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Samorządy wiejSkie nowej kadencji 
rozpoczęły działalność

W dniu 19 kwietnia w sali Biblio-
teki Publicznej w Skokach odbyło się 
pierwsze zebranie Sołtysów VI ka-
dencji 2011-2015. W zebraniu wzięli 
udział niemalże wszyscy nowo wybrani 
Sołtysi. Spotkanie miało na celu 
wzajemne poznanie się, burmistrz 
Tadeusz Kłos przedstawił Sołtysom 
kierowników wszystkich referatów 
w Urzędzie i zaznajomił z ich pracą. 
Sołtysi otrzymali także wszystkie 
niezbędne materiały do pracy oraz 
legitymacje Sołtysa.

Informacja o wyborach Samorządów Wsi 
czytaj na stronie 7 i 8

Państwo Trzeciak złożyli w lutym br. wniosek 
o mieszkanie socjalne, niestety kryterium do-
chodowe ustalone w Uchwale nr XLVI/286/10 
Rady Miejskiej Gminy Skoki, z dnia 24 czerwca 
2010 roku w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Skoki, zostało przekroczone.  

Jednakże władze gminy nie pozostały obojęt-
ne na los dziewczynek i ich rodziców, zwłaszcza  
że sytuacja materialna i mieszkaniowa po na-
rodzinach dzieci uległa pogorszeniu. Ponieważ 
dochód wykazany we wniosku na mieszkanie 
socjalne z dnia 16.02.2011r.  kwalifikował 
młodych rodziców do zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego, zaproponowano im 
lokal przy ulicy Poznańskiej 2/1. Propozycja 
została przyjęta.

Będziemy śledzić z aparatem fotograficznym 
los dziewczynek, o czym niezwłocznie drogich 
czytelników powiadomimy. 

Karolina Stefaniak, Artur Pokorzyński

TROJACZKI U BURMISTRZA!
Niecodziennych gości miał w dniu 20 kwietnia w swoim gabinecie burmistrz Tadeusz Kłos. Mowa o trzech młodych damach 

o imionach: Amelia, Klaudia i Paulina, które przyszły na świat 2 lutego i są mieszkankami naszej Gminy. Powodem do tej wizyty 
wraz ze szczęśliwymi rodzicami było przekazanie kluczy do lokalu mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 2. Mieszkanie to przyznane 
zostało Wioletcie i Przemysławowi Trzeciakom.
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
Ziemi: 

Szewczuk Oliwia 25.02
Marciniak Igor ur.16.03.
Kamińska Daria 20.03.
Nnabuo Patryk ur. 25.03.
Mańka Michał ur.29.03.
Osiecka Oliwia ur.30.03.
Szymczak Malwina ur.05.04.
Nowak Jasmina ur.06.04.
Kołodziejska Lena ur.06.04.
Korczyk Stanisław ur.08.04.
Frąckowiak Zuzanna ur.10.04.
Szafran Jakub ur.16.04.

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca 
w dorosłym życiu.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Szaranek Bartosz i Kościuk Agnieszka
Bąkowski Przemysław i Małek Edyta
Woltmann Rafał i Andrzejczak Kamila
Pruss Tomasz i Kostrzewa Małgorzata

Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat ży-
cia, oraz wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i 
przyjaciół. 

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej 
ziemi znaleźli:

Sznajder Ryszard – Poznań zm. 11.03.
Grajczyk Kazimierz r. 1932 – Pawłowo Skockie zm. 26.03.
Jastrzębski Henryk r. 1929 – Ignacewo zm. 27.03.
Zygmaniak Krystyna r.1938 – Stawiany zm. 07.04.
Czaja Zygmunt r.1946 – Skoki zm.17.04.
Kasprzyk Stefan r.1929 – Jabłkowo zm. 27.04.

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.

Feliks Kaczmarek 
i Michał Kantorski

członkami Rady Powiatowej 
Izby Rolniczej w Wągrowcu

Wyjątkowo niska frekwencja, bo 15 głosujących na 1021 upraw-
nionych w Gminie Skoki charakteryzowała odbywające się w dniu 3 
kwietnia br. wybory do Izby Rolniczej. 

Jedynymi kandydatami w tych wyborach byli dotychczasowi człon-
kowie Rady Powiatowej Izby Rolniczej: Feliks Kaczmarek z Bliżyc 
i Michał Kantorski z Potrzanowa. Każdy z nich też uzyskał po 13 głosów 
i tym samym oboje weszli w skład Rady Powiatowej Izby Rolniczej. 

E. Lubawy

KWIETNIOWE ROCZNICE
zgromadziły skoczan w niedzielę, 10 kwietnia na Mszy św. a następ-

nie przy bramie cmentarza parafialnego, gdzie odbyła się uroczystość 
przygotowana przez Sławomiłę i Franciszka Baranowskich, Bożenę 
i Michała Kołpowskich oraz Iwonę i Krzysztofa Migasiewiczów, człon-
ków Skockiej Grupy „Katyń-Pamiętamy”.

Do zgromadzonych przed pamiątkową tablicą zwrócił się Krzysztof 
Migasiewicz, wygłaszając następujące słowa:

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.”(Wi-
sława Szymborska)

W tym intensywnym biegu życia przyszliśmy dzisiaj właśnie tu, by się 
zatrzymać, by dać świadectwo pamięci Zmarłym, bo tak właśnie żywi 
wyrażają swoją z nimi solidarność.

Odpowiedzialne i mądre pomysły mieszkańców skockiej wspólnoty, 
wsparcie lokalnego samorządu i władz kościelnych sprawiły, że właśnie 
w tym miejscu godnym i symbolicznie pięknym, u bram skockiej  nekropolii 
przed pamiątkowymi tablicami w kończącym się roku katyńskim możemy 
oddać cześć skockim Ofiarom enkawudowskiego mordu, którzy siedem-
dziesiąt jeden lat temu na sowieckiej nieludzkiej ziemi wydali ostatnie 
tchnienie nim zalegli w wiecznej ciemności.

Dokładnie rok temu poraziła nas informacja ze Smoleńska o tragicznej 
katastrofie polskiego samolotu. 96 Ofiar ,w tym Parę Prezydencką otoczmy 
teraz szczególnie serdecznymi myślami i skierujmy wobec nich najlepsze 
nasze  uczucia i wspomnienia.

Jednocześnie pokłońmy się też skockim Powstańcom Wielkopolskim 
oraz wszystkim Zmarłym - również innych wyznań - leżącym na tym 
cmentarzu, którzy przed nami tworzyli wspólnotę tego miasta i gminy.

W imieniu Skockiej Grupy „Katyń - Pamiętamy” dziękuję wszystkim 
tu obecnym mieszkańcom, rodzinom pomordowanych, gościom oraz 
pocztom sztandarowym naszych szkół i organizacji za obecność i wyra-
zy pamięci.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.”
Krzysztof Migasiewicz

foto: Iwona Migasiewicz



4

IlE KOsZTOWała Nas ZIMa 
2010/2011?

Chociaż tegorocznej zimie daleko do tych z lat 60-tych, czy 80-tych 
XX wieku, w trakcie których ludzie i pojazdy poruszały się drążonymi 
z trudem przez potężne „DETY” i „STALINCE” tunelami, to jednak 
też spowodowała wiele utrudnień w życiu mieszkańców. 

Z utrudnieniami tymi, a konkretnie z nadmiernymi opadami śnie-
gu i z gołoledzią walczyli zarządcy dróg, a z drogami gminnymi na 
terenie naszej Gminy, Urząd Miasta i Gminy. W rezultacie dzisiaj, 
mimo niewątpliwych utyskiwań niektórych mieszkańców, możemy 
powiedzieć że zachowaliśmy harmonogram prac i w sumie drogi nasze 
były przejezdne. 

Działania te wiązały się z kosztami, które poniósł budżet Gminy, 
a które łącznie wyniosły 214.129,95 zł, z pośród których 153.185,06 zł to 
wydatki związane z pierwszym atakiem zimy, który nastąpił w ostatnich 
tygodniach 2010 r. 

Wymienione koszty, to koszty bezpośrednio związane z odśnieżaniem 
i usuwaniem gołoledzi oraz koszt zakupy 400 ton piasku – 4.500 zł oraz 
90 ton soli - 31.551,00 zł, z których przygotowano mieszankę używaną 
do posypywania gołoledzi. Około 100 ton tej mieszanki pozostało 
niewykorzystane i przeznaczone zostanie na sezon zimowy 2011/2012.

E. Lubawy

Nowe ceny wody i ścieków
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, podaje do publicz-

nej wiadomości, że z dniem 1 maja 2011 roku wprowadza nowe 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków.

Cena za 1 m3 wody dostarczonej z sieci wodociągowej wynosić 
będzie 2,84 zł brutto.

Cena za 1 m3 zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej wynosić 
będzie 5,25 zł brutto 

Miesięczna opłata abonamentowa wynosić będzie 3,78 zł brutto.

Do odbiorców, korzystających 
z gminnej sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach pragnie zwrócić uwagę 

wszystkich Mieszkańców na ciągle rosnące koszty usług. Wzrost tych 
kosztów wywiera wpływ na działanie naszego zakładu. Wzrastają 
koszty wyprodukowania wody zdatnej do picia, jak również koszty 
oczyszczania ścieków bytowych, odprowadzanych przez nas do kana-
lizacji sanitarnej.

Mając na uwadze racjonalizacje kosztów, korzystając z możliwości 
dotarcia tą drogą do naszych odbiorców, chcielibyśmy zaapelować do 
wszystkich o niezwłoczne zgłaszanie do nas przypadków wadliwego 
funkcjonowania urządzeń pomiarowych i instalacji. Ustawa o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
nakłada na strony zarówno uprawnienia jak i obowiązki. Precyzuje 
też, jakie czyny są zabronione, ścigane karnie. Do tych czynów należy:
• pobieranie wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego za-

warcia umowy;
• uszkodzenie wodomierza, zerwanie plomb na wodomierzu lub 

zaworze odcinającym, wpływanie na zmianę lub zatrzymanie funkcji 
metrologicznych wodomierza;

• niedopuszczanie przedstawiciela zakładu do wykonania czynności: 
odczytu wskazań wodomierza, jego kontroli lub demontażu, odcię-
cia przyłącza;

• wprowadzenie ścieków do kanalizacji bez uprzednio zawartej umowy;
• niedopuszczenie przedstawiciela zakładu do: sprawdzenia ilości 

i jakości ścieków wprowadzonych do sieci, odcięcia przyłącza kana-
lizacyjnego, założenia plomb;

• naruszenie bezwzględnego zakazu wprowadzania ścieków opadowych 
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej – ściganie tego czynu 
podlega pod Kodeks postępowania karnego, gdyż jest to przestęp-
stwo. Oprócz tego, że postępowanie niezgodne z prawem naraża od-
biorcę ma sankcje karne, powoduje ono zwiększenie kosztów zakładu, 
a te z kolei maja wpływ na cenę przy ustalaniu stawki za dostarczona 
wodę i odprowadzone ścieki. Dlatego apelujemy do wszystkich na-
szych odbiorców o uczciwość w tym względzie i nie dopuszczanie do 
działań niezgodnych z prawem. W konsekwencji doprowadzi to do 
obopólnych korzyści, eliminując zachowania naganne. 
Przedstawiciele zakładu będą przeprowadzać kontrolę, zwracając 

szczególną uwagę na prawidłowości podłączeń, nielegalny pobór wody 
oraz nielegalne odprowadzanie ścieków i wód opadowych do kanali-
zacji sanitarnej. Przypominamy, że kanalizacja nie jest śmietnikiem. 
Nie można do niej wrzucać odpadów stałych, które mogą powodować 
zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych. Zabronione 
jest w szczególności wrzucanie piasku, szkła, ścinków tekstyliów i skór 
nawet wtedy, gdy SA one rozdrobnione. Nie wolno też wylewać do ka-
nalizacji substancji palnych, wybuchowych, żrących, toksycznych, żywic, 
farb, lakierów, odpadów i ścieków z hodowli zwierząt oraz ścieków 
zawierających chorobotwórcze drobnoustroje. Zapchania Kanalizacji, 
przykanalików i urządzeń pompowych zawinione przez użytkownika, 
będą usuwane na jego koszt. Oczekujemy w naszych działaniach na 
zrozumienie z Państwa strony i zastosowanie się do obowiązujących 
przepisów i zasad.

Kierownik Zakładu - Longin Walkowiak

UKRaIŃsKa sZTUKa lUDOWa 
Na sKOCKIEJ ZIEMI

Na zaproszenie Samorządu i Gimnazjum w Skokach z trzydniową 
wizytą w Skokach pod koniec marca przebywały cztery panie, nauczy-
cielki i artystki z miejscowości Biała Cerkiew na Ukrainie, na co dzień 
pracujące w Domu Kultury „Słonecznik”, gdzie uczą dzieci i młodzież 
zarówno ukraińskiej sztuki ludowej jak i różnych technik artystycznych. 

