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Jubileusz 90-lecia
Szkoły Podstawowej
Ten, jakże uroczysty w życiu szkolnej społeczności dzień, rozpoczął się Mszą świętą, na którą uczniowie
wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się do kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła.
Uroczyste nabożeństwo zostało odprawione w intencji obecnych wychowanków i
pracowników szkoły, jak i tych, którzy już
odeszli. Niezwykłą wymowę zyskała wówczas
obecność szkolnego sztandaru.
Po Mszy św. wszyscy wielkim korowodem,
z towarzyszeniem Orkiestry Dętej miasta
Leszna i tańczących mażoretek, skierowali
swe kroki w stronę miasta, gdzie wielu mieszkańców z ciekawością witało szkolną dziatwę i
pedagogów, a także wspaniały powóz wiozący
ważne dla szkoły postaci: Adama Mickiewicza
w towarzystwie dam z epoki i aktualnego
dyrektora – Wiesława Berendta.
Przy pięknej, jak na listopadowy dzień,
pogodzie marszowym krokiem udali się na
akademię odbywającą się w hali Gimnazjum.
W szeroko otwartych progach szkoły mogliśmy przywitać dostojnych gości przybyłych
na uroczystość.
Dokończenie na str. 4


Uroczystym apelem, pod domem, w którym przed wojną mieszkał Stanisław Glinkiewicz, Zielonoświątkowy Król Kurkowy z 1939 r., rozstrzelany przez hitlerowców w listopadzie 1939 r. oraz udziałem we mszy
świętej za Ojczyznę, rozpoczęły się 11 listopada 2009 r. obchody Święta Niepodległości.

Święto Niepodległości
Po mszy świętej członkowie Bractwa i ich
goście przemieścili się na boisko sportowe
Klubu „Wełna”, gdzie w wydzielonej jego
części rozpoczęto budowę strzelnicy brackiej.
Tutaj kontynuowano uroczystości brackie, których częścią było poświęcenie przez kapelana
Bractwa księdza Karola Kaczora kamienia
węgielnego i jego wmurowanie pod budowę
strzelnicy oraz nadanie jej imienia świętej
pamięci Stanisława Glinkiewicza.
Gośćmi uroczystości byli m.in. członkowie
rodziny Stanisława Glinkiewicza, prezes Krajowego Zjednoczenia Bractw Kurkowych Adam
Gołembowski, przedstawiciele Samorządu
Gminy: Burmistrz Tadeusz Kłos i przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
oraz mieszkańcy ziemi skockiej.
W trakcie uroczystości członkowie Bractwa
Alojzy Pacholski i Michał Rosik udekorowani
zostali Krzyżami Rycerskimi Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich.
Po ceremoniach oficjalnych odbył się Niepodległościowy Turniej Strzelecki, którego wyniki przedstawiają się następująco:
1. Turniej Bracki do tarczy: I - Stefan Kubiak, II - Bogumił Rzepka, III - Krzysztof
Przykucki
2. Turniej do Tarczy Darczyńców: I - Anna
Jachna, II - Michał Rosik, III - Krzysztof Przykucki, IV - Janusz Stoiński
3. Turniej Młodych Strzelców do tarczy: I
- Tomasz Przykucki
4. Turniej punktowy panów: I - Krzysztof
Migasiewicz, II - Tomasz Przykucki, III - Andrzej Gapski

5. Turniej punktowy pań: I - Żaneta
Glinkiewicz, II - Anna Jachna, III - Elżbieta
Glinkiewicz
Centralne uroczystości z udziałem 12-tu
pocztów sztandarowych rozpoczęły się w godzinach wieczornych mszą świętą w intencji
Ojczyzny w kościele p/w Świętych Piotra i Pawła, na której uroczystą oprawę zapewniła Grupa Artystyczna „Skoczki”. Po nabożeństwie
w kościele zgromadzeni w szyku zwartym, w
towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z
Mieściska udali się przed Tablicę Pamiątkową
Ku Czci Ofiar Walk Niepodległościowych na
Placu Powstańców Wielkopolskich. Tutaj,

po odśpiewaniu hymnu państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć bohaterów walk
niepodległościowych. Równocześnie poczty
sztandarowe symbolicznym pochyleniem
sztandarów, a delegacje stowarzyszeń, organizacji i zakładów pracy oraz poszczególni
mieszkańcy złożeniem wiązanek kwiatów i
zapaleniem zniczy oddali cześć upamiętnionym tu osobom.
Uroczystości pod tablicą towarzyszyły
recytacje utworów o tematyce patriotycznej
w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej oraz
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
E. Lubawy

