły na stronie 
www.7ryb.pl).

Skocki Piknik był możliwy dzięki osobistemu zaangażowaniu Zarzą-
du Koła PZW w Skokach oraz wędkarzy i ich małżonków, a także wielu 
sponsorów, w tym szczególnie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„7 Ryb”, które ufundowało wszystkie nagrody rzeczowe dla dzieci oraz: 
Andrzeja Pilaczyńskiego, Zbigniewa Kujawy, Leszka Dudka i Jacka 
Dudka, Jarosława Klewenhagena, a także Teresy i Leszka Jankowskich, 
którzy bezpłatnie udostępnili stawy do zorganizowania imprezy.

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak 

Puszcza Zielonka wpuściła nas 
już VIII raz!

230 osób, 8 tras głównych i łącznikowych w dniu 29 maja, cały dzień 
pod hasłem sportu, rekreacji i krajoznawstwa, w tym 22 z Gminy Skoki. 
Oto podsumowanie tegorocznego rajdu „Puszcza Wpuszcza”, cyklicz-
nej i już niemal „kultowej” imprezy turystycznej organizowanej przez 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Pogoda z temperaturą 
„uśrednioną” zadowoliła wszystkich, kuchnia polowa oraz zasób roz-
rywki na mecie również.

I tak, w rozgrywkach siatkówki plażowej wygrała drużyna Skoków, 
a na drugim miejscu uplasowały się ex aequo ekipy z Czerwonaka i z 
Pobiedzisk. Trzecie miejsce przypadło Murowanej Goślinie.

Na hasło „najliczniejsza rodzina Rajdu” zgłosiły się dwie 6-osobowe 
familie, którym podarowane sakwy rowerowe z pewnością się przyda-
dzą podczas wojaży. Najmłodsi rajdowicze, 14-miesięczna Ania (w fo-
teliku) i 9-letnia Melania (samodzielnie pokonująca trasę na rowerze) 
również otrzymały zachęcające na przyszłość upominki.

W konkursie MEMO czyli „Zapamiętaj Puszczę Zielonka” właści-
wie rozpoznało ujęcia fotograficzne 13 uczestników Rajdu. Na okrasę 
rozrywek wszelakich chętni mogli popląsać w rytmie zumby, którą 

widowiskowo zaprezentowała Magdalena Lamentowicz ze Studia 
Ruchu „Harmonia” z Murowanej Gośliny. Terenu dla wspomnianych 
atrakcji dostarczyła Gmina Pobiedziska, użyczając miejsca dawnej 
stanicy harcerskiej w Stęszewku.

Teren ten – dzisiaj pusty i nieco zapomniany, w najbliższych dwóch 
latach ma stać się fachowo zagospodarowanym Centrum Edukacji 
Ekologicznej „Wrota Puszczy Zielonka”.

Być może zatem za dwa lata, kiedy „Puszcza Wpuszcza” obchodzić 
będzie jubileuszowe10-lecie spotkamy się w tym samym, ale jednak 
odmienionym miejscu…

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Patrycja Owczarzak

Specjalista ds. turystyki ZMPZ

Impreza została dofinansowana ze środków Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Indiańskie harce 
na Dzień Dziecka 

Rodzinną wycieczkę na rowerach postanowiła spędzić ponad 80 
osobowa grupa mieszkańców naszej Gminy, w niedzielę 12 czerwca. 
Powodem tego był zorganizowany po raz trzeci przez burmistrza Ta-
deusza Kłosa rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka. 

Ku uciesze organizatorów główną grupę uczestników stanowiły 
dzieci oraz ich rodzice i opiekunowie. Rowerzyści przywitani przez 
burmistrza wyruszyli tradycyjnie ze skockiego Rynku o godz. 10 
w kierunku Potrzanowa w trasę liczącą 21 km z metą w Indiańskiej 
Wiosce w Łopuchówku. Trasa wiodła przez wspomniane już Potrza-
nowo do Budziszewic, Starego Łoskonia, przebiegła przez piękne lasy 
liściaste w okolicach Brzeźna do Wojnówka, Łopuchowa, aby wreszcie 

zakończyć się w Indiańskiej Wiosce w Łopuchówku. Na mecie czekali 
na nas prowadzący tę atrakcję ludzie, którzy okazali się ogromnymi 
pasjonatami tematyki związanej z życiem Indian w dawnej Ameryce 
Północnej, nazywając siebie indianistami. 

Jak na prawdziwych naśladowców tej kultury przywitali nas w strojach 
z tamtej epoki. Wioska Indiańska miała być atrakcją głównie dla dzieci, 
ale jak się okazało także rodzice byli zainteresowani żywo tematem. 
A więc, po krótkim odpoczynku, zapoznaniu się z regułami panującymi 
u naszych gospodarzy i posileniu się plackiem i kiełbaskami z ogniska 
wyruszyliśmy w głąb wioski gdzie w trzech tipi tematycznych nasi gospo-
darze przybliżyli uczestnikom rajdu podstawowe zasady codziennego 
życia Indian, sposoby polowania i przeżycia w dawnych czasach oraz 
zasady panujące w indiańskich rodzinach. W dalszej części na dzieci 
czekały konkursy sprawnościowe, czyli plac zabaw z przeszkodami, 
strzelanie z łuku (które jak się okazało bardzo przypadło do gustu 
także dorosłym) plucie zatrutymi strzałkami, wyścigi żółwi, rzucanie 
do celu dzidą, łowienie rybek itp. Po rozstrzygnięciu konkurencji przy-
szedł czas na malowanie twarzy i indiańskie tańce. Na koniec ponad 
dwugodzinnego pobytu dzieci, zwycięzcy konkursów sprawnościowych 
dostali nagrody. Był także czas na to, aby zrobić zakupy z pamiątkową 
indiańską biżuterią. 

Trasa powrotna, już krótsza zawiodła nas na Rynek w Skokach po 
godz. 17.

Należy zaznaczyć, iż rajd ten po raz trzeci z rzędu był zorganizowany 
przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj 
Trzeźwy Umysł, o czym na starcie i mecie mówiła jej skocka szefowa 
pani Małgorzata Szpendowska-Wylegalska. Można było także otrzymać 
ulotki profilaktyczne, za pomoc serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za 
pomoc także niezawodnym funkcjonariuszom skockiego Komisariatu 
Policki za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom rajdu

Do zobaczenie na trasie J
Bogata galeria zdjęć z rajdu na stronie www.gmina-skoki.pl 

Karolina Stefaniak 
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Z ekologią za pan brat
Dnia 11.06.2011 r. o godz. 9.00 trzydziestoosobowa grupa młodzieży 

z  Antoniewa z opiekunami B. Seidlerem, M. Wawrzyniak i G. Lubawą 
wzięła udział w XIII Międzywojewódzkim Rajdzie Kolarsko-Pieszym 
„Witamy wakacje” w Boszkowie. Na miejscu, przed wyruszeniem na trasę 
uczestniczyliśmy w dwóch pierwszych konkurencjach: rzucie lotką do celu 
i przenoszeniu grochu. Magdalena Janusińska okazała się być najlepszą 
zawodniczką w przenoszeniu grochu, zajmując I miejsce. II miejsce zajął 
Daniel Pietrzak, który w dogrywce pokonał reprezentanta powiatu szamo-
tulskiego. III miejsce w rzucie lotką wywalczył Krystian Grzywaczewski. 
Na ręce organizatorów imprezy przekazaliśmy nasze konkursowe  prace 
plastyczne o tematyce związanej z ochroną przyrody .Jury przyznało 
nam III miejsce za plakat, którego autorami są przedstawiciele grupy 
VII Krystian Bączkowski i Michalik Maciej. Pamela Burzych, Daria 
Janicka, Angelika Cychowska oraz p. Mirosław Piechocki wzięli udział 
w konkursie krajoznawczym „Przyroda i ekologia”. Pan Mirosław zajął 
III miejsce. 