Panie Ludmiła Krasnitska-Łutsyk, Lubow Boblo, Walentyna Boblo 
i Walentyna Korobko przyjechały do Skoków aby pokazać ukraińską 
sztukę ludową oraz nauczyć jej podstawowych zasad podczas warszta-
tów plastycznych które przeprowadziły z mieszkańcami naszej gminy. 

Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym Gimnazjum nr 1 w Sko-
kach oraz Gimnazjum nr 2 w Białej Cerkwi podpisały porozumienie 
o wzajemnej współpracy.

Pobyt naszych gości zaczął się od zwiedzania Poznania. Nie obyło się 
bez wizyty na Starym Rynku i poznańskich Koziołków. Odwiedziliśmy 
poznańską farę i katedrę, przespacerowaliśmy się ulicami PoznaniA. 
Dzień zakończyła wizyta w „Galerii Malta”.

Kolejne dwa dni w całości poświęcone były zajęciom plastycznym. 
Warsztaty odbyły się w trzech grupach. Pierwsze w Gimnazjum w Sko-
kach, a brały w nich udział dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Skokach oraz skockiego Gimnazjum, zajęcia odwiedził pan Burmistrz 
Tadeusz Kłos oraz Sekretarz Gminy pani Blanka Gaździak. Pan Bur-
mistrz wręczył paniom upominki oraz podziwiał ich prace z dziećmi 
i obejrzał wystawę prac którą panie przywiozły z Ukrainy, a na którą 
składały się prace dzieci z którymi na co dzień prowadzą one zajęcia 
oraz ich własne prace. Wieczorem tego samego dnia panie zostały 
zaproszone do Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie, gdzie także 
uczyły nasze panie i panów tajników ukraińskiej sztuki ludowej. W dniu 
następnym odbyły się trzecie warsztaty skierowane do nauczycieli 
z przedszkola i szkół z terenu Gminy Skoki.

Podczas wszystkich tych zajęć uczono trzech technik:
Decoupage – techniki ozdabiania przedmiotów polegającej na przy-

klejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (praktycznie 
każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) 
wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej.

Bieriesty – techniki plastycznej polegającej na malowaniu obrazów 
na korze brzozowej oraz Pertykiwki czyli specyficznego sposobu ma-
lowania powstałego w drugiej połowy XVIII w niedużym miasteczku 
na terytorium Naddnieprza – Petrykiwce. Polega ona na tradycyjnym 
unikalnym stylu sztuki zdobniczej i specyficznej ornamentyki. 

Karolina Stefaniak
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„DZIEŃ ZIEMI 2011”
W dniach 11-15 kwietnia 2011 roku na terenie Gminy Skoki została 

przeprowadzona akcja z okazji „Dnia Ziemi”, ciesząca się jak co roku 
dużym zainteresowaniem. Organizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki. Do akcji włączyli się uczniowie Przedszkola, Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Skokach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jabłkowie, 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie oraz mieszkań-
cy sołectw: Pawłowo Skockie, Glinno, Kakulin, Kuszewo, Chociszewo, 
Sława Wlkp., Brzeźno, Jagniewice, Szczodrochowo, Rejowiec, Bliżyce, 
Potrzanowo. O poprawę stanu środowiska zadbali także przedstawiciele 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych: „Jedność” w Skokach, „Maciejak” 
i „Morena” w Potrzanowie i „Semafor” w Szczodrochowie oraz członko-
wie Koła Łowieckiego „Szarak”, i Koła PZW nr 120 w Skokach.

Do akcji włączyli się także pracownicy Urzędu, którzy w poniedzia-
łek, 11 kwietnia po godzinie 13 odeszli od swoich biurek i uzbrojeni 
w rękawice oraz worki wyruszyli zbierać śmieci znajdujące się na 
terenie miasta.

W ramach „Dnia Ziemi” zebrano kilkaset worków z odpadami, które 
dostarczono do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych 
w Kopaszynie.

Ponadto przy ul. Rogozińskiej w  Skokach odbyła się kilkudniowa 
nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, folii, reklamówek 
i toreb foliowych, worków po nawozach sztucznych,  zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), która cieszyła się ogromnym 
powodzeniem wśród mieszkańców Gminy. Zebrano setki kilogramów 
elektrośmieci, w tym: komputery, monitory, tonery, odbiorniki telewi-
zyjne, pralki, lodówki, drukarki itp.

 Wszystkim uczestnikom czynnie biorącym udział w akcji „Dzień 
Ziemi 2011” Burmistrz Miasta i Gminy Skoki składa serdeczne po-
dziękowania.

Krzysztof Mańka

Skoczanie czy wam nie wSTyd?!

Kafle z rozbiórki pieca porzucone przez „zaradnego” Skoczanina przy 
ul. Polnej w Skokach. fot. Michał Kołpowski

Bezmyślnie ścięte drzewa przez pseudo wędkarzy nad stawem przy 
wpadzie Małej Wełny do jez. Rościńskiego! fot. Edmund Lubawy 

Połamane lipy przy ul. Kazimierza Wielkiego! Komu one przeszka-
dzały? fot. Michał Kołpowski

Zator utworzone ze styropianu i plastików na rzece Mała Wełna przy 
obwodnicy w Skokach, powstały prawdopodobnie z odpadków wrzuco-
nych do rzeki przez przeprowadzającego remont budynku „zaradnego” 
Skoczanina. fot. Edmund Lubawy

DZIałaNIa PUNKTU INFORMaCYJNO 
– KONsUlTaCYJNEGO

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Skokach mieszczący się na 
Placu Powstańców Wlkp. 18 (dawna Izba Pamięci, obecnie pomiesz-
czenie znajdujące się naprzeciw Sali Ślubów) oferuje profesjonalną 
pomoc psychologiczną.

Konsultacji i porad udzielają psychologowie:
Elżbieta Ciećmierowska 

– konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - 
w drugą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 08.15.- 12.15 (wskazane 
wcześniejsze omówienie godziny konsultacji poprzez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Skokach)

- edukacyjna grupa wsparcia dla kobiet z rodzin z problemem uzależ-
nień – pierwszy piątek miesiąca w godzinach 17.00 – 19.00 (można 
zgłosić się bezpośrednio)
Katarzyna Dudzińska-Rapczewska 

- konsultacje dla osób uzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie, 
par, małżeństw i rodzin w sytuacjach kryzysu - środy i czwartki 
w 15.30 – 17.30 (można zgłosić się bezpośrednio).
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„Gdy myśli się o długiej i ponurej historii człowieka, wówczas docho-
dzi się do wniosku, że więcej zbrodni popełniono w imię posłuszeństwa 
niż w imię buntu.” P. Snow,1961

Świat, w którym żyjemy, często jest światem przemocy. Zamiesz-
czane codziennie w gazetach opisy morderstw, napaści, zamieszek, 
samobójstw i wojen stanowią dowód na rozmiar krzywd jakie ludzie 
potrafią wyrządzić innym i sobie. Jak można wyjaśnić takie „anormalne" 
zachowanie? Czy można je opanować?

Prawdziwego rozmiaru przemocy w rodzinie nie sposób zbadać 
za pomocą jakichkolwiek badań, gdyż nie zawsze jest ona zgłaszana 
i niechętnie się o niej mówi, jednak akcje informacyjne i edukacyjne 
(m.in. telefony zaufania, bezpłatne poradnictwo - w tym konsultacje 
w punktach informacyjno-konsultacyjnych) podejmowane przez różne-
go rodzaju instytucje, organizacje i stowa rzyszenia powołane do walki 
m.in. z domową tyranią sprawiają, że patologia życia rodzinnego prze-
staje być tematem tabu, a ofiary przemocy zaczynają mówić o własnym 
dramacie i szukać pomocy.

Zajmując się zagadnieniem przemocy domowej należy zwrócić 
uwagę na wielość perspektyw z jakich można to zagadnienie omówić.

Ujęcie prawne przemoc traktuje jako przestępstwo, którego odmiany 
opisane są w różnych kodeksach wraz z określonymi sposobami karania 
za ich popełnienie. 

Najczęściej stosowanym artykułem podczas rozpraw sadowych doty-
czących przemocy jest art. 207 kodeksu karnego, który dotyczy znęcania 
się fizycznego lub moralnego nad członkiem rodziny i przewiduje za 
nie karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. 

Z perspektywy moralnej wszelkie krzywdzenie, szczególnie natomiast 
osoby słabszej jest złem. Sprawca powinien zatem podlegać sankcjom 
własnego sumienia i społecznym, w postaci braku aprobaty, czy po-
tępienia. Uświadomienie sobie tego czym jest przemoc z moralnego 
punktu widzenia powinno powstrzymywać sprawców od jej stosowania 
i motywować świadków do pomagania zarówno bezpośrednio ofiarom 
przemocy, jak i udzielania wszelkich informacji, specjalnie powołanym 
instytucjom i organizacjom, które starają się przeciwdziałać aktom 
przemocy i udzielają profesjonalnej pomocy jej ofiarom.

Z perspektywy społecznej  natomiast czynniki zawarte w obyczajach 
i postawach społecznych mogą być w analizie przemocy rozpatrywane 
jako elementy sprzyjające występowaniu lub usprawiedliwianiu prze-
mocy. Z tego punktu widzenia możliwe jest również jej przeciwdziałanie 
poprzez organizowanie znaczących sił społecznych, w celu wywarcia 
wpływu na stan spraw publicznych.

Psychologiczne ujęcie przemocy koncentruje się na cierpieniu i bez-
radności ofiary, odsłaniając mechanizmy wewnętrzne i sytuacyjne steru-
jące przemocą. Informuje o złożonych procesach interakcji pomiędzy 
ofiarą i sprawcą. Zrozumienie przemocy w znaczeniu psychologicznym 
odgrywa podstawową role przy pomaganiu ofiarom w wyzwalaniu się 
od przemocy i w naprawianiu szkód, jakie poczyniła w ich życiu. Co-
raz częściej w tym ujęciu analizuje się przyczyny powstawania agresji 
u sprawcy, tak by móc pomocy udzielić i jemu. Tego typu psychoterapie 

dla osób będących sprawcami przemocy, są nieodzownym elementem 
jej zwalczania i szansą na nie rozbijanie rodziny, które następuje przy 
standardowych działaniach mających poprawić sytuację ofiary, a prowa-
dzących najczęściej do powrotu, po pewnym czasie, ofiary do swojego 
oprawcy z różnych powodów, najczęściej natury ekonomiczno- bytowej.

Głównym problemem związanym ze zwalczaniem przemocy w ro-
dzinie jest fakt, że nadal mówimy na ten temat zbyt rzadko. Nadal 
w świadomości dużej liczby osób pozostaje przekonanie, że to co dzieje 
się za drzwiami naszych sąsiadów to wyłącznie ich sprawa. Walczymy 
o naszą prywatność i słusznie. Nie zapominajmy jednak, że osoby 
które są ofiarami przemocy często nie potrafią zgłosić problemu. Są 
zastraszane lub po prostu nie wierzą w to by ktoś mógł im pomóc. 
Zwróćmy szczególną uwagę na dzieci - im najtrudniej jest zgłosić, że 
są ofiarami przemocy. Nie znają innego środowiska niż własna rodzina 
i z całą pewnością chcąc zasłużyć na miłość rodziców nie będą mówiły 
o swych trudnych doświadczeniach w domu. Warto jednak zachęcać 
rodziny, w których dochodzi do aktów przemocy do zwrócenia się 
o pomoc specjalistyczną. 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny  w Skokach oprócz udzielania 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, zajmuje się również 
osobami doświadczającymi przemocy zarówno tej psychicznej jak 
i fizycznej. Nie obawiajmy się prosić o pomoc specjalistów, pytać 
jak pomóc sobie i innym. U nich uzyskamy niezbędne informacje 
i poradę.

Katarzyna Dudzińska-Rapczewska

PRZEMOC W RODZINIE

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie § 6 ust. 1, 2, 3 Uchwały XLVI/286/10 Rady Miejskiej Gminy 
Skoki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości informację, iż przeznacza się do 

wynajmu niżej wymieniony lokal mieszkalny:
1) Lokal mieszkalny położony w Grzybowicach 3. 