50-lecie Koła Łowieckiego "Szarak"
Hubertowskim polowaniem oraz odsłonięciem i poświęceniem obelisku upamiętniającego założycieli i działaczy, tych którym los nie
pozwolił już brać udziału w pracy Koła i tych,
którzy odeszli do „Krainy Wiecznych Łowów”,
członkowie Wojskowego Koła Łowieckiego nr
433 „Szarak”, w dniu 7.11 br. zainaugurowali
50-lecie powstania Koła.
Po ceremonii zakończenia trwającego od
godzin rannych w kakulińskich lasach polowania, myśliwi i członkowie nagonki zebrali się
na polanie śródleśnej w Nadmłynie. Tutaj, pod
stojącym od niepamiętnych czasów krzyżem i
rosnącym opodal dębem, łowczy Paweł Kuczko przedstawił zarys dziejów Koła.
Dokończenie na str. 3



50-lecie Koła Łowieckiego
"Szarak"
Dokończenie ze str. 2
Historia ta zaczyna się 1 lutego 1960 roku, gdy 17-stu zapaleńców
łowiectwa przy Dowództwie Lotnictwa Operacyjnego w Poznaniu założyło Wojskowe Koło Łowieckie nr 433 „Szarak”. Pierwszym prezesem
Koła został Marian Karolczuk, łowczym Kazimierz Paluch, skarbnikiem Czesław Luziński, a sekretarzem Franciszek Czechowski. Grupę
założycieli tworzyli też: Tadeusz Hotaj, Czesław Dziurawiec, Edward
Dobrasiak, Jan Bakelary, Marian Buczacki, Stefan Góral, Władysław
Jagieło, Marian Kwiatek, Stanisław Kwiatek, Tadeusz Rakuć, Aleksander Rębacz, Michał Sołtowski i Władysław Strach.
W kolejnych latach Koło rozrastało się, wstępowali do niego nowi
członkowie, zarówno zawodowi żołnierze, jak i osoby cywilne, w tym
mieszkańcy gmin: Skoki, Mieścisko, Wągrowiec i Rogoźno, na obszarze
których znajduje się około 9000 ha terenów łowieckich Koła. Jednak
zawsze, zarówno zmieniające się Zarządy, jak i nowe pokolenia myśliwych realizowały zadania i nakreślone przez swych założycieli cele.
Obecnie Koło liczy 33 członków, w tym jedną Dianę – panią Małgosię,
która dzielnie uczestniczy we wszystkich jego działaniach. Zarząd Koła
tworzą: prezes Paweł Kuczko, łowczy Czesław Karolkiewicz, sekretarz
Piotr Żłobiński i skarbnik Stefan Domański.
W wystąpieniu kol. prezesa znalazły się też słowa podziękowań dla
kolegów myśliwych którzy swym działaniem przyczynili się do powstania
tego pamiątkowego obelisku, do kolegów: Andrzeja Starzyńskiego, Antoniego Mycki i Czesława Karolkiewicza oraz Leszka Dziurawca, syna
jednego z grona założycieli, który ufundował tablicę pamiątkową.
Z kolei myśliwi seniorzy: Stanisław Nowecki – członek PZŁ od r.1967
i Jerzy Balcerzak – członek PZŁ od roku 1974, dokonali odsłonięcia
tablicy pamiątkowej, a ksiądz Tadeusz Patelka, proboszcz parafii w
Lechlinie, dokonał poświęcenia obelisku – pomnika.
Z kolei wszyscy zebrani minutą ciszy, a grupa myśliwych pod przewodnictwem łowczego Czesława Karolkiewicza salwą honorową,
oddała cześć i uczciła pamięć zmarłych kolegów.
Spotkanie Jubileuszowe kontynuowano na terenie Stanicy Myśliwskiej w Lechlinku, gdzie z jego uczestnikami spotkali się uczniowie
Szkoły Podstawowej w Lechlinie, którzy zaprezentowali program o
tematyce ekologicznej – ze Szkołą tą Koło od lat współpracuje i Szkołę
tę otacza szczególną opieką. Następnie do godzin wieczornych przy
biesiadnych stołach raczono się gorącymi napojami oraz pieczenią z
dzika i bigosem myśliwskim. Równocześnie wspominano dawne polowania i kolegów, przytaczano anegdoty myśliwskie i planowano kolejne
spotkania. Bo przecież, właściwe, uroczyste spotkanie jubileuszowe,
nastąpi już 2 lutego 2010 roku.
E. Lubawy