Po udanym zaliczeniu pierwszych konkurencji wyruszyliśmy na dwuna-
stokilometrową trasę, znajdującą się na terenie Przemęckiego Parku Kra-
jobrazowego, a wiodącą wokół jeziora Dominickiego. Wędrując leśnymi 
ścieżkami, podziwialiśmy przepiękne widoki. Urzekający krajobraz okolic 
Przemętu i Boszkowa ściąga tu wielu turystów i wczasowiczów. Przed 
nami co chwilę, niczym grzyby po deszczu, „wyrastały” domki wczasowe. 
Na trasie czekały na nas jeszcze dwie konkurencje. Jedna z nich tzw. 
niespodzianka, którą okazały się rzuty woreczkami z piaskiem do wiade-
rek, nie było wcale tak łatwym zadaniem. Chłopcy świetnie sobie jednak 
z nim poradzili, bo I miejsce zajął Krystian Grzywaczewski a III miejsce 
wywalczył Darek Michalak. Natomiast nie poszczęściło nam się w rzucie 
podkową, w tej konkurencji rywale okazali się być lepszymi. Po długiej 
wędrówce dotarliśmy do mety rajdu. Tam czekała na wszystkich piechurów 
przepyszna grochówka. Oczywiście  nie obeszło się bez dokładki. 

W podsumowaniu punktacji drużynowej jeden z naszych zespołów 
wywalczył I miejsce .O klasyfikacji powiatów stanowiła suma punktów 
uzyskanych przez dwie najlepsze drużyny z powiatu. Powiat wągrowiec-
ki, który mieliśmy zaszczyt reprezentować zajął II miejsce. Serdecznie 
dziękuję naszej młodzieży za aktywny udział w rajdzie, godne repre-
zentowanie placówki i powiatu wągrowieckiego.

 Grażyna Lubawa

Piłkarze Wełny zakończyli sezon
W miesiącu czerwcu pierwsza drużyna „Wełny” rozegrała 3 ostatnie 

spotkania, w rezultacie których, tak jak w miesiącu maju, na zakoń-
czenie rozgrywek sezonu 2010/2011 uplasowała się na V miejscu 
Tabeli Okręgowej. Wyniki poszczególnych meczy przedstawiają się 
następująco: 
- 4 czerwca nasi piłkarze rozegrali spotkanie wyjazdowe ze „Stellą” 

Białośliwie. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:1 dla „Wełny”. 
Strzelcami zwycięskich bramek dla „Wełny” byli: Marcin Ślósarczyk 
Junior – 2, Tomasz Pluciński – 1, Radosław Modlibowski – 1 i Ma-
teusz Deminiak – 1.

- 11 czerwca na własnym boisku ze znajdującą się w końcówce tabeli 
„Tarnovią” Tarnówka. Spotkanie to wykazało wyraźną przewagę 
„Wełny”. Jednak jej zawodnicy nie wykorzystali wytworzonych szans 
na strzelenie bramek i zakończyło się remisem – 1:1. Strzelcem bramki 
dla „Wełny” był Radosław Modlibowski. 

- 18 czerwca, ostatnie spotkanie sezonu wiosennego na wyjeździe 
z „Drawą” Krzyż. Spotkanie przyniosło kolejny remis, a jego wynik 
to – 2:2. Strzelcami bramek w drużynie „Wełny” byli Radosław Mo-
dlibowski i Krzysztof Witkowski. 
Naszym piłkarzom, ich trenerowi i zawodnikom Klubu gratulujemy 

i życzymy dalszych sukcesów w sezonie piłkarskim 2011/2012. 

CENy ZBóŻ
Obecnie (z dnia  25 czerwca 2011 r) ceny skupu zbóż są na poziomie: 

żyto na mąkę – ok. 800-850 zł/tona, pszenica 950-1070 zł/t, jęczmień 
ok. 820 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych 
w Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę do 950 zł/tona, 
pszenżyto  ok. 850 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 800 zł/t. Do ceny 
doliczyć VAT. Rok temu, w czerwcu 2010 ceny skupu zbóż były dużo 
niższe, np. pszenica była w cenie ok. 550 zł , żyto było średnio 390 zł za 
1 tonę , jęczmień był w cenie  ok. 420 zł za tonę. Obecnie targowiskowe 
ceny pszenżyta, jęczmienia to około 40-45 zł/50 kg, pszenicy ok. 50 zł za 
50 kg, ziemniaki jadalne (młode) 1,90-2,20 zł za 1 kg.

CENy TUCZNIKóW I ByDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia  25 czerwca 2011) – średnio 4,50 zł/kg 

plus VAT. Maciory ok. 3,00 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 100 
– 120 zł/szt, jest mało kupujących. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego 
korzystne – i tak: byki ok. 6,00 – 6,50 zł/kg, jałówki 4,40 – 5,00 zł/kg , krowy 
3,00 do 4,00 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok. 0,90 - 1,10 zł/litr plus VAT.

INNE CENy – NA DZIEń 25 CZERWCA 2011 R.
Wyższe niż w 2010 są ceny nawozów, śruty sojowej, rzepakowej, otrąb, 

paliw oraz wyższe będą też w czasie tegorocznych żniw ceny skupu rzepaku 
i zbóż. Jaka będzie w czasie żniw ceny skupu zboża – na pewno wyższa 
niż rok temu, ale raczej niższa niż obecnie. Jak cena skupu rzepaku – też 
wyższa niż rok temu, ale plony będą niższe. Można dyskutować co jest 
lepsze dla rolnika – czy zebrać 3 tony rzepaku z 1 ha po cenie 1100 zł/
tona, czy zebrać 2 tony z 1 ha w cenie 1650 zł za tonę. Wielu powie, że to 
jest to samo. Czy na pewno ?

INNE WIADOMOŚCI
Ceny skupu zbóż są nadal bardzo zróżnicowane – dużo wyższe niż rok 

temu. Cena skupu tuczników jest obecnie 0,40 zł/kg wyższa jak rok temu, 
ale niższa o 0,30 zł/kg niż 2 lata temu. Z powodu wystąpienia przypadków 
śmierci ludzi w Niemczech – początkowo winne miały być temu ogórki 
– mamy niższe niż rok temu ceny warzyw. Z uwagi na to duże problemy 
mają Polscy ogrodnicy – brak zbytu na wyprodukowane ogórki, pomidory 
i inne warzywa. Sytuacja finansowa wielu rolników i ogrodników staje się 
bardzo trudna. 

Z powodu występującej suszy źle wygląda stan upraw polowych u na-
szych rolników. Będzie duży spadek plonów zbóż i rzepaku. Przyroda 
jeszcze raz nas zaskoczyła. Po ubiegłorocznych „powodziach” mamy 
w rolnictwie kolejny rok suszy. Ostatnie małe opady deszczu tylko nieco 
poprawiły sytuację. Straty z powodu majowych przymrozków oraz obecnej 
suszu będą dla naszych rolników dotkliwe. Na lekkich glebach spadek 
plonów będzie około 50 %, a często nawet więcej. Czy będzie pomoc dla 
rolników? Prawdopodobnie będą to możliwości uzyskania tak zwanego 
„kredytu suszowego”. Trzeba jednak pamiętać, że taki kredyt musi być 
spłacany. Czy rolnicy mogą liczyć jeszcze na inną pomoc dziś trudno po-
wiedzieć. Obecnie już ponad 70 rolników naszej gminy zgłosiło do Urzędu 
informacje o stratach spowodowanych przymrozkami i suszą. Pozostali 
nadal mogą takie informacje składać. Jaki będzie tego efekt końcowy - 
mamy nadzieję, że wkrótce się okaże. Muszą  być podjęte decyzję o tym, 
że w naszym województwie wystąpił stan klęski suszy – wtedy rozpocznie 
się proces uzyskiwania preferencyjnych kredytów.

Na terenie naszej gminy w tym roku nie możemy liczyć na rekordowe 
zbiory zbóż i rzepaku. Podobnie może być z ziemniakami i kukurydzą – 
brak opadów. Kiedy będą opady deszczu – trudno prognozować. Bardzo 
możliwe, że już w okresie prac żniwnych i jesiennych. Można określić, że 
w ostatnich latach przyroda zachowuje się inaczej niż tego oczekują rolnicy.  