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 24,80 m2, a w jego skład 
wchodzi: pokój (pow. 10,14 m2), kuchnia (pow. 9,77 m2), 

korytarz (pow. 2,39 m2) oraz łazienka (pow. 2,50 m2).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, na przygotowanych drukach, w ter-
minie od 16 maja 2010 r. do 15 czerwca 2010 r. (decyduje data wpływu 
wniosku do sekretariatu).
Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
Druki można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pokój nr 
1 bądź pobrać ze strony internetowej: www.gmina-skoki.pl.
W celu potwierdzenia uzyskiwanych dochodów osoby i rodziny ubiegające 
się o wynajem lokalu powinny załączyć do wniosku stosowne zaświadcze-
nie o uzyskiwanych dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku (tj. luty, marzec, kwiecień), wydane przez pracodawcę, 
organ emerytalno – rentowy itp., (na druku przygotowanym przez UMiG 
w Skokach).
Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy wynajmowane są osobom 
i rodzinom mieszkającym na terenie Gminy Skoki, które osiągają niskie 
dochody i znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych. Szczegóły 
warunków wynajmowania lokali reguluje Uchwała Nr XLVI/286/2010 
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie za-
sad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Skoki.

Uwaga:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego 
najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego 
gospodarstwa domowego 10 m2. 
Biorąc pod uwagę wymogi co do powierzchni pokoi, wnioski o przydział 
przedmiotowych lokali winny dostarczać osoby, których gospodarstwa domowe 
składają się nie więcej niż z dwóch osób. 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/ - / Tadeusz  Kłos
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Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to 
realizowana od 2001 roku ogólnopolska akcja 
podejmująca problem profilaktyki uzależnień 
(alkohol, narkotyki, dopalacze). Jednym 
z najważniejszych celów jest promowanie 
konstruktywnych postaw, zdrowego stylu 
życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży 
zachowań prospołecznych. – Zależy nam na 
znalezieniu dobrej recepty na różne patologie, 
które pojawiły się wśród dzieci i młodzieży – 
mówi Piotr Adamski, pomysłodawca „ZTU” 
i szef przedsięwzięcia.

Już po raz XI do instytucji w całym kraju do-
tarły materiały profilaktyczne, przeznaczone 
dla dzieci, ich rodziców, kierowców, nauczy-
cieli, samorządowców. Do końca listopada w  
szkołach i gminach będą odbywać się konkursy 
indywidualne i zbiorowe, festyny, wywiadówki 
profilaktyczne, happeningi, kontrole policyjne 
połączone z rozdawaniem ulotek kampanii.

– Nie ma drugiej kampanii w naszym kraju, 
która działałaby jednocześnie wśród samorzą-
dowców, w szkołach i wśród dorosłych – uważa 
Piotr Adamski. Cieszy nas to, że wiele osób 
nadal uważa, że wspólnie działanie ma sens – 
dodaje Adamski.

W tegorocznej edycji uczestniczy blisko 900 
samorządów, to prawie 1/3 kraju.

Co roku kampanii towarzyszy sportowiec – 
wzór do naśladowania. W 2011 roku uczniowie 
poznają sylwetkę Marcina Lewandowskiego, 
znakomitego młodego biegacza, mistrza Eu-
ropy w biegu na 800 metrów. Biegacz znalazł 
się na kampanijnych ulotkach konkursowych, 
uczniowie będą też mieli okazję dowiedzieć 
się o nim więcej ze strony internetowej akcji 
(www.trzezwyumysl.pl).

– Szybko podjąłem decyzję o poparciu 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, bo jestem prze-
konany o roli, jaką pełnią dorośli w edukacji 
dzieci i młodzieży – opowiada sportowiec. 
Dobry przykład to najlepszy nauczyciel, a sport 
to świetna alternatywa wobec używek – dodaje 
Marcin Lewandowski.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to 
wielki projekt profilaktyczny odbywający się 
w małych i dużych samorządach. Polega mię-
dzy innymi na propagowaniu zdrowego stylu 
życia wśród wszystkich mieszkańców gminy. 
Pomagają w tym specjalnie skonstruowane 
i zróżnicowane materiały, przeznaczone dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
(ulotki, plakaty, konkursy, chorągiewki), ich 
rodziców (ulotki, plakaty), nauczycieli (sce-
nariusze zajęć), kierowców (ulotki), sprzedaw-
ców alkoholu (plakaty).

– By uprawiać bieganie, nie potrzeba spe-
cjalistycznego sprzętu – zaznacza Lewandow-
ski. Ważne są tylko chęci. Biegnijcie zatem 
po zdrowie!

Znani sportowcy wspierają „ZTU” od po-
czątku istnienia kampanii. W poszczególnych 
latach byli to:
2003 – Adam Małysz, 
2004 – Katarzyna Skowrońska, Robert Ko-

rzeniowski, Maciej Żurawski, 
2005 – Małgorzata Dydek, Michał Ignerski, 

Robert Sycz i Tomasz Kucharski, 
2007 – Marek Kamiński,
2008 – Monika Pyrek, 
2009 – Natalia Partyka, 
2010 – Maja Włoszczowska, 
2011 – Marcin Lewandowski.

W Gminie Skoki kampanie zapoczątkowała 
robocza narada, która odbędzie się 18 kwiet-
nia o godzinie 15.15 w sali konferencyjnej 
Biblioteki Publicznej w Skokach, a która 
organizowana jest z inicjatywy gminnego 
koordynatora ds. uzależnień. W przyszłym 
tygodniu działania profilaktyczne pod hasła-
mi kampanii organizowane będą m.in. pod-
czas tegorocznych Dni Ziemi, a o kolejnych 
pomysłach informować będziemy Państwa 
na bieżąco.

WYsTaRTOWała XI EDYCJa KaMPaNII PROFIlaKTYCZNEJ
Pierwszego kwietnia ruszyła kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. To już XI edycja profilaktycznego projektu. Gdyby zliczyć 

samorządy, które od 2001 roku uczestniczyły w kampanii, okazałoby się, że było ich łącznie 8289! To ponad trzykrotnie więcej 
niż wszystkich gmin w Polsce!

sZEŚCIOlaTKI 
DO PIERWsZEJ KlasY!

W dniu 27.04.2011 r. w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia 
Puchatka w Skokach odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, 
powołanej zarządzeniem dyrektora przedszkola Nr 62/2011 wydanym 
w dniu 20.04.2011 r. 

Zadaniem komisji  było podjęcie decyzji w sprawie ustalenia listy 
dzieci, które w roku szkolnym 2011/2012 objęte będą wychowaniem 
przedszkolnym. Z ogólnej liczby 221złożonych wniosków, aż 214 roz-
patrzono pozytywnie. Ograniczenia ilościowe i lokalowe przedszkola  
nie pozwoliły na przyjęcie siedmiorga dzieci w wieku 2-3 lat, które 
zostały wpisane na listę rezerwową. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich rodziców zaintere-
sowanych edukacją przedszkolną swoich dzieci, komisja rekrutacyjna 
podjęła decyzję o  utworzeniu 5 grup liczących po 25 dzieci w wieku 
3-5 lat oraz jedną grupę integracyjną 15-osobową dzieci 5-6 letnich.

Spośród wszystkich wniosków dotyczących dzieci 6-letnich utworzo-
no grupę , która jako pierwsza w roku szkolnym 2011/2012  rozpocznie 
edukację szkolną w klasie pierwszej. Odbyło się to w porozumieniu 
z dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 

w Skokach oraz za zgodą rodziców tych dzieci. (obowiązkiem szkol-
nym od 2012/2013 objęte już będą wszystkie dzieci 6-letnie )

Z pozostałej grupy dzieci 6-letnich utworzono dwie grupy „0”.Jedną 
grupę dzieci 6 –letnich utworzono w przedszkolu, natomiast  druga 
grupa dzieci uczęszczać będzie do Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skokach. Wszystkim dzieciom, a szczególnie „pierw-
szakom” życzymy powodzenia.

Beata Nowak-Szmyra

NOWE saMORZĄDY WsI 
WYBRaNE!

Z udziałem Burmistrza Tadeusza Kłosa oraz pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy w Skokach i radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki 
wybranych w poszczególnych sołectwach w dniach od 1 marca do 10 
kwietnia br. w Gminie odbywały się zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
Samorządów Wiejskich, w trakcie których mieszkańcy podsumowali 
działalność dotychczasowych Sołtysów i Rad Sołeckich, a następnie 
dokonali wyboru nowych samorządów wsi.

Piętnaście z pośród dwudziestu siedmiu zebrań stanowiły zebrania 
odbyte w pierwszym terminie. Pozostałe dwanaście, stanowią zebrania 
które z uwagi na brak quorum odbyły się w drugim terminie.

W zebraniach uczestniczyło łącznie 673 wyborców, przy 3696 miesz-
kańców uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy sołectw zaufaniem 
obdarzyli 15-tu dotychczasowych Sołtysów, przy czym bezkonkuren-
cyjna okazała się tu pani Danuta Berent – Sołtys Sołectwa Łosieniec, 
pełniąca tę funkcję nieprzerwanie od 1974 roku. W 12 sołectwach 
funkcję Sołtysa przejęły nowe osoby, a zmiany nastąpiły w sołectwach: 
Jagniewice, Glinno, Potrzanowo, Kakulin, Sławica, Pawłowo Skockie, 
Chociszewo, Raczkowo, Rościnno, Lechlin, Bliżyce i Stawiany. We 
wszystkich tych Sołectwach, z wyjątkiem Kakulina, gdzie dotychczasowy 
Sołtys przegrał głosowanie różnicą dwóch głosów nowi sołtysi zostali 
wybrani z racji tego, że dotychczasowi zrezygnowali z tej funkcji z uwa-
gi na wiek lub inne obowiązki. Trzynastu spośród Sołtysów obecnej 
kadencji stanowią panie.

Informację o przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz 
o składach osobowych nowych Samorządów Wiejskich załączamy na 
kolejnej stronie.
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Lp. Sołectwo Sołtys Rada Sołecka
Uprawnionych 
do głosowania

Obecnych 
na zebraniu

Termin 
odbytego 
zebrania

1 Budziszewice KLUJ Henryka Gniadek Marian, Lewicka Iwona, Lichota 
Małgorzata 53 21 I termin

2 Jagniewice DREWICZ Wiesław* Łukaszewska Kamila, Nawrocka-Łukasik 
Marlena, Nawrocki Szymon 92 17 II termin

3 Kuszewo GRUSS Krystyna Koczorowski Hieronim, Tylczyńska Miro-
sława, Szczurek Renata 78 21 I termin

4. Lechlinek STOINSKI Marian Brykczyński Andrzej, Karczewska Mirosła-
wa, Wasylewicz Zbigniew 55 12 I termin

5. Glinno MACIEJEWSKI Alojzy* Gronowicz Stanisława, Miłoszewski Michał, 
Tadeusz Hanna 142 20 II termin

6. Grzybowo ZARANEK Andrzej Mantaj Danuta, Strzelczyk Danuta, Zara-
nek Hanna 93 19 I  termin

7. Niedźwiedziny HYTRA Zofia Mikuła Marek, Malczewski Roman, Strojny 
Andrzej, Węglewski Mieczysław 116 29 I termin

8. Pomarzanki WITEK Roman Fiołek Karolina, Stajkowska  Irena 9 6 I termin

9. Potrzanowo ŁĄCZYŃSKA Magdalena*

Burzyńska Marzena, Liberski Tomasz, 
Kaczmarek Stanisław, Kantorski Łukasz, 
Kubiatowicz Cecylia, Kuczyński Eugeniusz, 
Nowak Rafał, Odor Janusz

519 47 II termin

10. Roszkówko UCIŃSKI Krzysztof Hepner Jerzy, Moszczyński Kazimierz, 
Swoboda Adam 66 18 I termin

11. Kakulin PRZYBYSZ Urszula* Bielawski  Andrzej, Gruszka Marian, Tyll 
Robert, Szymkowiak Lidia 137 23 II termin

12. Brzeźno RYBICKI Jan Kramer  Teresa, Rybicka Kazimiera, Wojt-
kowiak Ewa 98 17 II termin

13. Sławica GAPIŃSKI Daniel*
Jankowska Milena, Krzemieniewska Mał-
gorzata, Rafińska Magdalena, Szkaradkie-
wicz Daria

136 36 II termin

14. Rakojady RADZYMIŃSKI Ryszard Bronisław Maryniocha, Kazimierz Dudek, 
Anna Gruszczyńska, Sandra Kubiak 69 18 I termin

15 Rejowiec ZYGMANIAK Ewa
Burzyńska-Koterba Kinga, Hytra Barbara, 
Uciński Stanisław, Skorupa Iwona, Zaleś-
kiewicz Violetta 

217 53 II termin

16. Łosiniec BERENT Danuta

Berent Aleksander, Czarczyński Robert, 
Graczyk Kryspin, Mazurek Andrzej, 
Pauszek Tomasz, Wendland Krzysztof, 
Wiśniewski Piotr , Żalińska Ilona

276 75 I termin

17. Pawłowo  Skockie DUDZIŃSKA Maria* Nowak Sławomira, Kasprzyk Lidia, Pie-
trzycka Iwona, Tomiczek Maciej 188 34 II termin