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
Z EMILIĄ KRAKOWSKĄ

Biblioteka Publiczna w Skokach zaprasza na spotkanie z Emilią Krakowską znaną polską aktorką filmową i teatralną urodzoną w Poznaniu.
Spotkanie odbędzie się w sali na
piętrze biblioteki w Skokach w dniu 9
grudnia 2009 roku, o godz. 17:30.
Prosimy o wcześniejsze zapisy w
bibliotece, tel. 618925822, 618925199,
mail: bibliotekaskoki@neostrada.pl
Organizator: Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Skokach.
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki
- Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd Miasta
i Gminy, 62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00. Skład i łamanie
komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk: Zakład
Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi:
Sarnowski Maciej ur. 30.10.
Kucz Martyna ur. 30.10.
Rakocy Maria ur. 31.10.
Kruk Olivia ur. 03.11.
Różewicz Nicole ur. 05.11.
Godek Julia ur. 18.11.
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:
Kwiatkowski Jakub i Kozłowska Agnieszka
Stefański Piotr i Sikora Agnieszka
Wrombel Tomasz i Jabłońska Kinga
Kowalski Marcin i Marszałek Joanna
Szudarski Artur i Kuczkowska Agnieszka
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi znaleźli:
Czapla Stanisław r.1933 – Pawłowo Skockie zm.06.11
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

TO WARTO WIEDZIEĆ!
Nazwy rocznic ślubu

1. Papierowa
4. Owocowa
7. Wełniana
10. Aluminiowa
13. Koronkowa
20. Porcelanowa
35. Koralowa
50. Złota

2. Bawełniana
5. Drewniana
8. Brązowa
11. Stalowa
14. Kości słoniowej
25. Srebrna
40. Rubinowa
55. Szmaragdowa

3. Skórzana
6. Cukrowa
9. Gliniana
12. Jedwabna
15. Kryształowa
30. Perłowa
45. Szafirowa
60. Diamentowa



Jubileusz 90-lecia Szkoły Podstawowej
Dokończenie ze str. 1
Obecni byli: wicemarszałek województwa
wielkopolskiego - pan Arkadiusz Błochowiak,
wielkopolski wicekurator oświaty – pani Hanna Rajcic – Mergler, burmistrz Miasta i Gminy
Skoki - pan Tadeusz Kłos, przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Skoki- pan Zbigniew
Kujawa, radni Rady Miejskiej Gminy Skoki,
przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego - pan Krzysztof Migasiewicz, ks.dziekan
- Karol Kaczor, dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Metrologii w Poznaniu - pan ppłk
Tomasz Napieralski, przewodniczący Rady
Rodziców - pan Grzegorz Owczarzak.
Szczególnie ciepło witaliśmy byłych nauczycieli naszej szkoły, dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, przedstawicieli
współpracujących ze szkołą zakładów pracy
i instytucji, a także głównych sponsorów
uroczystości. Splendoru całemu przedsięwzięciu dodawały obecne poczty sztandarowe
i reprezentacyjna orkiestra dęta. W trakcie
apelu minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszych
zmarłych Koleżanek i Kolegów. Najpierw,
w imieniu uczniów, głos zabrały uczennice:
Wiktoria Owczarzak i Marta Maryniocha,
następnie Pan Dyrektor w swoim wystąpieniu przybliżył wydarzenia i fakty z kart
historii szkoły, a także złożył podziękowania
i gratulacje wyróżniającym się nauczycielom i
Przyjaciołom szkoły. Za szczególne zaangażowanie w organizację obchodów podziękowano
Justynie Markiewicz, Renacie Stróżewskiej i
Robertowi Dorawie. Za aktywne uczestnictwo
w kreowaniu pozytywnych przemian w Naszej
Szkole, a także za pomoc finansową – podziękowano Panu Burmistrzowi, panom: Zygmuntowi Wojtasiakowi, Lechowi Dworzyńskiemu,
Sławomirowi Zielińskiemu, Tomaszowi
Wojtkowiakowi i Leszkowi Podrazie. Wyrazy
podziękowania przyjęli również panowie:
Marceli Uciński, Krzysztof Jachna i Grzegorz
Owczarzak. Natomiast szczególne gratulacje
z okazji jubileuszu skierowano do osób związanych ze szkołą w przeszłości, zwłaszcza do
wieloletniego dyrektora szkoły - p. Stanisława
Koczorowskiego i do p. Wiesława Sierzchuły