Minął już termin składania przez rolników wniosków do ARR o dopłatę 
do „zboża siewnego”. Podobnie minął termin składania wniosków do Biur  
ARiMR o dotację dla „Młodego Rolnika” – 75 tys. zł. Od 1 czerwca 2011 
rolnicy mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o dotacje 
na zalesianie gruntów rolnych. Więcej informacji u doradcy rolników.

Doradca Rolników - Stanisław Kida
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WYKAZ
działki nr 1182 położonej w Skokach

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz jej użytkowników wieczystych

Oznaczenie 
nieruchomości według 
katastru oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 1182 w Skokach,
zapisana w Kw PO1B/00046233/6 Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia 
nieruchomości

0,0481 ha (Bi – tereny zabudowane inne)

Opis nieruchomości Działka jest oddana w użytkowanie 
wieczyste

Przeznaczenie w 
planie miejscowym 
oraz studium 
uwarunkowań i 
zagospodarowania 
przestrzennego

D z i a ł k a  1 1 8 2  n i e  m a  o k re ś l o n e g o 
przeznaczenia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującym do 31 
grudnia 2003 r. przedmiotowa działka 
przeznaczona była na cele zabudowy 
letniskowej.
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 
Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 
r. dla działki nr 1182 położona w Skokach 
został wyznaczony następujący kierunek 
zagospodarowania przestrzennego: „obszar 
zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz działalności rolniczych 
i nierolniczych”.

Termin 
zagospodarowania

Działka jest już zagospodarowana.

Cena nieruchomości 25.131,00 zł
n a  p o c ze t  ce ny  z a l i c zo n o  wa r to ś ć 
uż ytkowania wiecz ystego w kwocie 
14.000,00 zł
Do zapłaty: 11.131,00 zł

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

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na 
rzecz jej użytkowników wieczystych.

Termin do złożenia 
wniosku przez osoby, 
którym przysługuje 
pierwszeństwo 
w nabyciu 
nieruchomości na 
podstawie art. 34 ust 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce 
nieruchomościami 
(tj. Dz. U. nr 261 poz. 
2603 z 2004 roku ze 
zmianami)

Osoby zainteresowane nabyciem nierucho-
mości, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wymienionej w 
wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 
poz. 2603 z 2004 roku ze zmianami), winny 
najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty 
wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wnio-
sek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udzielają 
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu 
Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. 61 8 925 814 lub 61 8 925 
815.

WYKAZ
działki nr 1238 położonej w Skokach

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz jej użytkowników wieczystych

Oznaczenie 
nieruchomości według 
katastru oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 1238 w Skokach,
zapisana w Kw PO1B/00049005/0 Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia 
nieruchomości

0,0608 ha (Bi – tereny zabudowane inne)

Opis nieruchomości Działka jest oddana w użytkowanie 
wieczyste

Przeznaczenie w 
planie miejscowym 
oraz studium 
uwarunkowań i 
zagospodarowania 
przestrzennego

D z i a ł k a  1 2 3 8  n i e  m a  o k re ś l o n e g o 
przeznaczenia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującym do 31 
grudnia 2003 r. przedmiotowa działka 
przeznaczona była na cele zabudowy 
letniskowej.
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 
Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 
r. dla działki nr 1238 położona w Skokach 
został wyznaczony następujący kierunek 
zagospodarowania przestrzennego: „obszar 
zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz działalności rolniczych 
i nierolniczych”.

Termin 
zagospodarowania

Działka jest już zagospodarowana.

Cena nieruchomości 31.600,00 zł
n a  p o c ze t  ce ny  z a l i c zo n o  wa r to ś ć 
użytkowania wieczystego             w kwocie 
23.200,00 zł
Do zapłaty: 8.400,00 zł

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

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na 
rzecz jej użytkowników wieczystych.

Termin do złożenia 
wniosku przez osoby, 
którym przysługuje 
pierwszeństwo 
w nabyciu 
nieruchomości na 
podstawie art. 34 ust 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce 
nieruchomościami 
(tj. Dz. U. nr 261 poz. 
2603 z 2004 roku ze 
zmianami)

Osoby zainteresowane nabyciem 
nieruchomości, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
wymienionej w wykazie, na podstawie art. 
34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004 roku 
ze zmianami), winny najpóźniej w ciągu 
6 tygodni, licząc od daty wywieszenia 
wykazu, złożyć stosowny wniosek w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udzielają 
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu 
Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. 61 8 925 814 lub 61 8 925 
815.
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Festyn z okazji Dnia Dziecka
Nie lada niespodziankę przygotowała Rada Rodziców Szkoły 

Podstawowej im. A. Mickiewicza dla uczniów z okazji Dnia Dziecka. 
Pierwszy dzień czerwca obfitował w same niespodzianki – począwszy 
od wyśmienitej pogody, a skończywszy na koncercie gwiazdy programu 
Mam Talent.

Od godziny 9.00 do 12.30 trwała niczym nie skrępowana zabawa 
uczniów naszej podstawówki na stadionie miejskim w Skokach. Atrak-
cje zabawowo-sportowe zapewniła wynajęta firma. Obsługa i anima-
torzy zabaw wraz z nauczycielami przeprowadzili liczne konkurencje 
sportowe. Wśród nich najbardziej widowiskowe zawody piłkarskie, tzw. 
gigantyczne piłkarzyki. Można było także sprawdzić się w umiejętności 
strzałów piłką do specjalnej bramki celnościowej. 

Wyścigi w potrójnych spodniach to nie tylko wrażenia sportowe, ale 
również śmiechu co niemiara. Ekwilibrystyczne wywrotki sprawiały, że 
każdy kto oglądał te zawody uśmiechał się od ucha do ucha. Podob-
nych wrażeń dostarczyły wyścigi na ruroskoczkach.  Dużym zaintere-
sowaniem cieszył się ring dla gladiatorów, gdzie można było poprzez 
rywalizację sprawdzić swoje umiejętności  koordynacyjne. 

Oj, nie łatwo było utrzymać się na własnym podeście, gdy rywal 
próbował zrzucić konkurenta przy pomocy dmuchanego pala.

Dla tych, którzy wolą wyczyny indywidualne czekały liczne urządzenia 
do zabaw. Uczniowie mogli poskakać na trampolinie lub dmuchanym 
zamku. Można było także zjechać w stylu dowolnym z ogromnej zjeż-
dżalni.

Pomiędzy konkurencjami dzieci mogły na chwilę przysiąść przy 
stanowisku do malowania twarzy i z „nową” kolorową buzią ruszyć 
do kolejnych zawodów.

Rada Rodziców zadbała także o to, by  dzieci mogły zregenerować 
siły. W namiocie gastronomicznym czekały domowe wypieki z kuchni 
rodziców, nielimitowana ilość napojów chłodzących , ciepłe hot-dogi 
i zimne lody dla ochłody. Każdy uczeń otrzymał także pamiątkową  
zawieszkę odblaskową na tornister lub plecak.

Nad koordynacją zabaw i bezpieczeństwem dzieci czuwali nauczy-
ciele oraz grupa rodziców, która w tym szczególnym dniu „porzuciła” 
pracę na rzecz naszych dzieci.

Szczególne podziękowania kieruję do Pań: Małgorzaty Adamskiej, 
Klaudii Dereżyńskiej, Agnieszki Jankowskiej, Jolanty Jarzembowskiej, 
Alicji Kamińskiej, Magdaleny Kubickiej, Urszuli Kubickiej, Katarzyny 
Łuczak, Wiesławy Markwitz, Izabeli Wysockiej oraz do Pana Grzego-
rza Owczarzaka.