18. Chociszewo KOMASIŃSKA Monika* Bąkowska Lidia, Maciejewska Paulina, 
Magda Daria 71 16 I termin

19. Roszkowo MIKOŁAJCZAK Krystyna Frontczak Krzysztof, Sawińska Jolanta
Szymkowiak Grzegorz 171 13 II  termin

20. Raczkowo ALAMENCIAK Patryk* Konowalska Katarzyna, Majewska Maria
Nowicka Agnieszka 96 13 II termin

21. Rościnno CZARNECKI Hubert* Gebler Edmund, Loręcka Beata, Szymaś 
Karina 163 33 I termin

22. Szczodrochowo CZAPLA Zygmunt Czapla Zdzisław, Nowak  Jacek
Twardowski Bronisław  18 I termin

23. Lechlin SZYMAŃSKI Artur* Gramza Marek, Marciniak Grzegorz, Świ-
der Kinga, Zaranek Anna 228 28 II termin

24. Bliżyce KACZMAREK Feliks* Bystry Marek, Dull Tadeusz, Kubiński 
Rafał, Sudoł Hanna 137 21 I termin

25. Stawiany BRAYER-MUCHA Paulina* Gronowicz Anna, Smykowska Anna, Zda-
nek Magdalena 137 28 I termin 

26. Jabłkowo NAPIERAŁA Małgorzata Elińska Ewa, Kędziora Renata, Kular Ewa 237 19 II termin

27. Sława Wlkp. BĄCZKIEWICZ Maria  Nie wybrano Rady Sołeckiej 69 4 II termin

Uwaga * zaznaczono nowowybranych Sołtysów; pozostali Sołtysi pełnią swą funkcję kolejną kadencję 

Informacja z przebiegu zebrań sprawozdawczo - wyborczych 
sołtysów i Rad sołeckich w Gminie skoki na kadencję 2011-2015
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• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek 
budowlanych położonych w Skokach w rejonie ul. Rakojedzkiej tj.

- Działka nr 70/29 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza 60.762 zł;
- Działka nr 70/42 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza 60.762 zł;
- Działka nr 70/48 o pow. 0,1362 ha, cena wywoławcza 84.501 zł;
- Działka nr 70/50 o pow. 0,1035 ha, cena wywoławcza 68.265 zł;
- Działka nr 70/52 o pow. 0,0940 ha, cena wywoławcza 61.992 zł
Przetargi zaplanowano na 20 maja br. w godz. 9.00 do12.00

• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek 
budowlanych położonych w Potrzanowie w rejonie ul. Szkolnej tj.

- Działka nr 762/8 o pow. 0,0974 ha, cena wywoławcza 57.220 zł;
- Działka nr 762/9 o pow. 0,0974 ha, cena wywoławcza 57.220 zł;
- Działka nr 762/10 o pow. 0,0961 ha, cena wywoławcza 56.260 zł;
- Działka nr 762/11 o pow. O,0893 ha, cena wywoławcza 52.275 zł;
- Działka nr 262/14 o pow. 0,0949 ha, cena wywoławcza 55.553 zł

- Działka nr 762/16 o pow. 0,0832 ha, cena wywoławcza 48.745 zł
Przetargi zaplanowano na 3 czerwca br w godz. 9.00 do 12.45.
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni ul. 

Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczową i siecią wodo-
ciągową II etap. Inwestycja obejmuje budowę na istniejącej drodze 
o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem z recy-
klingu sieci wodociągowej o dł. 1222 m, kanalizacji deszczowej o dł. 
764 m wraz z przykanalikami o dł. 70 m i włączeniem do istniejącej 
kanalizacji w ul. Rakojedzkiej oraz budowę nawierzchni drogowej 
z kostki betonowej o dł. 670m. Przetarg zaplanowano na 12 maja br., 
natomiast wykonanie inwestycji do 30.09 2011.

• Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla 25 dzieci i młodzieży 
szkolnej pochodzącej z rodzin z grupy tzw. ryzyka czyli z problemem 
uzależnień i przemocy domowej. Zadanie publiczne powierzone 
zostanie w drodze ustawy o działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie, uprawnionemu podmiotowi oferującemu najatrakcyjniejsze 
warunki pobytu dla dzieci. Termin składania ofert upływa 5 maja 
2011 r.

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat 
części (ok. 0,0580 ha) działki nr 1677 o ogólnej powierzchni 0,7761 ha 
położonej w Skokach przy ul. Zamkowej. Powierzchnia przeznaczona 
do dzierżawy to utwardzony plac z wjazdem od ul. Zamkowej, prze-
znaczony na cele parkingowe, który może być wykorzystywany jako 
plac manewrowy do nauki jazdy. Przetarg zaplanowano na 4 maja br. 
Czynsz dzierżawny wyjściowy do przetargu wynosi 70 zł = 23% VAT.

• Trwa remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach 
tj. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrz-
nych wraz z tynkiem elewacyjnym, docieplenie dachu. Inwestycja 
dofinansowana jest ze środków UE.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

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

 położonych w Skokach w rejonie ul. Rakojedzkiej

Przetargi odbędą się w dniu 20 maja 2011r. (piątek) w godz. od 900 do 1200

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy
Cena wywo-

ławcza 
w zł (brutto)

Termin wpłaty wa-
dium i wysokość 

wadium w zł

Miejsce  
i termin 

przetargu

1 2 3 4 5 6

1. Działka nr 70/29 o pow. 0,0920 ha
położona w Skokach w rejonie 
ul. Rakojedzkiej ujawniona 
w K.W. nr P01B/00048486/8 
SR Wągrowiec.
Księga wieczysta nie wykazuje 
obciążeń. 

Działka zgodnie z” Miejscowym planem  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki w części Miasta Skoki” – uchwała 
nr XXIX/205/2009 RMG Skoki z dnia 19.03.2009r. przeznaczona 
jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Warunki zabudowy:
1/budynki mieszkalne wolnostojące z możliwością podpiwni-
czenia,
2/wys. zabudowy-II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
użytkowe, do wys. 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
3/poziom posadzki parteru nie wyższy niż 1,0 m nad pow. terenu,
4/dachy strome dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 
250 do 450, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-
podobnych,
5/garaż wbudowany w bryłę budynku względnie dobudowany do 
budynku mieszkalnego o pow. użyt. do 40 m2,
6/garaż wolnostojący do 60 m2 pow. zabudowy

60.762,00 6.200,00
do dnia
17.05.2011r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
20.05.2011r.
o godz. 900

 2. Działka nr 70/42 o pow. 0,0920 ha
położona w  Skokach w rejonie 
ul. Rakojedzkiej ujawniona 
w K.W nr P01B/00048486/8 
SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

j.w. 60.762,00 6200,00
do dnia
17.05.2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
20.05.2011r.
o godz. 945 

3. Działka nr 70/48 o pow. 0,1362 ha
położona w Skokach w rejonie 
ul. Rakojedzkiej ujawniona 
w K.W nr P01B00048486/8 
SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazuje 
obciążeń

j.w. 84.501,00 8.500,00
do dnia
17.05.2011r
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
20.05.2011r.
o godz. 1030

4. Działka nr 70/50 o pow. 0,1035 ha
położona w Skokach w rejonie 
ul. Rakojedzkiej ujawniona 
w K.W nr P01B00048486/8 
SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazuje 
obciążeń

j.w. 68.265,00 6.800,00
do dnia
17.05.2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
20.05.2011r.
o godz. 1115

5. Działka nr 70/52 o pow. 0,0940 ha
położona w Skokach w rejonie 
ul. Rakojedzkiej ujawniona 
w K.W nr P01B/00048486/8 
SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazuje 
obciążeń

j.w
61.992,00 6.200,00

do dnia
17.05.2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
20.05.2011r.
o godz. 1200

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 kon-
ta: 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 17.05.2011r.(wtorek)
III.  Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  
w salce biblioteki w dniu 20 maja 2011r. od godz. 900  - 1200 piątek (5 działek  
–  wadium na koncie Urzędu do dnia 17.05.2010r. )
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 po-
wodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej 
wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu,
c) teren działek uzbrojony został  w sieć wodociągową oraz drogi z nawierzch-
nią tłuczniową, 
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komu-
nalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i  Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. 
(061) 8925-814 lub 815.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

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

 położonych w Potrzanowie w rejonie ul. Szkolnej

Przetargi odbędą się w dniu 3 czerwca 2011r. w godz. od 900 do 1245

L.p.
Oznaczenie nieruchomości 

wg ewidencji gruntów,
numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy
Cena wywo-

ławcza 
w zł (brutto)

Termin wpłaty 
wadium i wysokość 

wadium w zł

Miejsce  
i termin 

przetargu

1 2 3 4 5 6

1. Działka nr 762/8 o pow. 0,0974 ha 
w Potrzanowie
w rejonie ul. Szkolnej ujawniona 
w KWnr P01B/00048770/6
SR Wągrowiec. Księga wieczysta 
nie wykazuje obciążeń. 

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

57.220,00 5.800,00
do dnia
31. 05. 2011r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
03.06.2011r.
o godz. 900

 2. Działka nr 762/9 o pow. 0,0974 ha
w Potrzanowie w rejonie 
ul. Szkolnej ujawniona w KW 
nr P01B/00048770/6 SR Wą-
growiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w. 57.220,00 5.800,00
do dnia
31. 05. 2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
03.06.2011r.
o godz. 945 

3. Działka nr 762/10 o pow. 0,0961 ha
w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w KW nr 
P01B/00048770/6 SR Wągrowiec. 
Księga Wieczysta nie wykazuje 
obciążeń

j.w. 56.260,00 5.700,00
do dnia
31. 05. 2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
03.06.2011r.
o godz. 1030

4. Działka nr 762/11 o pow. 0,0893 ha
w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w K.W nr 
P01B/00048770/6 SR Wągrowiec. 
Księga Wieczysta nie wykazuje 
obciążeń

j.w. 52.275,00 5.300,00
do dnia
31. 05. 2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
03.06.2011r.
o godz. 1115

5. Działka nr 762/14 o pow. 0,0949 ha
w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w K.W nr 
P01B/00048770/6 SR Wągrowiec. 
Księga Wieczysta nie wykazuje 
obciążeń

j.w 55.553,00 5.600,00
do dnia
31. 05. 2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
03.06.2011r.
o godz. 1200

6 Działka nr 762/16 o pow. 0,0832 ha
w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w K.W nr 
P01B/00048770/6 SR Wągrowiec. 
Księga Wieczysta nie wykazuje 
obciążeń

j.w. 48.745,00 4.900,00
do dnia
31. 05. 2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
03.06.2011r.
o godz. 1245

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: 31 maja 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 03 czerwca  2011r. od godz. 900 do godz. 1245 
(piątek) – 6 działek
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 został w sieć wodociągową. 
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komu-

nalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2  tel. 
(61) 8925-814 lub 815.
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1.Nazwa i adres Zamawiającego:  
Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801 ,
2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfi-
kacja 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 wodocią-
gowymi z rury PE  15sz/121m.
Na terenie ul. Kościuszki istnieje stara sieć wodociągowa z rur azbe-
stowych 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 607m, 
z rur PCV o średnicy 200mmm długości 26m, rur PCV o średnicy 160mm 
długości 131m i przykanaliki kanalizacyjne  rur PCV 150mm długości 
70m; z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Rakojedziej w Skokach.
Nawierzchni  drogowej z kostki betonowej - nawierzchnia z kostki 
betonowej szarej „behaton” na powierzchni  3.429m2 i kostki betono-
wej  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 30.09.2011r.  
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 Pu-
blicznych):
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 oso-
bami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku 
dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamó-
wienia 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 potwier-
dzającego, 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 któ-
rych mowa w art. 22 ust 1 pkt ustawy zamawiający żąda następujących 
oświadczeń i dokumentów:
 a) w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednimi oso-
bami 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 potwier-
dzającą 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 potwierdza-
jący, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamó-
wienia 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, od-
roczenie 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 Ubezpie-
czeń 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 12.05.2010r. 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 uzu-
pełniających.