– dyrektora Gimnazjum. W gronie nauczycieli wyróżnionych przez Burmistrza znaleźli
się: Beata Babrakowska, Krystyna Czajka,
Katarzyna Dziel, Lidia Eksler, Magdalena
Fertsch, Wioleta Grzegorzewska, Danuta
Kubicka, Alicja Kramer, Justyna Markiewicz,
Wioletta Molińska Paulina Pytlińska, Jolanta
Sawińska, Renata Stróżewska, Barbara Surdyk, Agnieszka Wasylewicz, Robert Dorawa
i Krzysztof Gapiński. Poszczególne części
apelu akcentowane były piosenkami zespołu
wokalnego Fantazja.
Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień,
a dostrzeganie czasu jest cudownym darem
dojrzałości, dlatego z ogromnym zaciekawieniem obejrzeliśmy film zrealizowany przez p.
Marcelego Ucińskiego, przedstawiającego
szkołę widzianą oczyma pedagogów, uczniów i
rodziców. W tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Były to
życzenia, gratulacje, kwiaty i upominki. Miłym
akcentem było wręczenie NAGRODY HERBU POWIATU WĄGROWIECKIEGO w
uznaniu szczególnych zasług dla jego rozwoju
dyrektorowi szkoły - Wiesławowi Berendtowi.
Dekoracji dokonał przewodniczący Rady Powiatu – pan Krzysztof Migasiewicz. Fakt ten
cieszy tym bardziej, że nowoczesność, jaką
dyrektor Berendt wprowadził do skockiej
placówki jest wynikiem jego szczególnego
zaangażowania i zaradności, a także dumą
gminy i regionu.
Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny Orkiestry Dętej i mażoretek
z Leszna. Później przybyli na uroczystość goście, zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły.
Już na progu witały ich postaci z utworów
Adama Mickiewicza zachęcając do posilenia
się w Karczmie Rzym, która serwowała wyroby
wędliniarskie, smalec własnej roboty, miód
pitny i wiele innych smakołyków. Aby ułatwić
gościom podróż sentymentalną w przeszłość,
przygotowaliśmy ekspozycje, gazetki, prezentacje, wystawy prac plastycznych oraz stare
pamiątki. Szczególnym powodzeniem wśród
zwiedzających cieszyła się stara izba lekcyjna
przygotowana przez Barbarę Surdyk, a także

pamiątkowe zdjęcia. Iluż wzruszeń i radości
dostarczało oglądanie zdjęć koleżanek i
kolegów z klasy, odnajdywanie wizerunku
wychowawcy, kart starych kronik...
Święto szkoły stało się również okazją do
zaprezentowania nowego wizerunku placówki.
Wszystko lśniące nowością sprawiało wrażenie,
i tak jest w istocie, szkoły przyjaznej uczniom.
Placówki godnej miana szkoły początku XXI
wieku. Ku pamięci minionych 90-ciu lat
została opracowana monografia szkoły. Do
jubileuszu nawiązywały także specjalnie zaprojektowane pamiątki okolicznościowe (stemple,
widokówki, kalendarzyki, długopisy), którymi
mogliśmy obdarować gości.
21 XI odbyły się Drzwi otwarte szkoły dla
mieszkańców miasta oraz Spotkanie pokoleń,
na którym dzieci przedstawiły wesoły program
artystyczny, po czym mikrofon oddały lokalnemu artyście – Krzysztofowi Koniarkowi.
Wspólne spotkanie zaproszonych gości, obecnego i dawnego grona pedagogicznego oraz
pracowników szkoły zakończyło uroczystości
jubileuszowe. Rocznica 90-lecia szkoły stała
się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego
pokolenia uczniów, a dla byłego grona pedagogicznego i absolwentów była świętem wspomnień, świętem minionego czasu oraz świętem
trwania. Atmosfera i nastrój tej uroczystości
pozostaną na długo w pamięci wszystkich.
Święto podstawówki było wspaniałą okazją do
wywołania refleksji, wspomnień dotyczących
losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w pamięci Tych, którzy odeszli oraz
do myśli o własnej przeszłości...
Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali
przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze
lata w życiu każdego człowieka, do których
powraca się z radością i rozrzewnieniem!
W imieniu nauczycieli, pracowników i
uczniów dziękujemy wszystkim uczestnikom
uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole nie tylko z okazji
jubileuszu.
Zapraszamy do bogatej galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Renata Stróżewska