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Jacek Dukszta

P.S. Festyn z okazji Dnia Dziecka zwieńczony został występem 

14-letniego Damiana Skoczyka, uczestnika III edycji programu Mam 
Talent. Młody artysta rozbawił słuchaczy, a sala skockiego gimnazjum 
zawrzała. Bawili się i duzi, i mali. Uczestnikami tego niecodziennego 
wydarzenia byli uczniowie uczęszczający do szkół Fundacji „Pomoc 
Dzieciom Wiejskim” z Jabłkowa, Szkoły Podstawowej w Skokach oraz 
skoccy gimnazjaliści. W tak zacnym gronie słuchaczy nie zabrakło 
również przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia 
Puchatka. Pobyt młodego artysty w Skokach nie jednej z „pań” za-
padnie na długo w pamięci. Jego występ zauroczył bowiem damską 
część publiczności, czego wyrazem była „niekończąca” się kolejka po 
autografy oraz wspólne zdjęcia. Koncert zorganizowany został przez 
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Skokach. Organizatorów 
w ich przedsięwzięciu wsparła Dyrekcja i Pracownicy Gimnazjum nr 
1 w Skokach, którym składamy serdeczne podziękowania. 

Sylwia Popadowska

Dzień Dziecka
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka nasi uczniowie korzystali z wielu 

atrakcji, które zapewnili im rodzice. Zabawa była wyjątkowo udana, 
a słoneczna pogoda sprzyjała grom i konkurencjom sportowym. Rada 
Rodziców z przewodniczącym Jackiem Duksztą i wiceprzewodniczą-
cym Grzegorzem Owczarzakiem zadbała o to, aby umożliwić zdrową 
rywalizację w wielu konkursach sportowych (piłkarzykach, bramce 
celnościowej, ruroskoczkach i innych). Najmłodsi doskonale bawili się, 
korzystając z kącika animacyjnego, dmuchanego zamku, trampoliny 
i innych. Nie zabrakło lodów, słodyczy i innych smakołyków przygo-
towanych przez mamy. Na koniec pełnego wrażeń dnia wszyscy udali 
się na koncert Damiana Skoczyka.

Lepiej zapobiegać 
Uczniowie klas szóstych brali udział w konkursie „Znajdź właściwe 

rozwiązanie” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną, którego celem było wykonanie prezentacji multimedialnej 
dotyczącej zapobiegania palenia tytoniu wśród młodzieży. Uczennica 
naszej szkoły Julia Wasylewicz zajęła III miejsce, a lepsi okazali się 
tylko gimnazjaliści.

Konkurs Wiedzy o Wielkopol-
sce Rozstrzygnięty

XV Wojewódzki  Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, którego uczest-
nicy musieli przebrnąć trzy etapy, zaowocował wielkim sukcesem 
uczniów naszej szkoły, wyłaniając 7 laureatów: Radosław Dorawa, 
Edward Surdyk, Dariusz Dziel, Daria Szwed, Anna Surdyk, Aleksandra 
Szymaś, Jacek Śrama.

„W Dawnej Wielkopolsce”
Taką nazwę nosi cykl zajęć, który w ciągu czterech lat realizowały 

obecne klasy szóste. Dowiadywały się jak żyli, działali i wyglądali 
mieszkańcy wsi sprzed wieku. Poznając szereg wiadomości zadawały 
pytania, ustalały związki, stawiały hipotezy. Po działaniach o rodzicach, 
dzieciach i przybyszach przyszedł czas na dziadków. Z podsumowującej 
wystawy korzystali również inni uczniowie zaciekawieni doświadcza-
niem choroby, zmartwienia, biedy, wstydu czy starości, które stały się 
udziałem rolników.

Wszystkim uczestniczącym, pomagającym i starającym się-dziękuję.
Justyna Markiewicz

 
Mickiewiczowski Konkurs 
Czytelniczo-Przyrodniczy

,,Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty, jak pierwsze 
kochanie.” Adam Mickiewicz
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Rozstrzygnięto konkurs czytelniczo-przyrodniczy adresowany dla 
uczniów klas VI naszej szkoły. Konkurs polegał na tym, że zaintere-
sowani uczniowie odpowiadali na podstawie wskazanych fragmentów 
,,Pana Tadeusza” na pytania dotyczące zjawisk przyrodniczych. Ucznio-
wie mogli skorzystać z tekstu poematu dostępnego w naszej bibliotece 
lub na stronie internetowej www.pantadeusz.com/poemat. Prace 
konkursowe oceniła W. Grzegorzewska i M. Warzbińska. Zwyciężyła 
Agata Smykowska z kl. VI a. 

Szkolna edycja „Mam talent”
Niezwykle popularne programy telewizyjne cieszą się uznaniem 

także na gruncie szkolnym. Niedawno odbyły się eliminacje zabawy 
„Mam talent” i finałowy występ młodych  artystów, którzy na deskach 
szkolnej sceny prezentowali się w tańcu, śpiewie  i grze na instrumen-
tach. Cała zabawa polegała na tym, że uczestnicy przez pewien czas  pod 

okiem nauczycieli ćwiczyli i prezentowali swoje talenty, aby pokazać je 
następnie w wersji udoskonalonej. Zabawa miała charakter konkur-
su. Istotą prezentacji finałowej było postawienie widza w roli jurora. 
Występy, które wzbudziły największy aplauz publiczności (przed którą 
występowali dwukrotnie) zostały ocenione najwyżej. Szkolny talent show 
był niebywałą atrakcją dla samych występujących i zaskoczeniem dla 
wielu oglądających, gdy grzeczna na co dzień uczennica przeistoczyła się 
w zbuntowaną nastolatkę śpiewającą z tzw. „pazurem’, a inna drobniutka 
dziewczynka nadspodziewanie mocno i fachowo uderzała w perkusję. 

Po brawurowych występach dziesiątki finalistów najlepszymi oka-
zali się:

• Julia Wasylewicz –  z kl.6 (kategoria śpiew)
• Adrianna Będziecha – z kl.3 (kategoria śpiew kl. I-III)
• Franciszek Dukszta – z kl.4 (kategoria taniec)
• Nikola Kwiatek – z kl.5 (instrumentaliści)
Julka fantastycznie zaśpiewała piosenkę pt. „Szklana pogoda”, a jej 

młodsza koleżanka Adrianna „Słońce na stole”. Franek wykonał taniec 
niczym Michael Jackson, natomiast Nikola dała wirtuozerski popis 
umiejętności gry na perkusji.

Cała szkoła świetnie się bawiła podczas występów swoich koleżanek 
i kolegów, a wielu zapowiada swój udział za rok. Wszystkim finalistom 
gratulujemy występu, a publiczności dziękujemy za wspaniałą atmosferę 
i entuzjastyczne przyjmowanie kolejnych występujących.

Pozostali finaliści szkolnej edycji „Mam talent”, którzy przechodzili 
przez kolejne etapy to: zespół wokalny Rock Star (uczennice klasy 3), 
Julia Borkowska kl.3, Szymon Serafiński kl.5 (taniec), Oliwia Krzy-
żaniak kl.5 (śpiew), Karolina Gasińska kl.6 (taniec) oraz Ewelina 
Szymańska kl.5 (śpiew i gitara). 

Renata Stróżewska

Rok szkolny zakończony
Podczas uroczystego apelu w obecności zaproszonych gości i rodziców 

dyrektor szkoły Wiesław Berendt dokonał podsumowania minionego roku 
szkolnego. Wręczył najzdolniejszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, 
na które mozolnie pracowali przez dziesięć miesięcy. Wiele uwagi poświęcił 
opuszczającym już mury naszej szkoły szóstoklasistom. Najlepsi otrzymali 

nagrody książkowe, a rodzice uhonorowani zostali Listami Gratulacyjnymi. 
Uczniowi Edwardowi Surdykowi przyznano tytuł Primus Inter Pares za 
uzyskanie najwyższej średniej wyników nauczania z trzech lat, wysoki wynik 
egzaminu zewnętrznego i reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach.

W przeddzień zakończenia roku szkolnego wręczono nagrody uczniom, 
którzy przez cały rok reprezentowali szkołę w różnych dziedzinach, kon-
kursach, zawodach i turniejach.
• 7 laureatów Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce (Edward Surdyk, Rado-

sław Dorawa, Dariusz Dziel, Daria Szwed, Anna Surdyk, Aleksandra 
Szymaś, Jacek Śrama)

• Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim  
I miejsce w województwie wielkopolskim: Edward Surdyk – klasy VI,  
Laureatka - Natalia Stożek – klasy VI

• Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach – I miejsce Martyna Frąc-
kowiak

• Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Świetlik” wyróż-
nienia otrzymali: Edward Surdyk i Julia Wasylewicz w klasach VI

• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur wyróżnienia otrzy-
mali: Julia Frąckowiak – klasy III, Jacek Śrama – klasy IV

• I miejsce w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego 
„Salamandra” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów– Edward 
Surdyk. Udział w finale ponadwojewódzkim.