OGłOsZENIE O PRZETaRGU NIEOGRaNICZONYM
O WaRTOŚCI sZaCUNKOWEJ ZaMÓWIENIa POWYŻEJ 14.000 
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Klasa Okręgowa Piła
Terminarz rozgrywek w rundzie wiosennej 

Ks Wełna skoki

Drużyny Termin
Go-

dzina

KS POGOŃ 
ŁOBŻENICA KS WEŁNA SKOKI 2010-11-20 13:00

KS WEŁNA SKOKI WKS WYSZYNY 2011-03-26 16:00

KS NIELBA WĄGRO-
WIEC - KS WEŁNA SKOKI 2011-04-03 15:00

KS WEŁNA SKOKI - KS UNIA WAPNO 2011-04-09 16:00

LZS ISKRA KRAJENKA - KS WEŁNA SKOKI 2011-04-16 16:00

KS WEŁNA SKOKI - KS NOTEĆ CZARNKÓW 2011-04-23 16:00

KS KORONA STRÓ-
ŻEWO - KS WEŁNA SKOKI 2011-04-30 16:00

KS WEŁNA SKOKI - GLKS RADWAN LUBASZ 2011-05-03 15:00

MLKS SPARTA ZŁO-
TÓW - KS WEŁNA SKOKI 2011-05-07 16:00

KS WEŁNA SKOKI - GLKS WYSOKA 2011-05-14 16:00

KS FORTUNA WIELEŃ - KS WEŁNA SKOKI 2011-05-21 16:00

KS WEŁNA SKOKI - LZS ORKAN ŚMIŁOWO 2011-05-28 16:00

KS STELLA BIAŁOŚLI-
WIE - KS WEŁNA SKOKI 2011-06-04 16:00

KS WEŁNA SKOKI - LKS TARNOVIA TAR-
NÓWKA 2011-06-11 17:00

KS DRAWA KRZYŻ - KS WEŁNA SKOKI 2011-06-18 17:00

Powiatowe Turnieje
20 marca br. w Zespole Szkół Gminnych w Wapnie odbył się Po-

wiatowy Turniej Szachowy „O ZLOTĄ WIEŻĘ” i Powiatowy Turniej 
Warcabów 64 Polowych. 

W obu tych Turniejach startowały też czteroosobowe reprezentacje 
naszej Gminy. W rezultacie w Turnieju szachowym „O Złotą Wieżę” 
skocka drużyna w składzie: Mirosław Piechocki, Przemysław Sydow, 
Weronika Sydow, i Anita Sydow zajęła III miejsce. 

Natomiast w Turnieju Warcabowym 64 polowym nasza reprezentacja 
w składzie: Patrycja Szymkowiak oraz Robert Tyll, Mateusz Tyll i Alek-
sander Tyll okazała się bezkonkurencyjna i zajęło I miejsce w powiecie. 

Pierwsze połowy wędkarzy 
Chociaż oficjalne rozpo-

częcie sezonu wędkarskiego 
2011r w Kole Polskiego 
Związku Wędkarskiego nr 
120 w Skokach zainauguro-
wano w niedzielę 10 kwiet-
nia br. „Spławikowymi Za-
wodami Wędkarskimi” na 
jeziorze w Antoniewie, re-
prezentacja Koła już w dniu 
2 kwietnia wzięła udział 
w zawodach organizowa-
nych przez Zarząd Okrę-
gu Poznańskiego. Zawody 
z udziałem reprezentacji 
10 kół pod hasłem „Witaj 

Wiosno 2011” odbyły się na jez. Deszczownia w Iwnie.
Nasze Koło reprezentowali: Romuald Dudek, Jacek Dudek, Roman 

Tadeusz i Marian Konrad, którzy łowiąc łącznie 92 kg ryb – przy 570 

kg ogółem złowionych przez wszystkich uczestników zawodów – zostali 
bohaterami dnia, zdobywcą I miejsca oraz pamiątkowego dyplomu 
i pucharu ufundowanego przez Prezesa Zarządu Okręgu Poznańskiego 
PZW. Puchar ten zasilił zbiory trofeów w skockim Klubie Wędkarza. 

Jak już wspominaliśmy, 10 kwietnia br. nastąpiło oficjalne rozpo-
częcie sezonu w skockim Kole PZW. W dniu tym, już od godz. 8-mej 
na jeziorze w Antoniewie w szranki stanęło piętnastu wędkarzy oraz 
jeden junior. Zawody trwały do godz. 12, a po ich zakończeniu i pracach 
komisji sędziowskiej okazało się co następuje:

Najlepszym wędkarzem dnia, a tym samym zwycięzcą zawodów 
łowiąc 1,92kg ryb został Andrzej Szymkowiak, II miejsce z ilością 1,66 
kg ryb zajął debiutujący w zawodach nowy członek Koła Jacek Chmie-
lewski, a III miejsce z 1,14 kg Marek Kubicki. Kolejne dwa miejsca 
zajęli Zbigniew Pietrzak – 0,96 kg i Szymon Kaczmarek – 0,92 kg. 

Zdobywcy III pierwszych miejsc obdarowani zostali talonami na 
zakup sprzętu wędkarskiego, o wartości 100 zł – za zajęcie I miejsca, 75 
zł – II miejsce i 50 zł – III miejsce. talonem o wartości 50 zł obdarowano 
też startującego w zawodach juniora Adriana Dudka. 

Z uwagi na wysoki stan wód i niedostępność do stanowisk połowo-
wych zawody odbywały się nie tak jak planowano nad jez. Rościńskim 
lecz w Antoniewie i to też w połączeniu z trudnymi warunkami atmos-
ferycznymi przyczyniło się do tego, że 10 spośród ich uczestników nie 
mogło pochwalić się żadną złowioną rybą.

Do kalendarza stałych działań skockiego Koła weszło już wiosenne 
sprzątanie nadbrzeża i przybrzeżnych wód jez. Rościńskiego. Tego-
roczne sprzątanie odbędzie się 30 kwietnia br. 

Najbliższe imprezy wędkarskie organizowane przez skockie Koło 
PZW odbędą się:

8 maja na jez. Rościńskim – Zawody Spławikowe o Tytuł Mi-
strza Koła;

15 maja na jez. Rościńskim – Zawody Spławikowe Rejonu VI PZW;
28 maja na „Łowisku u Leszka” przy ul. Granicznej w Skokach – 

Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka.

Wiosenne potyczki Ks „Wełna”
W miesiącu kwietniu z różnym powodzeniem I drużyna naszej 

„Wełny” rozegrała następujące spotkania: 
- 3.04: spotkanie wyjazdowe z KS „Nielba” Wągrowiec; zakończyło 

się zwycięstwem rywali z wynikiem 1:0 dla Nielby. 
- 9.04 na własnym boisku z KS „Unia” Wapno; wynik 1:0 dla „Wełny”; 

strzelcem bramki był Bartosz Rosin.
- 16.04 spotkanie wyjazdowe LZS „Iskra” Krajenka – „Wełna” Skoki; 

wynik 0:1 dla „Wełny”; strzelcem zwycięskiej bramki był Grzegorz 
Meller. 

- 23.04 na własnym boisku z KS „Noteć” Czarnków; wynik 1:4, strzel-
cem bramki dla „Wełny” był Tomasz Jarzembowski.

- 30.04 spotkanie wyjazdowe z KS „Korona” Stróżewo; wynik 3:1,  
strzelcy bramek: Rafał Modlibowski i Tomasz Jarzembowski.
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latać, skakać, pisać, grać, tańczyć…!
spotkanie z Janem Hyjkiem

Przyjechał do nas pewien pan z plecakiem na plecach i gitarą w dło-
niach. Pisarz, lotnik, spadochroniarz, muzyk, człowiek wielu profesji, 
różnych zainteresowań, ale też, a może przede wszystkim ojciec i mąż. 
Przyjechał by spotkać się z młodymi ludźmi i porozmawiać o sprawach, 
o których mówi się z młodzieżą zbyt rzadko, o ile w ogóle ktoś z nimi 
rozmawia. Na początku pokłonił się pisarzom, pokłonił się Mickie-

wiczowi. Wyraził w ten sposób szacunek i podziw dla ich twórczości 
i mógłby, jak sam zaznaczył, jeszcze długo mówić o książkach, o swoim 
pisaniu. Jednak stwierdził, że chce przekazać nieco inną treść mło-
dzieży. Opowiedział o sobie, o swoich wyborach życiowych, o tym jak 
ważne jest, aby wiedzieć czego się chce od życia, co chcemy w życiu 
robić. Bowiem tylko wyraźne określenie przez siebie celu, swoich 
zainteresowań i uparte dążenie do ich realizacji może zaowocować 
sukcesem, spełnieniem marzeń. Nie można dać się pogrążyć papce 
informacyjnej płynącej ze środków masowego przekazu i popłynąć 
z falą promowanych akurat tzw. trendów. Niestety zewsząd wyziera 
niebezpiecznie czająca się „dupa”. Wiersz własnego autorstwa, o wdzie-
rającej się w niemal każdą dziedzinę naszego życia tej właśnie części 
ciała, przeczytał nam pan Jan, co bardzo rozbawiło młodzież. Mamy 
nadzieję, że zrozumieli właściwe przesłanie wiersza. Nasz gość nie uchy-
lał się od trudnych tematów. Mówił o bardziej osobistych wyborach, 
o szacunku jakim młodzież powinna darzyć siebie samych oraz swoich 
kolegów i koleżanki. Mówił o trudności dorastania, dojrzewania, o nie-
bezpieczeństwach czyhających na młodych ludzi. Pokazał ile ciekawych 
rzeczy wartych poświęcenia i ciężkiej, długotrwałej nauki znajduje się 
wokół nas. Śpiewał i grał na gitarze, grał na trąbce, pokazał wykonaną 
przez siebie rzeźbę, opowiadał o lataniu i skakaniu ze spadochronem, 
o tańcu. Przywiózł część spadochronu, mały samolocik, zdjęcia, które 
robił latając i inne rzeczy związane z jego pasjami. 

Może to spotkanie, jak spadochron umożliwiający bezpieczne lądo-
wanie z ogromnych wysokości, pomoże młodym ludziom dobrze prze-
żyć życie, bez błędów i niewłaściwych wyborów. Taki był cel tych spo-
tkań: przekazać słowo, które pomoże wytyczyć drogę, życiową drogę.

Wszyscy mamy nadzieję, że się udało. 
Jan Hyjek spotkał się w sali skockiej biblioteki publicznej z młodzieżą 

z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach oraz w Szkole 
Podstawowej w Lechlinie z młodymi ludźmi ze szkół objętych opieką 
Fundacji „Pomoc dzieciom wiejskim”. Działo się to 30 marca 2011 r.

Panie Janie, dziękujemy!!!
Aleksandra Gajewska

Pisankowe niespodzianki
Czwartkowe przedpołudnie wielu młodym skoczanom i nie tylko, 

długo kojarzyć się będzie z radością, uśmiechem i zabawą . Tego dnia 

bowiem, na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Skokach, odwiedzili 
ich aktorzy Agencji Artystycznej „Dobry Teatr” z Poznania, by w ten 
przedświąteczny czas poopowiadać młodym widzom o tradycjach Świąt 
Wielkanocnych w polskich domach. Tak jak w tytule przedstawienia, 
który brzmiał „Wielkanocne niespodzianki z kolorowej pisanki”, tak 
w rzeczywistości na scenie pojawiali się kolejno: Baranek, Kurczaczek 
i Zajączek. To oni – symbole nadchodzących świąt, bawiąc i ucząc 
odkrywali przed widownią zawartość wielkanocnego koszyczka, przy-
pominali jak wygląda tradycyjne wielkanocne śniadanie oraz mówili 
o tym, co niesie ze sobą „lany poniedziałek”. Występ uświetniały wesołe 
piosenki i pełne humoru zgadywanki. 

Spotkanie odbyło się 14 kwietnia br., a uczestniczyły w nim dzieci 
z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach oraz 
Niepublicznego Przedszkola z Potrzanowa. Dyrekcji, wychowawcom, 
opiekunom i przedszkolakom wymienionych placówek serdecznie 
dziękujemy, że zechcieli w tym dniu być z nami. 

Sylwia Popadowska

"Pan andersen opowiada..."
O tym kto wykluł się z "kaczego" jaja i jak został przyjęty przez 

współbraci? Dlaczego opuścił "rodzinny dom" i jakie trudności musiał 
pokonać wędrując po świecie? Kim stał się kiedy dorósł? Tajniki tej 
intrygującej historii przed młodymi czytelnikami odkrywa sam Hans 
Christian Andersen, duński baśniopisarz, który 2 kwietnia tego roku 
obchodził 206 rocznicę swoich urodzin. Mimo tak zacnego wieku 
i odległości jaka dzieli Danię i Polskę przybył On do Skoków, by już 
po raz czwarty w murach Biblioteki Publicznej spotkać się z młodymi 
skoczanami. Zacny gość przebywać będzie w naszym grodzie do poło-
wy maja. W tym czasie przed dziećmi z Przedszkola Samorządowego 
im. Kubusia Puchatka odkryje sekret swojej długowieczności, opowie 
o swoim życiu i twórczości oraz przybliży im historię Brzydkiego 
Kaczątka, które ze względu na swoją odmienność i brzydotę zostało 
odrzucone przez swoich współbraci. 