Gmina Skoki
sportem stoi!!

4.000 zł. nagrody, dyplom i wspaniały puchar od Krajowej Federacji
Sportu Dla Wszystkich za zajęcie pierwszego miejsca w Województwie
Wielkopolskim oraz 11 miejsca w Polsce w ramach XV Sportowego
Turnieju Miast i Gmin 2009 r. odbywanego w obecnym roku jako Europejski Tydzień Sportu Dla Wszystkich w kategorii gmin od 7,5 tys.
do 15 tys. mieszkańców otrzymało Miasto i Gmina Skoki.
Tegoroczny Turniej odbywał się w dniach od 26 maja do 1 czerwca
2009 r., a jego celem tak jak w latach minionych było upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wśród najszerszych kręgów polskiego
społeczeństwa.
Na obecny sukces Skoków złożyło się 14 różnorodnych imprez, w
których uczestniczyło łącznie 11.665 osób. Były to zarówno imprezy
otwarte organizowane przez Urząd Miasta i Gminy, sołectwa i stowarzyszenia, jak i imprezy o charakterze zamkniętym w szkołach i
w rodzinnych ogrodach działkowych, w tym: biegi przełajowe, rajdy
rowerowe i piesze, zawody rekreacyjne, turnieje piłki nożnej, siatkowej i ręcznej i zawody wędkarskie oraz różnego rodzaju zawody
rekreacyjne.
Otrzymana nagroda posłużyła do zakupu sprzętu sportowego, który
trafił na wyposażenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Skoczek”
przy Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.
E. Lubawy

Budynek socjalny

W Skokach przy ul. Topolowej na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy
Zakład „ODNOWA” Modlibowscy Spółka jawna Skoki buduje dwa
budynki socjalne.
W każdym budynku powstają cztery mieszkania,
w tym 1 jednopokojowe, 2
dwupokojowe i 1 trzypokojowe, wszystkie wyposażone w oddzielne kuchnie
i łazienki. Łączna powierzchnia użytkowa budowanych mieszkań wyniesie 476 m2, a całkowity koszt zadania razem z zagospodarowaniem
terenu, w tym wykonaniu chodników i boksów na opał wyniesie 992.465
zł. Z kwoty tej 20% wyniesie dotacja Skarbu Państwa.
Dotychczasowy koszt wykonanych robót, tj. stanu surowego zamkniętego łącznie z podłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
wyniósł 525.770 zł.
Zakończenie przedsięwzięcia ma nastąpić do 30 września 2010r.
Jednak dotychczasowe zaawansowanie robót i już zrealizowane
prace wewnątrz budynku pokazują, że okres ten może się znacznie
skrócić.
E. Lubawy

KOMUNIKAT

W dniu 6 grudnia 2009, w związku z organizacją
imprezy kulturalnej

„MIKOŁAJ ! TAK NA MNIE WOŁAJ”

w godzinach od 15:00 do 18:00 zaplanowana została zmiana
organizacji ruchu kołowego.
W wyżej wymienionych godzinach Plac Powstańców Wielkopolskich
(rynek) zostanie zamknięty dla pojazdów kołowych.
Organizatorzy zapewniają objazd ulicą Parkową. Autobusy zatrzymywać się będą przed budynkiem dawnej mleczarni, przy ulicy Jana
Pawła II oraz na przystanku przy ulicy Wągrowieckiej.
Uprzejmie prosimy Mieszkańców o w miarę możliwości nie parkowanie samochodów w rynku w godzinach trwania imprezy.
Za utrudnienia w ruchu drogowym przepraszamy.
Organizatorzy:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

Gaz w Skokach!