• Edward Surdyk został finalistą etapu wojewódzkiego Konkursu Mate-
matyczno – Przyrodniczego

• II miejsce drużynowo w eliminacjach powiatowych do Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

• IX miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Wielkopol-
skiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych o Puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego: – Blanka Kopydłowska – VIII miejsce 
indywidualnie, Ewelina Szamańska – VI m. indywidualnie. 

• XIV miejsce drużyny chłopców w Mistrzostwach Wielkopolski w Szta-
fetowych Biegach na Orientację.

• II miejsce drużyny dziewcząt w Mistrzostwach Wielkopolski w Sztafe-
towych Biegach na Orientację: Gasińska Karolina, Szymańska Ewelina, 
Bartkowiak Justyna, Krych Angelika, Kopydłowska Blanka.

• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej 
Chłopców i III miejsce w rejonie pilskim 

• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt i IV miejsce w rejonie pilskim: 

• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Nożnej 
Chłopców i V miejsce w rejonie pilskim

• III w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Nożnej Halowej
• I miejsce drużynowo w Mistrzostwach  Powiatu Wągrowieckiego 

w Szachach 
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Sztafetowych 

Biegach Przełajowych (XVII miejsce w finale wojewódzkim)
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Indywidualnych 

Biegach Przełajowych: Ewelina Szymańska, Blanka Kopydłowska (XIII 
w finale wojewódzkim), Mateusz Tyll (X w finale wojewódzkim).
IIm – Radosław Dorawa
IIIm – Michalina Krzymieniewska, Jakub Kubiński, Hubert Łuka-

szewski
• I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w In-

dywidualnych Biegach Przełajowych
• II miejsce Eweliny Szymańskiej w Mistrzostwach Powiatu Wągrowiec-

kiego w Czwórboju Lekkoatletycznym. 
• V miejsce w  Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej im. Macieja Udzika 

„Małe Mundialito 2011” drużyny chłopców . 
• III miejsce w sztafecie pływackiej 4 razy 25 m w zawodach pływackich 

o Puchar Burmistrza Miasta Wągrowca.
I m – Patryk Szwed na dystansie 50 metrów stylem dowolnym
II m – Miłosz Szwed –na dystansie 25 metrów stylem dowolnym
III m – Bartosz Belter - na dystansie 50 metrów stylem dowolnym i kla-

sycznym.
• II miejsce drużyny chłopców w III Gminnym Turnieju Orlików o Puchar 

Wójta Gminy Wągrowiec w Piłce Nożnej
Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
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Ze sportu szkolnego
31 maja w Lesznie podczas Mistrzostw Wlkp. w Lekkoatletyce, 

Mateusz Nowak zajął II miejsce i srebrny medal.
W I dziesiątce miejsca zajęli również: Marietta Berent na 1000m, 

i Filip Kujawa na w chodzie na 3 km.
Finalistami województwa byli także: Anna Świątkowska w skoku 

w dal oraz Daniel Sikora i Sebastian Woźniak w rzucie dyskiem.

***
4 czerwca podczas corocznego Święta Szkoły jednym z głównych 

punktów był Festiwal Sztafet Olimpijskich. Siedmioosobowe sztafety 
składające się z 3 dziewcząt i 4 chłopców walczyły na trasie przy Gim-
nazjum w Skokach na dystansie ok. 780 m. W tym roku do zawodów 
przystąpiło 11 sztafet. I miejsce i złoty medal we wspaniałym stylu 
wybiegali uczniowie naszej szkoły w składzie (wg kolejności zmian): 
Patryk Nawrocki, Marietta Berent, Filip Kujawa, Anna Świątkowska, 
Jakub Dzikowski, Michalina Kaczyńska i Mateusz Nowak, opiekun 
Wiesław Nowak.

***
11 czerwca w Poznaniu na stadionie Olimpii miały miejsce Klubowe 

Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski w Lekkoatletyce w kategorii 
młodzik (klasa I i II gimnazjum).

Mateusz Nowak wywalczył tytuł Mistrza Wielkopolski w chodzie 
na 5 km i awans do zawodów makroregionalnych, które odbędą się 
w połowie września w Stargardzie Szczecińskim.

Bieg na orientację
Mikołaj Druciarek, Krzesimir Kaczmarek, Filip Kujawa, Mateusz 

Nowak, Patryk Szymkowiak, Kewin Ziombkowski i nauczyciel Wiesław 
Nowak uczestniczyli w dniach od 20 do 28 maja br. w odbywających 
się we Włoskich Dolomitach (Fiera di Primiero) Mistrzostwach 
Świata ISF (Międzynarodowa Federacja Sportu Szkolnego) w Biegu 
na Orientację.

Ekipa wróciła do Skoków z trzema 11 miejscami (2 razy w drużynie 
i raz Mikołaj Druciarek indywidualne w biegu średniodystansowym).

Angelika Maciejewska (ze Złocieńca - Zachodniopomorskie) zdo-
była tytuł mistrzowski a Bartek Szeliga reprezentujący Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Iwinach zdobył srebrny medal.

W ramach zawodów odbyły się dwa biegi: klasyczny – ok. 5 km. 
i średniodystansowy (ok. 3 km) oraz sztafety przyjaźni.

Mistrzostwa rozpoczęły się tradycyjną defiladą uczestników i  oficjal-
nymi uroczystościami na miejscowym rynku przed Ratuszem. Uczeń 
naszego Gimnazjum Mateusz Nowak dostąpił zaszczytu bycia chorążym 
Reprezentacji Polski niosąc dumnie polską flagę. Było zapalenie znicza, 
wciągnięcie flag na maszt i okolicznościowe przemówienia. Wcześniej 
w godzinach przedpołudniowych wszyscy uczestnicy zawodów mieli 
okazję zapoznać się ze specyfiką terenu włoskiego, map, sposobu 
ustawienia punktów kontrolnych w terenie itp..

Następnego dnia odbył się bieg klasyczny w którym cała Polska 
reprezentacja wypadła raczej słabo.

Po dniu przerwy podczas którego organizatorzy zafundowali nam 
wycieczkę wysokogórską, z wejściem na prawie trzytysięcznik ze śnie-
giem - Cima de Rosetta (góra podobna do naszego Tatrzańskiego 
Giewontu z krzyżem – tyle, że kilometr wyżej), w środę odbył się 
bieg średniodystansowy i właśnie tego dnia zaświeciło dla nas słońce. 
Większość naszych zawodników pobiegła znacznie lepiej i zdobyliśmy 
dla Polski dwa wyżej wspomniane medale.

Przedostatniego dnia zawodów pobiegliśmy „sztafetę przyjaźni”. 
Były to sztafety w której każdy zawodnik pochodził z innego kraju oraz 
prezentował różny poziom sportowy (składy sztafet przygotowane przez 
organizatora wg wyników biegu klasycznego). Nie wchodząc w zawiłości 

regulaminowe zawodnicy musieli się porozumieć i współpracować ze 
sobą tak, aby bieg ukończyć. Taka forma zabawy i integracji (również 
dla trenerów). Tu Mateusz Nowak wespół z koleżankami z Anglii 
i Szwecji zajął 12 miejsce na ponad 160 sklasyfikowanych sztafet.

Wśród ponad 30 sklasyfikowanych sztafet trenerskich, sztafeta: 
Polsko (Wiesław Nowak), Austriacko, Hiszpańska zajęła bardzo dobre 
7 miejsce.