W rolę Hansa Christiana Andersena rokrocznie wciela się wie-
loletni przyjaciel skockiej książnicy – Antoni Wiśniewski. To dzięki 
jego zamiłowaniu do pracy z dziećmi oraz kreacji jaką stworzył udało 
się przybliżyć młodym czytelnikom człowieka, który wyczarował naj-
piękniejsze baśnie na świecie - Hansa Christiana Andersena. Panie 
Antoni, serdecznie dziękujemy! Szczególne podziękowania należą się 
również Monice Dziekan - Dobskiej, właścicielce Salonu Fryzjerskiego 
w Skokach, bez rekwizytów której postać Andersena nie byłaby tak 
realistyczna.  

Sylwia Popadowska
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Dzień profilaktyki i ekologii 
w Rejowcu

W środę 20 kwietnia 2011 r. w szkole w Rejowcu odbył się Dzień 
Profilaktyki i Ekologii. Dzieci z klas I – III poznały zasady ochrony ziemi 
przed zgubnym działaniem śmieci i zanieczyszczeń oraz dowiedziały 
się jak dbać o siebie i innych aby być mądrym i zdrowym człowiekiem. 
Uczniowie wykonali plakaty o ochronie środowiska i stroje ekologiczne. 
Dzień upłynął w sympatycznej atmosferze.

Wizyta w Palmiarni
Dnia 15 kwietnia 2011 roku dzieci 3 i 4 – letnie z Rejowca pojechały 

na wycieczkę do Palmiarni. Przedszkolaki dzielnie spacerowały po 

obiekcie obserwując egzotyczną roślinność i różne gatunki zwierząt 
i owadów. Bardzo zadowolone wróciły do przedszkola i do teraz pytają 
kiedy się odbędzie następna wyprawa.

Zajączek w przedszkolu
w Rejowcu

20 kwietnia 2011 przedszkolaki z Rejowca uczestniczyły w przygo-
towanym wspólnie z wychowawcami  śniadanku wielkanocnym. Na 
suto zastawionych stołach znalazły się baranki z masła, jajka, szynki, 
kiełbaski, babki i mazurki. Przedszkolaki odwiedził również ZAJĄ-
CZEK, który przyniósł słodkie upominki i ukrył je w ogródku. Pamiętał 

o dzieciach ze szkoły i dla nich też przygotował słodkości. Dzień upłynął 
w radosnej świątecznej atmosferze.

Dzień profilaktyki i ekologii
w łosińcu

„Las całkiem blisko nas” to hasło tegorocznego Dnia Ziemi, który został 
ogłoszony przez ONZ.

„Zachowaj Trzeźwy umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska 
akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień, której jedynym z naj-
ważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw i wolnego 
od nałogów zdrowego stylu życia.

Profilaktyka i ekologia to nie to samo, ale te pojęcia są sobie bliskie, 
dlatego w Punkcie Filialnym w Łosińcu postanowiliśmy Szkolny Dzień 
Profilaktyki poświęcić im obu.

20 kwietnia 2011 roku pierwsze dwie godziny lekcyjne odbywały się 
z wychowawcami klas. W tym czasie opiekunowie klas przybliżyli uczniom 
tematykę profilaktyki i ekologii. Następnie uczniowie wykonywali dowolną 
techniką, plakat związany z obchodzonym dniem zatytułowany „Najpięk-
niejsza rzecz, którą zrobiłeś lub chciałbyś zrobić dla drugiej osoby”.

Kolejnym etapem tego dnia był konkurs „Dbam o siebie, dbam 
o ciebie, zadbaj o mnie” oraz biegi z pokonywaniem toru przeszkód. Na 
koniec tych niewątpliwie ciekawych zajęć cała społeczność szkoły udała 
się do pobliskiego lasu m.in. w celu dokonania obserwacji budzącej się 
do życia przyrody. Podczas spaceru uczniowie zapoznali się z budową 
lasu, rodzajami drzew, a także zagrożeniami, jakie mogą wystąpić w  
środowisku leśnym w wyniku destrukcyjnej działalności człowieka. 

W trosce o zdrowie i przyrodę
W środę 20 kwietnia w Punkcie Filialnym w Pawłowie Skockim 

w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” obchodzono Szkolny 
Dzień Profilaktyki i Ekologii. Zamiast lekcji odbyły się tego dnia za-
jęcia mające na celu uświadomienie uczniom, jak ważna jest troska  
o środowisko naturalne i własne zdrowie. Podczas pogadanek, które 
rozpoczęły obchody Dnia Profilaktyki podkreślano, iż obowiązek dba-
nia o przyrodę spoczywa na każdym człowieku, nawet tym najmniej-
szym. Dlatego też szczególny akcent położono na sposób, w jaki każdy 
 z nas powinien chronić przyrodę i zdrowie. Okazuje się bowiem, że 
często sądzimy, iż niszczenie środowiska to sprawka dużych zakła-
dów przemysłowych lub miejskich aglomeracji. Tymczasem my sami 
możemy pomóc Ziemi segregując odpady, oszczędzając energię czy 
korzystając z publicznych środków transportu. Swoje spostrzeżenia  
i przemyślenia, które nasunęły się podczas pogadanki, uczniowie przelali 
na papier, wykonując plakaty o tematyce ekologicznej.

Następnie wzięli udział w konkursie przygotowanym przez organi-
zatorów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Zadania konkursowe, 
którym przyświecało hasło: „Rosnę – myślę – dbam”, polegały m. in. na 
uzupełnieniu wykreślanki, (rozwiązanie tworzyły nazwy wartości istotnych 
w życiu człowieka), opisie bliskich osób i napisaniu pracy literackiej pt. 
„Rzecz, jaką chciałbyś zrobić dla drugiej osoby”. Nauczyciele przepro-
wadzili pogadanki na temat złego wpływu stosowania przez ludzi takich 
używek, jak alkohol, dopalacze, narkotyki oraz degradacji, jaką powodują 
w organizmie ludzkim.  

W myśl przysłowia: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, zadbano także 
o konkursy sprawdzające kondycję fizyczną. Uczniowie podzieleni na 
dwa zespoły rywalizowali ze sobą w wyścigach rzędów i przeciąganiu liny. 
Przewaga zespołu, w skład którego wchodziły niemal same dziewczęta, była 
miażdżąca: 7:1! Dopiero przerwa śniadaniowa pozwoliła zregenerować 
nadwątlone siły i uczniowie przystąpili do kolejnego zadania. Każda klasa 
musiała przygotować stroje ekologiczne, a następnie zaprezentować je 
podczas pokazu mody. Dziewczęta z klasy czwartej, Weronika Smykowska 
i Ilona Nowicka, wkroczyły na scenę ubrane w papierowy strój plażowy oraz 
sukienkę przyozdobioną oryginalnymi guzikami-nakrętkami. Monika Ra-
kowicz i Weronika Grynia z klasy piątej zaprezentowały sukienki wizytowe, 
a Ania Sommerfeld z klasy szóstej wystąpiła w supernowoczesnym stroju  
z tworzywa sztucznego. 

Pełen wrażeń i ciekawych pomysłów dzień zakończyło ognisko oraz posi-
lenie się pieczonymi kiełbaskami. Wspólna zabawa na świeżym powietrzu, 
a także piękna wiosenna pogoda sprawiły, że dobry humor i apetyt dopisywały.
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OGŁOSZENIE 
DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Rodzicu, Twoja ostatnia szansa, by zapisać dziecko 
do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skokach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
informuje, że trwa nabór uczniów do klas pierwszych, 

a także klas II-VI na rok szkolny 2011\2012.

Aby zachęcić Państwa do wyboru naszej szkoły, przedstawiamy różnorod-
ne aspekty funkcjonowania placówki, pełniącej nie tylko podstawowe zada-
nia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze, ale także miejsca przyjaznego 
uczniom, kładącego nacisk na wszechstronny rozwój, wspieranie inicjatyw 
dzieci i rodziców, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz 
spełniającej najwyższe standardy wyposażenia w  pomoce naukowe. Szkoła 
podlega nieustannemu rozwojowi, jest na bieżąco doskonalona, podlega 
remontom, zmianom i renowacji, a  regularnie uzupełniane zaplecze dy-
daktyczne wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia.

Nasza placówka dysponuje:
• Salami do nauki języków obcych dla kl. I-III i dla kl. IV-VI wyposażonymi 

w profesjonalny sprzęt dydaktyczny
• Salami informatycznymi dla klas I-III i kl. IV-VI dysponującymi nowo-

czesnymi komputerami
• Salą multimedialną, która spełnia wymogi sali konferencyjnej dzięki 

nowoczesnej technologii
• Salą wychowania komunikacyjnego
• Gabinetami przedmiotowymi
• Biblioteką, która oprócz bogatego księgozbioru, stanowi także Interne-

towe Centrum Informacyjno-Multimedialne (ICIM)
• Salą gimnastyczną z zapleczem, szatniami i węzłem sanitarnym
• Świetlicą zapewniającą opiekę po skończonych zajęciach
• Stołówką i kuchnią
• Gabinetem logopedycznym
• Gabinetem pielęgniarki
• Sklepikiem szkolnym

W szkole działa wiele kół zainteresowań i organizacji:
• Samorząd Uczniowski • Szkolny Klub Sportowy • Kółko Plastyczne • Kółko 

Misyjne • Kółko Matematyczne • Kółko Czytelnicze • Kółko Teatralne • 
Kółko Historyczne • Kółko Regionalne • Kółko Ekologiczne • Kółko Języ-
kowe • Kółko Informatyczne • Kółko – Matematyka Finansowa • Kółko 
Fotograficzne • Kółko Szachowo-Warcabowe • Kółko Multimedialne • 
Kółko Wokalno - Muzyczne • Kółko Projektów Edukacyjnych

Ponadto uczniowie biorą udział w:
• Redagowaniu szkolnej gazetki Gadu gadu
• Szkolnym Zespole Taneczno-Wokalnym Fantazja
• Przygotowywaniu i prezentowaniu uroczystości szkolnych i imprez dla 

środowiska lokalnego
• Zajęciach wyrównujących wiedzę
• Zajęciach logopedycznych
• Programach w ramach funduszy z UE
• Gimnastyce korekcyjnej
• Wycieczkach krajoznawczych, rekreacyjnych, przedmiotowych, do kina 

i teatru
• Uroczystościach i świętach szkolnych

Nasi wychowankowie korzystają z pomocy:
• Pedagoga szkolnego służącego wsparciem dla rodziców, mającego stały 

kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu
• Higienistki, która oprócz doraźnej pomocy organizuje szczepienia, flu-

oryzację, przeprowadza pogadanki dotyczące higieny i bezpieczeństwa

Efektami pracy jest udział w:
• Konkursach przedmiotowych z różnych dziedzin m.in. 
• Konkurs Matematyczny Kangur, Świetlik
• Konkurs Przyrodniczy Salamandra
• Konkurs Historyczny Krąg
• Konkurs Wiedzy o Cystersach
• Zawodach i turniejach sportowych
• Konkursach i przeglądach artystycznych 
• Wystawach i projektach edukacyjnych

„O tym, jak liczba rozwinęła 
człowieka”

14.3 czyli 3,14, jakże by inaczej, w Szkole Podstawowej w Skokach 
odbył się Dzień Liczby Pi.

Nawiązanie do międzynarodowego już pomysłu działo się na wielu 
płaszczyznach. Uczniowie zapoznawali się z zajmująco opowiedzianą 
historią zmagań z obliczaniem pi. Śledzili sposoby rozstrzygnięć do-
tyczących kwadratury koła czy podobnych dylematów. Analizowali 
pi-ematy czyli teksty pozwalające zapamiętać rozwinięcie ułamka. 
Czytali żarty  i wiersze o matematyce. Szkiełko i oko początkującego 
mędrca mogło kształcić się dzięki urozmaiconej stronie plastycznej, 
oglądaniu rycin, zrozumieniu konstrukcji, schematów, skonstatowa-
niu doniosłości zagadnienia na podstawie ilości uczonych. Działania 

aktywizowały młodszych i starszych, których oczekiwali Egipcjanie, 
Arystoteles, Ludolf van Ceulen, Lindemann czy inni, oczywiście 
tekturowi. Przyłączyli się urodzeni tego dnia , którzy po obdarowaniu 
podkoszulkami z charyzmatycznym napisem „urodziłem sie w dniu π” 

reklamowali wydarzenie pośród społeczności szkolnej. Dyżurująca 
klasa VIc również oznaczona „√-i ¤” z właściwą sobie różnorodnością 
nadała matematyce jej właściwe oblicze: żywe, czujne, autentyczne. 
Każda z przerw dawała możliwości częstowania ciasteczkami w kształcie 
koła wyjadanym, nie da się inaczej, też na okrągło. Zabawa poruszyła 
również ambicje lingwistyczne tych, którzy układali teksty z największą 
ilością dźwięku p zapisanym po polsku lub grecku. Perełką dydaktyczną 
okazał się pomysł rozsławienia geometrii na przykładzie gwiazdy mo-
rawskiej. Starannie przygotowane przez uczniów klasy VIc eksponaty 
celnie nawiązywały do europejskich form kultu św. Jana Nepomucena. 
Jego figura, całkowicie na temat, stoi otóż blisko szkoły ku oświeceniu, 
umocnieniu i pocieszeniu  uczących  się dotąd pokoleń. Ta część pre-
zentacji okazała się mieć największe walory medialne, wręcz środowi-
skowe z uwagi na toczący się remont obiektów kościelnych. Gospodarze 
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gościli klasy, nauczycieli, gimnazjalistów z opiekunami, dyrektorów 
oraz burmistrza, którym powtórka z wiedzy ogólnej nie zaszkodziła.

Pozornie drobne treści poznawcze wystąpiły z całym dobrodziej-
stwem inwentarza innych nauk, w obliczu których każdy zwiedzający 
był ważny i potrzebny, a to jest prawdziwy ich smak. 

Justyna Markiewicz i Krzysztof Gapiński 

Niecodzienni goście
11 kwietnia grupa rodziców z dziećmi ciekawymi świata odwiedziła 

naszą szkołę. Zaproszeni spotkali się z dyrektorem i nauczycielami. 
Przekonali się o zasobach, wyposażeniu, warunkach, organizacji oraz 
możliwościach placówki. Poznawali, oglądali, pytali, sprawdzali, przy-
mierzali. Aktywność dzieci, rozwaga dorosłych, otwartość gospodarzy 
stworzyły wspólną jakość do podejmowania istotnej decyzji-co dalej? 
Intuicyjnie rozumiany konsensus by sześciolatek był po prostu u siebie, 
wyłonił się samoistnie wskutek bezpośredniego kontaktu zaintereso-
wanych. Co to znaczy? U siebie czyli podług przywileju korzystania 
z wcześniejszej edukacji w szkole. Zatem: sześciolatek wyczekujący 
siódmych urodzin czy sześciolatek rozwijający się tu i teraz? Pytania, 
odpowiedzi, decyzje to też przywilej. Pomyślnych zmagań!

Czekamy i pozdrawiamy
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skokach

Matematyka królową nauk
26 marca w Damasławku odbył się II Powiatowy Konkurs Matema-

tyczny Szkół Podstawowych. Wzięło w nim udział 54 uczniów z powiatu 
wągrowieckiego. Uczestnicy zmagali się najpierw z pytaniami zamknię-
tymi, potem rozwiązywali zadania otwarte. Z naszej szkoły w kategorii 
klas piątych III miejsce zajął Michał Kerntopf, a wśród szóstoklasistów 
najlepsza okazała się Julia Wasylewicz, zajmując I miejsce.

Wielkopolska naszą małą ojczyzną
Rejonowy etap Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, który odbył się 29 

marca w Pile, okazał się przepustką do zmagań na szczeblu wojewódzkim 
dla szczęśliwej siódemki specjalistów wiedzy o naszym regionie. W maju 
swoją wiedzą wykażą się: Radosław Dorawa, Edward Surdyk, Dariusz 
Dziel, Daria Szwed, Jacek Śrama, Aleksandra Szymaś, Anna Surdyk.

Projekt dla środowiska
Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Budowa sieci nauczania na 

rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypo-
wanym do sieci Natura 2000 PLH 300001 Biedrusko”. W najbliższym 
czasie uczniowie, nauczyciele i wszyscy inni miłośnicy przyrody będą 
mogli korzystać z Wirtualnego Laboratorium Interaktywnego Na-
uczania. Od września 2011 roku swe podwoje otworzy nieodpłatnie 
dla zwiedzających Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Łysym Młynie 
(na trasie Biedrusko-Poznań). W zrekonstruowanym młynie powstaje 
m.in. ekspozycja obrazująca rolę martwego drewna w lesie. Ze wzglądu 
na dogodne położenie  odwiedzanie ośrodka można wziąć pod uwagę 
podczas wycieczek szkolnych i rodzinnych.

Śnieżycowy jar
W marcu najpiękniej prezentuje się rezerwat florystyczny Śnieżycowy 

Jar. Jest on położony w pobliżu miejscowości Uchorowo i Starczano-
wo na terenie Nadleśnictwa Łopuchowo. Korzystając z tegorocznych 
informacji zamieszczanych na stronie internetowej nadleśnictwa na 
temat aktualnej fazy rozwojowej śnieżycy wiosennej, uczniowie klasy 
IVa i IVc wybrali się do rezerwatu i nad brzegi Warty. Elementem 
podsumowania wyprawy była ekspozycja fotografii.

Dbamy o czystość otoczenia
W związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi w naszej szkole odbyła 

się akcja sprzątania wyznaczonych terenów wokół szkoły. Uczniowie 

przygotowali też wiele prac na wystawę Coś nowego ze starego, czyli 
recykling i wzięli udział w Konkursie Wiedzy Ekologicznej.

Tradycje wielkanocne
Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas.
Wszystko rozkwita w słońca blasku i w naszych sercach radość trwa.
20 kwietnia  w naszej szkole w  takim radosnym i wiosennym nastroju 

pod opieką Pauliny Marszewskiej, Beaty Babrakowskiej, Justyny Mar-
kiewicz, Aliny Gapińskiej odbyło się świąteczne przedstawienie  pt. 
TRADYCJE WIELKANOCNE przygotowane przez uczniów klas I-IV. 

Celem spotkania było utrwalenie posiadanej przez uczniów wiedzy 
na temat tradycji wielkanocnych oraz podtrzymywanie ich, jak również 
integracja całej społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym. 

Dzieci poprzebierane w barwne ludowe stroje w zabawny sposób 
przedstawiały zwyczaje wielkanocne takie jak: śmigus –dyngus, święce-
nie palm, malowanie pisanek. Przedstawienie wzbogacone było oprawą 
muzyczną oraz prezentacją multimedialną. Na zakończenie uczniowie 
klasy III wykonali taniec ludowy „Trojak”.

Biegi przełajowe
4 kwietnia w Kobylcu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowiec-

kiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Z naszej szkoły startowało 26 zawodników w kategoriach wiekowych 

chłopców i dziewcząt klas IV-V oraz VI. 
Najlepsze wyniki to:
I miejsca -  Ewelina Szymańska, Blanka Kopydłowska, Mateusz Tyll, 
II miejsce - Radosław Dorawa, 
III miejsca - Michalina Krzymieniewska, Jakub Kubiński, Hubert 
Łukaszewski, 
IV miejsce - Zuzanna Rychlicka
Ponadto bardzo dobrą pozycję uzyskali: Jagoda Berent – VI, Angelika 
Wojtkowiak – VI, Ilona Borkowska- VII oraz Maksymilian Smykow-
ski – IX. 

Dokończenie na str. 18



18

Zawodnicy zdobyli dodatkowe punkty dla naszej szkoły, dzięki cze-
mu w klasyfikacji wszystkich startujących szkół z naszego powiatu, 
zajęliśmy bezkonkurencyjnie I miejsce.

Pierwsza czwórka zawodników uzyskiwała prawo do reprezentowania 
szkoły oraz powiatu wągrowieckiego w Mistrzostwach Wielkopolski. 
Niestety, nie wszyscy uczniowie z naszej szkoły skorzystali z tego przy-
wileju, pozbawiając tym samym szkołę szansy na osiągniecie wysokiego 
miejsca w wojewódzkiej klasyfikacji drużynowej. 

Spośród ośmiu biegaczy w Finale Mistrzostw Wielkopolski, które od-
były się 9 kwietnia  w Żerkowie, uczestniczyło tylko pięciu zawodników, 
którym należą się ogromne wyrazy uznania za uzyskane tam wyniki. 

W każdej kategorii wiekowej w zawodach wojewódzkich startuje ok. 
100-120 zawodników (maksymalnie po czterech najlepszych biegaczy 
z 35 powiatów Wielkopolski - szs.wielkopolska.webpark.pl). 

Nasi uczniowie zajęli następujące pozycje: Mateusz Tyll ( 10 ), Blan-
ka Kopydłowska (13 ), Ewelina Szymańska ( 29 ), Hubert Łukaszewski 
( 57 ) oraz Zuzanna Rychlicka ( 62 ). 

Przy tak wysokiej konkurencji zajęte miejsca świadczą o dobrym przy-
gotowaniu i dużych możliwościach naszych biegaczy. Gratulujemy!!! 

Pozostali uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową im. A. 
Mickiewicza w Skokach w zawodach powiatowych: Kamila Budka, 
Anna Surdyk, Marek Maj, Krystian Kubiak, Łukasz Kaczmarek, 
Maciej Maryniocha, Mikołaj Stachowiak, Dawid Loręcki, Sara Krych, 
Adrian Dudek, Piotr Teofilewski, Radosław Szczepaniak, Angelika 
Krych, Klaudia Mycka. Opiekunowie: mgr Katarzyna Dziel oraz mgr 
Janusz Bojarski.  

Dokończenie ze str. 17

II miejsce w województwie 
w konkursie „Poznajemy Parki 

Krajobrazowe Polski”!
Dnia 3 marca br. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbył się 

wojewódzki finał X edycji konkursu  „Poznajemy Parki Krajobrazowe 
Polski”. Wzięło w nim udział 48 uczniów z 12 gimnazjów, reprezentu-
jących poszczególne wielkopolskie parki krajobrazowe. 

Wyniki konkursu: I miejsce (149p.)– Gimnazjum w Budzisławiu 
Kościelnym (Powidzki Park Krajobrazowy), II miejsce (148p.) – 
Gimnazjum nr 1 w Skokach (Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka)   
III miejsce(137p.) – Gimnazjum w Orzechowie (Żerkowsko-Czeszew-
ski Park Krajobrazowy) 

Drużynę skockiego gimnazjum reprezentowały uczennice klasy IIIa  
w składzie: Monika Dereżyńska, Zuzanna Druciarek, Aleksandra 
Samol i Marta Szmyra. Naszym gimnazjalistkom gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego otrzymali nagrody rzeczo-
we i dyplomy. Dodatkowo w nagrodę finaliści wezmą udział w 5-dnio-
wych warsztatach przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej 
w Chalinie. 

Małgorzata Dudek

ZaPROsZENIE
W imieniu społeczności szkolnej

serdecznie zapraszamy na

IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT GIMNAZJÓW
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

IV OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS WIEDZY OLIMPIJSKIEJ

które odbędą się 2 - 3 czerwca 2011 r.
w hali widowiskowo - sportowej w Skokach

Prosimy o zabranie sztandaru. 

Ceny zbóż
Obecnie (z dnia 27 kwietnia 2011 r) ceny skupu zbóż są na poziomie: żyto 
na mąkę – ok. 770-830 zł/tona, pszenica 900-990 zł/t, jęczmień do 780 zł/t. 
Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych w Mieszalniach 
Pasz są na poziomie: pszenica na paszę do 930 zł/tona, pszenżyto  ok. 770 
zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 770 zł/t. Do ceny doliczyć VAT. Rok 
temu, w kwietniu ceny skupu zbóż były dużo niższe, np. pszenica była 
w cenie ok. 450 zł, żyto było 310 zł za 1 tonę , jęczmień był w cenie  400 zł 
za tonę. Obecnie targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia to około 40-45 
zł/50 kg, pszenicy ok. 50 zł za 50 kg, ziemniaki jadalne 60-70 zł za 50 kg.

Ceny tuczników i bydła rzeźnego
Cena skupu tuczników (z dnia 27 kwietnia 2011) – jest na poziomie 4,15 
zł/kg plus VAT. Maciory ok. 2,20 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
90 – 110 zł/szt, jest mało kupujących. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego 
korzystne – i tak: byki ok. 5,60 – 6,00 zł/kg, jałówki 4,30 - 4,60 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 – nawozy na dzień 27 kwietnia 2011 r.
 Średnie ceny nawozów mineralnych są na poziomie:  mocznik 1500 – 1590 zł 
za tonę, saletra amonowa 1350 – 1390 zł/t, saletrzak 1200 – 1280 zł/t, siarczan 
amonu 950 – 1050 zł/t, sól potasowa 1520 – 1580 zł/t, polifoska 8 w cenie 
1750 – 1800 zł/t, polifoska 6 w cenie 1720 – 1780 zł/t, polifoska 5 1580 – 1650 
zł/t, polifoska 4 w cenie ok. 1550 zł/tona. Śruta sojowa ok. 1800 zł/t. 