Wieczorem ceremonia zakończenia mistrzostw oraz pożegnalna 
międzynarodowa dyskoteka dla młodzieży, a rano następnego dnia… 
jakże żal było odjeżdżać. Cała impreza została świetnie zorganizowana 
przez gospodarzy, oprócz bardzo ciekawego terenu, świetnych map, 
przygotowali świetny program towarzyszący mistrzostwom, młodzież 
z całego świata (23 ekipy narodowe - ponad 650 zawodniczek i zawod-
ników) oprócz rywalizacji sportowej mogła zaprezentować swój kraj 
podczas tzw. Wieczoru Narodów, zintegrować się podczas wspaniałej 
wycieczki, czy też pobawić się na dyskotece. Mistrzostwa Świata zor-
ganizowane przez Włochów były świętem młodości, radości, przyjaźni 
i sportu przez duże S.

Polskę oprócz naszego Gimnazjum reprezentowały Gimnazja ze 
Złocieńca – zachodniopomorskie, Moch, Nowego Bolęcina i Leszna 
– wielkopolskie oraz Iwin – dolnośląskie.

Wiesław Nowak

Ix Zlot Szkół Noszących Imię 
Polskich Olimpijczyków

Święto Szkoły – Dni Olimpijczyka wpisały się już na stałe do kalen-
darza imprez Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. 
Tegoroczne Dni Patrona, które odbyły się 2 i 3 czerwca 2011 r., miały 
szczególny charakter, ponieważ równocześnie byliśmy organizatorami 
IX Zlotu Szkół noszących imię Polskich Olimpijczyków. 

Na nasze zaproszenie odpowiedziało 8 szkół. Przybyli do nas przed-
stawiciele gimnazjów z Bydgoszczy, Gliwic, Kędzierzyna Koźle, Klinisk 
Wielkich, Krakowa, Ostrowite, Racotu i Szczutowa.

Podczas pierwszego dnia Zlotu odbył się pisemny etap IV Ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej ŚLADAMI POLSKICH 
OLIMPIJCZYKÓW, do którego przystąpiło po dwóch przedstawicieli 
z każdej szkoły. Intelektualne zmagania nie były jedyną atrakcją tego 
dnia. Uczestnicy Zlotu wzięli udział w rozgrywkach w piłkę nożną, 
siatkową i koszykówkę. Miłym akcentem piątkowego wieczoru była 
wspólna dyskoteka. Natomiast o zmierzchu zainteresowani, dzięki 
działającemu w szkole kołu astronomicznemu Antares, mogli obserwo-
wać przez lunety uroki nieba. Najwytrwalsi zobaczyli na żywo Saturna 
z jego pierścieniami oraz konstelacje gwiazd. 

Drugi dzień zlotu obfitował w wiele atrakcji. Rozpoczął się od uroczy-
stego apelu, w którym uczestniczyły poczty sztandarowe przybyłych na 
Zlot szkół oraz poczet miejscowego Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. 
Swoją obecnością zaszczyciło nas również wielu gości: Pan Zbigniew 
Orywał - olimpijczyk z Rzymu z 1960r., przedstawiciel Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego, pięcioboista, złoty medalista z Barcelony z 1992 
r. – pan Dariusz Goździak, pan Andrzej Wróbel – lekkoatleta, olim-
pijczyk z Barcelony, Atlanty i Sydney oraz pan Andrzej Ludzkowski – 
olimpijczyk z Atlanty. Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu 
gminnego i powiatowego reprezentowanych przez Burmistrza Miasta 
i Gminy w Skokach - pana Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Gminy Skoki – pana Zbigniewa Kujawę, Przewodniczącego 
Rady Powiatu Wągrowieckiego – pana Tadeusza Synorackiego, radnych 
Rady Miejskiej Gminy Skoki, sekretarza Gminy – panią Blankę Gaździak, 
skarbnika Gminy - panią Aleksandrę Kamieńską, kierownika Referatu 
Oświaty panią Beatę Nowak-Szmyrę. 

Głównym punktem uroczystości było odczytanie Apelu Olimpijskiego 
oraz zapalenie olimpijskiego znicza. Tę cześć spotkania uświetniło pełne 
humoru przedstawienie teatralno-muzyczne pt. „Na Olimpie”, przygoto-
wane przez szkolny teatr „Iluzja” i grupę taneczną Rosses. 

Kolejnym punktem Święta Szkoły był Piknik Olimpijski, w trakcie 
którego młodzież mogła sprawdzić swoje siły i umiejętności biorąc udział 
w siedmiu konkurencjach sportowych. Największym powodzeniem cie-
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szyła się wspinaczka na ściance, wiosłowanie na ergometrze, strzelanie 
z wiatrówki oraz chodzenie na szczudłach. Najwytrwalsi, którzy zaliczyli 
wszystkie konkurencje, wzięli również udział w losowaniu atrakcyjnych 
nagród. 

Święto Szkoły nie odbyłoby się bez Festiwalu Sztafet Olimpijskich. 
Byliśmy świadkami przełajowych biegów sztafetowych, w których wzięło 
udział dziewięć zespołów reprezentujących nie tylko gimnazja im. Polskich 
Olimpijczyków. 

Po tak wyczerpujących zmaganiach przyszedł czas na wspólny posiłek. 
Dzięki Radzie Rodziców mogliśmy zjeść, przygotowane na grillu pyszne 
kiełbaski. 

Rywalizację zakończył finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Olimpijskiej. W tej części Konkursu uczestnicy odpowiadali ustnie na 
pytania. Ostateczne zmagania należały do trójki uczestników: Huberta 
z Racotu oraz Oli i Adama ze Skoków. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem 
ich ogromnej wiedzy na temat historii polskiego olimpizmu. Aktywny 
udział w quizie wzięli również widzowie Konkursu. Zdobywali nagrody, 
odpowiadając na pytania, na które odpowiedzi nie znali rywalizujący 
przedstawiciele szkół. 

W końcu przyszedł czas na podsumowanie i wręczenie nagród. Dyrekcja 
szkoły i przedstawiciel PKOL – pan Dariusz Goździak wysoko ocenili 
wszystkie zmagania, czego wyrazem były puchary, medale, dyplomy, 
nagrody rzeczowe dla szkół i indywidualne dla uczestników konkursu 
wiedzowego. 

Uśmiech na twarzach uczestników Zlotu, pożegnania: „Do zobacze-
nia za rok” oraz wiele miłych słów i podziękowań płynących z ust gości 
utwierdziły nas w przekonaniu, że trud się opłacił, a imprezę możemy 
zaliczyć do udanych. 

Wyniki rywalizacji
IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej 

„Śladami Polskich Olimpijczyków”
- zespołowo
I miejsce - Gimnazjum w Skokach
II miejsce - Gimnazjum w Racocie
III miejsce – Gimnazjum w Szczutowie 
- indywidualnie 
I miejsce – Hubert Mikołajczak – Gimnazjum w Racocie 
II miejsce -  Adam Graczyk - Gimnazjum w Skokach
III miejsce – Aleksandra Samol - Gimnazjum w Skokach

Festiwal Sztafet Olimpijskich 
I miejsce - Gimnazjum w Skokach
II miejsce - Gimnazjum w Gliwicach
III miejsce – Gimnazjum w Ostrowitem 
Uczestnicy IX Zlotu Szkół noszących imię Polskich Olimpijczyków 

mieli również możliwość przeczytania okolicznościowej gazetki przygo-
towanej przez szkolny zespół redakcyjny gazetki MISZMASZ. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się także wystawa przybliżająca sylwetki pol-
skich sportowców uczestniczących w zimowych Igrzyskach Olimpijskich 
w Vancouver oraz polskich laureatów międzynarodowych konkursów 
FAIR PLAy. Wystawy były prezentacją działań projektowych uczniów 
klasy Ia i IIc.

Do organizacji Święta Szkoły przyczynili się: Polski Komitet Olimpijski, 
Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolanka”, Urząd Miasta i Gminy Skoki, 
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 im. 
Polskich Olimpijczyków w Skokach, Grupa Aerobiku Sportowego w Sko-
kach, Grzegorz Owczarzak i  firma „Szyszka”, Jan i Maciej Wójcik „Axelmet” 
oraz sponsorzy indywidualni. 