Inne wiadomości
Ceny skupu zbóż są nadal bardzo zróżnicowane – dużo wyższe niż rok 
temu. Dużo wyższe niż rok temu są również ceny zboża paszowego, 
otrąb i pasz. Teoretycznie dobre ceny na zboże winny rolników cieszyć, 
jednak problem polega na tym, że praktycznie tylko nieliczni mają takie 
zboże na sprzedaż. Tak wysokich cen ziemniaków jadalnych i sadzenia-
ków chyba jeszcze w Polsce nie było. Winno to zachęcić rolników do 
uprawy ziemniaków, ale jak tylko więcej będzie uprawianych to zaraz 
ceny ziemniaków szybko się obniżą. Cena skupu tuczników jest bardzo 
zmienna - w kwietniu nieco wzrosła (efekt skupu interwencyjnego) i jest 
obecnie 0,90 zł/kg wyższa jak rok temu, ale niższa o 0,25 zł/kg niż 2 lata 
temu. Trudno przewidzieć jaka będzie  tendencja cenowa tuczników 
w najbliższych miesiącach – raczej nie powinna się obniżać, ale pewności 
nie ma. Sytuacja finansowa producentów tuczników jest nadal zła – raczej 
nastąpi spadek pogłowia trzody. 
Część rolników w naszej gminie cierpliwie oczekuje od ARiMR na dopłaty 
bezpośrednie i ONW za 2010 rok. Wysyłane są decyzje o obliczonych 
kwotach. Jest to trudna sytuacja dla rolników z uwagi na stały wzrost cen 
środków do produkcji rolniczej. W ostatnich dniach wzrastają bardzo ceny 
oleju napędowego – do ponad 5,0 zł za litr.  Zima też rolnikom „życia 
nie ułatwiła” – są straty w zasiewach rzepaku ozimego. Należy liczyć się 
z wymoknięciami tam gdzie „stała” woda. Przyroda jest zmienna – po 
obfitych opadach śniegu w grudniu i styczniu oraz dużo mniejszych w lutym 
i marcu poziom wód się obniżył. Praktycznie brak opadów w kwietniu. 
Czy to wróży „suszę” w maju i w czerwcu – może tak - zobaczymy ?  Na 
podstawie stanu upraw rzepaku i zbóż raczej nie mamy szansy na rekor-
dowe plony w tym 2011 roku. W zbożach występuje dużo chwastów, w tym 
dużo miotły zbożowej.  
Do 16 maja rolnicy będą mogli składać w Biurze Powiatowym ARiMR 
nowe wnioski o dopłaty bezpośrednie i dopłaty ONW za 2011 rok. Za-
chęcam rolników, aby nie odkładać składania wniosku na ostatni dzień.
Do 15 czerwca 2011 rolnicy mogą składać wnioski o dopłatę do „zboża 
siewnego”. Obowiązują nowe wzory druków. Poziom dopłat tak jak 
w 2010 r, tj. 100 zł /1 ha zboża, 160 zł do 1 ha strączkowych, 500 zł do 1 
ha ziemniaków. 
Od  26 kwietnia do 24 czerwca br. w biurach Wojewódzkich ARiMR 
młodzi rolnicy mogą składać wnioski o dotację do „Młodego Rolnika” 
– 75 tys. zł.
Rolnicy - są nowe druki do ewidencji (tj. zapisów) stanu trzody chlewnej.

Doradca Rolników - Stanisław Kida
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Piękny słoneczny dzień towarzyszył odbywającej się 16 kwietnia 
br. w Skokach X Wystawie Owczarków Niemieckich o Puchar Prze-
wodniczącego Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce 
Adrzeja Mani.

To też, na boisko rezerwowe KS „Wełna” przy ul. Parkowej przy-
było nie tylko 70 wystawców oraz wielu hodowców i 86 poddawanych 
ocenie psów. Towarzyszyli im również członkowie rodzin i przyjaciele, 
a w ciągu dnia przybywali także miłośnicy psów i spacerowicze. Wśród 
hodowców i wystawców owczarków obserwowaliśmy gości z Niemiec 
oraz z województw: zachodnio-pomorskiego, podlaskiego, pomorskie-
go, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, lubelskiego, 
lubuskiego, śląskiego oraz z dalekiego Nowego Sącza z wojewódz-
twa małopolskiego.

W związku z decyzją Międzynarodowej Federacji Kynologicznej 
uznającej owczarki niemieckie długowłose za odrębną rasę, po raz 
pierwszy ocenie podlegały odrębnie owczarki niemieckie długowłose 
i owczarki niemieckie krótkowłose. Owczarki oceniano w kategorii 
psów i suk z podziałem na klasy: baby, szczeniąt, młodzików, młodzieży, 
juniorów, otwartej, użytkowej i championy.

W roli sędziów wystąpili: oceniający psy Zbigniew Szcześniak z Byd-
goszczy i oceniający suki Krzysztof Dobrzański z Brzeska.

Zgodnie z ustaleniami regulaminu po zakończeniu prac komisji sę-
dziowskiej w każdej kategorii i klasie przyznano 3 medale i 4 puchary, 
a wszystkie psy uczestniczące w wystawie otrzymały upominki i karmę.

Nie sposób wymienić wszystkich nagrodzonych psów, ich hodow-
ców i właścicieli. Dlatego wspominamy tylko, że zwycięzcą w rasie 
krótkowłosej w kategorii psów: w klasie młodzieży został „Bill von der 
Grafenburg” hod. Corinna Bahr, wł. Bahr Corinna-Bogucka M., a w 
kategorii suk pierwsze miejsce zajęła „Flocke von Wiesenring” hod. 
Manfred Grunkeklee, wł. Henryk Tabaczyński z Potrzanowa.

W najważniejszej klasie użytkowej, w kategorii psów zwyciężył „Astiz 
Rodiaz IPO I” hod. Piotr Szkalski, wł Radosław Namyślak z Koła, 
a wśród suk „Vivi z Ostrowskiej Sfory IPO I” hod. Krystian Jaśtak, 
wł Krystian Jaśtak z Ostrowa Wlkp. Spośród tych dwóch wyłoniono 
Zwycięzcę Rasy którą została „Vivi”. Ona też oprócz medalu i pucharu 
za zwycięstwo w klasie użytkowej zyskała Puchar Przewodniczącego 
Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce Adrzeja Mani.

Inicjatorem i Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego wystawy, 
która stała się niemal bezkosztową promocją Gminy Skoki, podobnie 
jak wszystkich poprzednich – 7 pierwszych w Błażejewku w Gminie 
Kórnik oraz kolejnych w Skokach – organizowanych przez Oddział 
Poznański Związku Kynologicznego w Polsce, był zamieszkały od 3 
lat w Potrzanowie wielki miłośnik psów i koni Henryk Tabaczyński.

O dobre samopoczucie i wyżywienie uczestników wystawy zadbało 
Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie i pragnący zachować ano-
nimowość sponsorzy, którym w tym miejscu w imieniu wszystkich 
korzystających z posiłków dziękujemy. 

X Wystawa Owczarków 
Niemieckich
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Był kwiecień 1951 roku, gdy wówczas narze-
czeni, a dzisiaj Diamentowi Jubilaci Krystyna 
i Marian Hekiertowie wstąpili w związek mał-
żeński i założyli rodzinę. Sakramentalne tak 
w obliczu Boga powiedzieli sobie 8 kwietnia 
w kościele parafialnym pw. „Wszystkich Świę-
tych” w Raczkowie, a wolę swą potwierdzili 
w dniu 27 kwietnia 1951 roku w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Skokach. 

Tak więc, miesiąc kwiecień to miesiąc ju-
bileuszowy, podwójnie szczęśliwy i uroczysty 
dla Jubilatów, którzy swym szczęściem dzielili 
się z 2 córkami i 1 synem oraz z 7 wnukami, 
2 prawnuczkami i 1 prawnukiem. 

Do życzeń składanych Jubilatom dołączył 
też burmistrz Tadeusz Kłos, który odwiedza-
jąc Ich 27 kwietnia br wraz z Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką-
Przywarty wraz z wiązanką kwiatów przekazał 
Im podziękowania za codzienną pracę na 
rzecz swych rodzin i środowiska i życzył Im 
dalszych lat szczęśliwego wspólnego życia. 

Piszący te słowa, miał, szczęście towarzyszyć 
tej wizycie oraz rozmowom i wspomnieniom 
z życia Jubilatów, którymi postanowił podzie-
lić się z czytelnikami Wiadomości Skockich:

Rodziny Hekiertów i Szymkowiaków 
mieszkały po sąsiedzku w Jagniewicach, 
a urodzony 30.08.1927 roku Marian i uro-
dzona 17.02.1930 roku Krystyna znali się od 
dziecka. W Jagniewicach spędzali dzieciństwo 

DIAMENTOWY JUBILEUSZ
Krystyny i Mariana Hekiertów

i tą samą drogą uczęszczali do szkoły pod-
stawowej w Bliżycach. W Jagniewicach też, 
pracując w majątku ziemskim pod zarządem 
miejscowego Niemca spędzili młodzieńcze 
lata w czasie okupacji. W tym też majątku, 
który po wojnie funkcjonował jako Państwowe 
Gospodarstwo Rolne pan Marian pracował 
do przejścia na emeryturę. 

Ta bliskość i znajomość od najmłodszych 
lat sprawiły, ze gdy wówczas młodzi obecni 
Jubilaci zdecydowali się na założenie rodziny, 
byli pewni, że wiążą się ze sobą na zawsze i to 

„Na dobre i na złe”. I tak się stało, o czym 
z dumą opowiadają dzisiaj.

Po ślubie małżonkowie uznali, że Jagniewi-
ce to ich miejsce na ziemi. Tu też zamieszkali 
i wychowali dzieci. Tu też ciesząc się z odwie-
dzających ich dzieci i wnuków żyją do dzisiaj.

Przyłączając się do życzeń składanych 
Jubilatom z okazji ich uroczystych Godów, 
życzymy im wielu kolejnych rocznic i radości 
ze wspólnie przeżytych dni oraz ze szczęścia 
swych najbliższych. 

Edmund Lubawy 

Fot. Karolina Stefaniak

Rzadko się zdarza, by burmistrz Tadeusz Kłos składał wizyty domowe u mieszkańców Gminy. A jednak. Tak się 
stało 11 kwietnia br., gdy burmistrz Tadeusz Kłos w towarzystwie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joanny 
Wolickiej-Przywarty oraz kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Roberta Rogalińskiego i pracownika socjalnego 
Małgorzaty Wojciechowskiej złożył wizytę w mieszkaniu pani Matyldy Krause w Stawianach.

Seniorka Gminy Pani Matylda Krause 
ukończyła 102 lata!

Powód tej wizyty był niezwykły - bo 102 
urodziny pani Matyldy. Stąd też wspomniana 
wizyta wiązała się z przekazaniem życzeń 
i praktycznych upominków Jubilatce, która 
z uśmiechem i wyrazami zadowolenia przy-
witała odwiedzających ją gości. Nam z kolei 
wizyta ta posłużyła do przypomnienia drogi 
życiowej "Tej" najstarszej mieszkanki na-
szej Gminy.

Jubilatka urodziła się 11 kwietnia 1909 roku 
w Stęszewicach, w gminie Pobiedziska, w ro-
dzinie Antoniny i Roberta. W Stęszewicach 
spędziła dzieciństwo i młodość. Potem były 
przeprowadzki i różne miejsca zamieszkania, 
które ostatecznie w latach 60-tych XX wieku 

doprowadziły ją do Stawian.
Obecna Jubilatka była świadkiem I Wojny 

Światowej i Powstania Wielkopolskiego. Żyła 
w okresie międzywojennym i jak wszyscy ów-
cześni Polacy, przeżywała tragedię II Wojny 
Światowej, po upływie której cieszyła się 
odzyskaną wolnością.

Zamieszkując w Stawianach pani Matylda 
zajmowała się prowadzeniem domu, a pra-
cując sezonowo i dorywczo w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym, wychowała dwóch 
synów. Jednak praca ta nie zapewniła Jej 
świadczeń emerytalnych. Tak więc nasza 
Jubilatka już od wielu lat jest podopieczną 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach, który 

zapewnia Jej świadczenia i usługi sąsiedzkie. 
Pani Matylda, mimo swych 102 lat i niepeł-

nej sprawności narządów ruchu, jest osobą 
pogodną, cieszy się pełnią władz umysłowych, 
bez pomocy okularów czyta i z radością wita 
odwiedzających Ją sąsiadów i pracowni-
ków OPS.

Z okazji 102 rocznicy urodzin Pani Matyl-
dzie życzenia składało dwoje wnuków i sąsie-
dzi oraz członkowie Rady Sołeckiej.

Przyłączając się do składanych Jubilatce ży-
czeń i gratulacji, życzymy Jej dalszych długich 
lat życia w zdrowiu i pomyślności oraz ciesze-
nia się szacunkiem i uznaniem w środowisku.

E. Lubawy