Wszystkim wyżej wymienionym serdecznie dziękujemy.
Należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy IX Zlotu Szkół noszących 

imię Polskich Olimpijczyków nie ponieśli żadnych kosztów związanych 
z uczestnictwem w spotkaniu. Fundatorem noclegów, wyżywienia i na-
gród rzeczowych byli gospodarze imprezy - Gimnazjum nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków w Skokach. 

Elżbieta Berendt

Dzień Dziecka z Januszem 
Korczakiem w kolorze nadziei
Są takie dni w kalendarzu, które są miłe naszemu sercu, kiedy 

świętujemy jakieś rocznice, wydarzenia sprzed lat. W życiu instytucji 
także są takie szczególne dni. Dla Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Antoniewie takim wyjątkowym dniem jest Święto Patrona. 
Przed 39 laty 31 maja 1972 roku placówka otrzymała imię wielkiego 
przyjaciela dzieci, zasłużonego pedagoga, lekarza i pisarza Janusza 
Korczaka. W rocznicę tego wydarzenia corocznie obchodzony jest 
w Ośrodku dzień, kiedy w szczególny sposób przypomina się i czci tę 
niezwykłą postać.

Tegoroczne obchody tego dnia połączono z innym szczególnym 
świętem – Dniem Dziecka. Czyż można było znaleźć lepsze nawią-
zanie do Janusza Korczaka? Wszystkim, którzy o Nim czytali czy 
słyszeli, kojarzy się z dziećmi, którym poświęcił całe swoje życie aż do 
męczeńskiej śmierci w obozie zagłady w Treblince. Dzieci, szczególnie 
te odtrącone, zaniedbane i często niczyje stały się przedmiotem Jego 
troski i sensem życia. Dlatego nie może dziwić, że właśnie dzieci w tym 
szczególnym dla siebie dniu pamiętają o Januszu Korczaku.

Dla wielu wychowanków antoniewskiej placówki Korczak kojarzył 
się dotąd głównie z tabliczką przed wejściem do Ośrodka lub pamiąt-
kową płaskorzeźbą wiszącą w holu budynku szkolnego. Uczniowie 
klas drugich miejscowego gimnazjum postanowili to zmienić. Aby 
przybliżyć sobie i swoim kolegom osobę patrona, podjęli się realizacji 
projektu edukacyjnego „Odkrywamy Janusza Korczaka”. Przez miesiąc 
intensywnej pracy poznawali nie tylko życie i działalność tego pedago-
ga, ale odkrywali wiele nieznanych sobie wcześniej informacji z nim 
związanych. Ich wielkie zdziwienie wzbudził fakt, że w Polsce jest tak 
wiele placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych, którym 
patronuje Janusz Korczak. Do trzydziestu siedmiu z nich wysłali listy, 
w których informowali o swoim projekcie i prosili o materiały z nim 
związane. Z materiałów wyszukanych w kronice Ośrodka, w biblio-
tekach: szkolnej i skockiej oraz w Internecie, stworzyli scenariusz 
montażu słowno – muzycznego, tomik wierszy poświęconych Januszowi 
Korczakowi oraz okolicznościową wystawę i gazetkę.

Efekt swojej pracy przedstawili w czasie uroczystego spotkania 
w szkolnej auli, na które przybyli nie tylko ich koleżanki i koledzy oraz 
pracownicy placówki, ale także wyjątkowi Goście. Zaproszenie na uro-
czystość przyjęli przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz 
naszej gminy. Swą obecnością zaszczycili nas Starosta Wągrowiecki 
i Przewodniczący Rady Powiatu, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, 
Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Wągrowcu, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w Wągrowcu, Doradca Metodyczny Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu oraz Przedstawicielki Biblioteki Publicznej 
w Skokach. Obecni byli także przedstawiciele społeczności uczniow-
skiej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu, 
któremu również patronuje Janusz Korczak.

Organizatorzy tej wyjątkowej uroczystości swoim występem zachwy-
cili zgromadzoną publiczność. Oklaski i podziękowania, słowa pochwał 
pod ich adresem to wyraz uznania dla ich trudu. A dla nich ten miesiąc 
był nie tylko odkrywaniem Janusza Korczaka ale i samych siebie, to 
czas budowania wiary w swoje możliwości, że jeśli się czegoś bardzo 
chce – to można, to się potrafi.

Zielony sztandar towarzyszący ich występowi to nie tylko symbol 
Domu Sierot Janusza Korczaka, to także kolor nadziei dla nich, że 
można coś w sobie zmienić. Niech ta nadzieja i wiara towarzyszy im 
w dalszym życiu, czego życzę nie tylko z okazji Dnia Dziecka im ale 
także wszystkim dzieciom i tym, którzy nadal coś z dziecka w so-
bie zachowali.

Irena Kasica
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Nowy Zarząd Miejsko-Gminny ukształto-
wał się w następującym składzie:
• Dariusz Lipczyński  (OSP Skoki) - Prezes 
• Jan Kaczorowski (OSP Skoki) – Wice-

prezes 
• Marek Gramza (OSP Lechlin) – Wicepre-

zes – Komendant Gminny 
• Michał Bochyński (OSP Potrzanowo) – 

Sekretarz 
• Arkadiusz Słomiński (OSP Kakulin) – 

Skarbnik 
• Marek Gruss (OSP Kuszewo)– Członek 

Zarządu 
• Robert Druciarek (OSP Rościnno) – Czło-

nek Zarządu 

Komisja Rewizyjna działać będzie w na-
stępującym składzie: 
• Piotr Kaczmarek (OSP Skoki) – Prze-

wodniczący 
• Tomasz Liberski (OSP Potrzanowo) – 

Sekretarz 
• Włodzimierz Przybysz (OSP Kakulin) – 

Członek 

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiato-
wego OSP wybrani zostali: Paweł Janecko 
– Potrzanowo, Waldemar Szczurek – Kusze-
wo, Artur Szymański – Lechlin, Janusz Szy-
maś – Rościnno, Piotr Kaczmarek – Skoki, 
Roman Drews – Skoki i Andrzej Bielawski 
– Kakulin. 

Funkcję przedstawicieli w Zarządzie 
Powiatowym OSP powierzono: Dariuszowi 
Lipczyńskiemu, Janowi Kaczorowskiemu 
i Markowi Gramzie.

Wybory poprzedziło sprawozdanie z dzia-
łalności Zarządu Miejsko Gminnego przed-
stawione przez Komendanta Gminnego 
Marka Gramze oraz sprawozdanie z dzia-
łalności Komisji Rewizyjnej, które stały się 
przedmiotem do dyskusji i oceny działalno-
ści Zarządu w minionej kadencji.

Z przedstawionych sprawozdań wynikało 
co następuje: 

Oddział Miejsko Gminny OSP w Skokach 
liczył 7 jednostek, a po podjęciu przez OSP 
Bliżyce uchwały o zakończeniu działalno-
ści aktualnie liczy 6 Ochotniczych Straży 
Pożarnych, w tym: OSP Skoki – typu „M” 
przynależną do Krajowego Systemu Ratow-
nictwa Gaśniczego oraz 5 OSP – typu „S”, 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
I WYBÓR NOWYCH WŁADZ 

ZARZĄDU MIEJSKO-GMINNEGO OSP
Wyborem nowych władz, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowe-

go w Wągrowcu zakończył się odbywający się w sobotę, 4 czerwca br. Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Skokach. 

te ostatnie jednostki OSP to: posiadające 
samochody GLM8/8: Potrzanowo, Lechlin, 
Kakulin i Rościnno oraz nie posiadające 
samochodu OSP Kuszewo. 

Łącznie do OSP należy 239 członków, 
w tym 27 kobiet. Na liczbę tę składa się 184 
członków czynnych, w tym 157 mężczyzn 
i 27 kobiet, 44 członków wspierających i 11 
członków honorowych. Na terenie Gminy 
działają 2 Kobiece Drużyny Pożarnicze i 5, 
liczących łącznie 54 członków, w tym 19 
dziewcząt i 35 chłopców Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. 

W okresie minionych pięciu lat sprawoz-
dawczych strażacy z w/w jednostek wyjeż-
dżali do 221 pożarów i 440 miejscowych 
zagrożeń na terenie Gminy i do 22 zdarzeń 
poza terenem Gminy. Uczestniczyli też 
w gminnych i w powiatowych zawodach 
sportowo – pożarniczych oraz w szkoleniach, 
w tym w roku 2010 – 51 strażaków wzięło 
udział w zorganizowanym przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Wągrowcu kursie strażaka-ratownika. 
Zarząd Miejsko- Gminny współdziałał w or-
ganizacji Obozów Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych, w których to obozach uczest-
niczyli też nasi młodzi strażacy.

Uczestniczący w zjeździe: Stefan Miko-
łajczak – Wiceprezes Zarządu Głównego 
i Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP 
w Poznaniu, Andrzej Kuraszkiewicz – Prezes 
Zarządu Powiatowego OSP w Wągrowcu, 

Zbigniew Dziwulski – Zastępca Komen-
danta Powiatowego PSP w Wągrowcu oraz 
gospodarze Gminy: Burmistrz Tadeusz 
Kłos i przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Kujawa, wysoko ocenili zaanga-
żowanie i codzienną działalność skockich 
strażaków ochotników, którzy swą pracą 
chronią mienie oraz życie i zdrowie nie tylko 
współmieszkańców, ale i uczestników ruchu 
drogowego. Pozytywnie też ocenili współ-
pracę naszych ochotników z Samorządem 
Gminnym i z samorządami wsi, a także z or-
ganizacjami i stowarzyszeniami działającymi 
w terenie. Równocześnie nowowybranym 
władzom i wszystkim członkom OSP życzyli 
dalszej owocnej i bezpiecznej działalności 
na rzecz środowiska.

Za najważniejsze zadania na najbliższą, 
pięcioletnią kadencję Zjazd uznał: 

- Dalsze usprawnianie skuteczności dzia-
łania wszystkich jednostek i poszczególnych 
członków poprzez udział w szkoleniach, 
a zwłaszcza poprzez szkolenie młodych 
ochotników, którzy w przyszłości stanowić 
będą o sile i skuteczności działań ratowni-
czych OSP.

- Prowadzenie działalności kulturalnej 
w środowiskach, w których działają poszcze-
gólne jednostki.

- Prowadzenie działań w kierunku ufun-
dowania sztandaru dla Zarządu Miejsko-
Gminnego OSP. 
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Ponadto Prezydium Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego w Sko-
kach nadało wyżej wymienionym 
Druhom MDP ORĄZOWĄ OD-
ZNAKĘ „Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza”.

Druhom Seniorom odznakę za 
wysługę lat: 30 lat dh Roman Ko-
nieczny, 20 lat dh Czesław Zaranek, 
15 lat dh Krzysztof Owczarzak, 15 
lat dh Waldemar Łagodziński, 10 
lat dh Bartosz Szymański, 5 lat dh 
Marcin Owczarzak i 5 lat dh Ja-
kub Jabłkowski.

Uroczystość zakończyła grochówa 
strażacka, ognisko oraz kiełbaska.

dzień strażaka w lechlinie
Dnia 11.06.2011 roku w Lechli-

nie odbyła się uroczystość Dnia 
Strażaka połączona ze ślubo-
waniem na sztandar nowo przy-
kutych członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz Młodszej 
Drużyny Pożarniczej. 

Po złożeniu ślubowania dru-
howie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy z rotą ślubowania pod-
pisane przez Prezesa Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
dh. Dariusza Lipczyńskiego. 

Ślubowanie złożyli:
Seniorzy: Witold Bzdęga, Rafał Karczewski, Dawid Kubiak
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: Ilona Ciachla, Kamil Gramza, Dorian Karczewski, Adrian Karczewski, Michał Drewicz, Łukasz Jasiński, 

Błażej Podolski, Adam Jung, Dawid Przybylski, Damian Hepner.

W tym roku główny organizator cyklu – Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka” proponuje bezpłatne wycieczki piesze (z dużym 
naciskiem na wykorzystanie sportu nordic walking) i rowerowe. Co 
tydzień, w sobotę lub w niedzielę wystarczy pojawić się na starcie 
z oprowiantowaniem, sprzętem (rower lub kijki – w zależności od 
charakteru imprezy) i pozytywnym nastawieniem. Przewodnik popro-
wadzi grupę wg autorskiej trasy i doprowadzi bezpiecznie do mety. 
Tempo wycieczek z całą pewnością będzie dopasowane do bieżących 
możliwości fizycznych grupy, a zatem – bez obaw! Wystarczy chcieć! 

Wyprawy w głąb Puszczy Zielonka będą znakomitą okazją do pozna-
nia jej bogactw przyrodniczych i do aktywnego wypoczynku w letnie 
weekendy. Szczegóły organizacyjne dotyczące wycieczek znajdują się 
w Kalendarzu imprez turystycznych. 

Szczegółowy harmonogram wycieczek znajduje się na stronie 2.
Patrycja Owczarzak 

Specjalista ds. turystyki 
Związku Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka”

2 lipca 2011 r. rozpocznie się kolejna edycja cyklu „Lato z przewodnikiem w Puszczy Zielonka”. W ubie-
głorocznych imprezach (10 wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych) wzięło udział w sumie ponad 
250 turystów.

III lato z przewodnIkIem
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zmodernIzowany obIekt osp 
na 100. rocznIcę skockIej jednostkI

Bo właśnie teraz, w pierwszej dekadzie 
czerwca „ODNOWA” Modlibowscy Spółka 
Jawna zakończyła realizowane na podstawie 
wygranego przetargu prace termomoder-
nizacyjne i remontowe obiektu obejmujące 
nie tylko wnętrze, ale także elewację i dach, 
których łączny koszt wyniósł 291.676,91 zł. 

Pierwotny zakres robot wygranych przez 
Spółkę, której oferta była najkorzystniejsza z po-
śród 21 ofert, które na ogłoszony przez Gminę 
przetarg wpłynęły z całej Wielkopolski opiewał 
na kwotę 209.000,10 zł. W ramach przetargu 
planowano wykonać i wykonano remont ele-
wacji ścian i dachu budynku obejmujący min.: 
ocieplenie ścian 14 cm warstwą styropianu wraz 
z wykonaniem tynków cienkowarstwowych 
i malowania oraz ocieplenie dachu styropianem, 
a nad częścią świetlicową wełną mineralną z przy-
kryciem całości papą termozgrzewalną. Zgodnie 
z przetargiem dokonano też wymiany części sto-
larki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej. 

Już po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu prze-
targu burmistrz na wniosek i w porozumieniu 
z Zarządem OSP doszedł do wniosku, że 
celowym będzie prace remontowo-moderni-
zacyjne poszerzyć i zakres robót zwiększono 
o zadania, które pierwotnie planowano wy-
konać w roku 2012.

Tak więc, dodatkowo wykonano: 
- obniżenie posadzki w jednym z garaży;
- trzy nowe automatycznie sterowane segmen-

towe drzwi garażowe;
- odwodnienie budynku wraz z odprowadze-

Skocka Ochotnicza Straż Pożarna świętująca w obecnym roku 100 lecie swego powstania uroczystości 
jubileuszowe obchodzić będzie już w zmodernizowanej siedzibie przy ul. Parkowej. 

niem deszczówki;
- przeróbkę wewnętrznej instalacji wodocią-

gowej i instalacji centralnego ogrzewania;
- przestawienie budynku gospodarczego na 

sąsiedniej działce, który to budynek prze-
szkadzał w wykonaniu elewacji ścian;

- całkowitego odnowienia wnętrza wieży, tj. 
wykonania tynków żywicznych, zamurowa-
nia okien oraz ułożenia płytek na ścianach 
wraz z wykonaniem podwieszonego sufitu.
Wartość robót dodatkowych wyniosła 

82,676,81 zł, a wartość łączna wszystkich 
wykonanych prac to 291.676,91 zł. 

Gmina Skoki na realizację tej inwestycji 
uzyskała pomoc finansową w wysokości ok. 
95 tyś zł za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenia „Dolina Wełny" 
w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lo-
kalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2012 
dla operacji odpowiadającej warunkom przy-
znania pomocy w ramach działania Odnowa 
i Rozwój Wsi.