Po pięciu latach starań i negocjacji, w dniu 22 maja br. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Skoki a Wielkopolską Spółką
Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczącą zasad współpracy przy gazyfikacji
miasta Skoki.
Zgodnie z tym porozumieniem Wielkopolska Spółka Gazownictwa
wybuduje magistralę z Wągrowca do Skoków oraz sieć gazową średniego ciśnienia na obszarze trzech czwartych naszego miasta. Gmina
Skoki wybuduje sieć gazową obejmującą ulice Wągrowiecką, część ulicy
Jana Pawła II do wysokości ul. Ogrodowej, Ogrodową, Łąkową, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkową, Kazimierza Wielkiego,
Ciastowicza, Dworcową i Dąbrowskiego, bez przyłączy gazowych.
Planowany termin zakończenia całości inwestycji to koniec przyszłego roku. Aktualnie trwają roboty ziemne i instalacyjne związane z
budową części sieci na terenie miasta, którą buduje gmina Skoki. Pozostała część sieci będąca w gestii Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
zostanie wybudowana w przyszłym roku.
Dzięki wybudowaniu sieci gazowej w Skokach, zostanie stworzona
mieszkańcom, najpierw miasta a w przyszłości całej gminy, możliwość
podłączenia do swoich posesji gazu.
Przyłącza do poszczególnych posesji, po uiszczeniu przez właściciela
opłaty przyłączeniowej, będzie budowała Wielkopolska Spółka Gazownictwa. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem na świadczenie
usług dystrybucji paliw gazowych opłata przyłączeniowa przedstawia
się następująco:
- Opłata ryczałtowa za budowę odcinka sieci służącego do przyłączania o długości do 15 m
1471 zł netto + 323.62 zł podatku VAT = 1794.62 zł
- Stawka opłaty za przyłączenie za każdy metr przyłącza pow.15m
60.70 zł + 13.35 VAT = 74.05 zł
(Uwaga: W/w stawki nie obejmują kosztów zakupu i montażu szafki
przeznaczonej na kurek główny, która zgodnie z przepisami montowana
będzie w granicy posesji.)
Druk wniosku o określenie warunków przyłączenia można pobrać ze
strony internetowej www.wsgaz.pl, oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w
Skokach pokój nr 15 lub w sekretariacie. Wypełniony druk wraz kserokopią mapki obejmującą teren Państwa działki, dowodem osobistym,
nr Pesel należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Oddziału WSG w
Wągrowcu ul. Skocka 53 (przy obwodnicy) Tel. 067 2688887.
Po otrzymaniu warunków technicznych i podpisaniu umowy właściciel nieruchomości musi wybudować na swój koszt wewnętrzną instalację gazową. W tym celu należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej.
Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać pozytywną
opinię kominiarską o możliwości lokalizacji i podłączenia urządzeń
gazowych . Projekt wykonać może osoba z odpowiednimi uprawnieniami do projektowania wewnętrznych instalacji gazowych. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowę, należy zlecić uprawnionej, w zakresie sieci
gazowych firmie, montaż przedmiotowej instalacji gazowej.

ZAPROSZENIE

NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE
GAZYFIKACJI MIASTA SKOKI

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zaprasza mieszkańców miasta
Skoki zainteresowanych podłączeniem swoich nieruchomości do
budowanej sieci gazowej na spotkanie informacyjne, które odbędzie
się
7 grudnia br. o godz.1700
w sali sesyjnej Biblioteki Miasta i Gminy w Skokach.
Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Wielkopolskiej Spółki
Gazownictwa i PGNiG, którzy szczegółowo zapoznają mieszkańców z
możliwościami podłączenia swoich nieruchomości do sieci gazowej.
Szczególnie zapraszam mieszkańców ulic, przy których już w tym
roku budowana będzie sieć gazowa: Wągrowiecka, część ulicy Jana
Pawła II (pomiędzy ul. Wągrowiecką a ul. Parkową), Ogrodowa, Łąkowa, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa, Kazimierza
Wielkiego, Ciastowicza, Dworcowa i Dąbrowskiego.



Odłowy Świątecznego
karpia

Zakończyły się odłowy jesienne na stawach hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego Spółka z o.o. w Skokach.
W ramach
odłowów dokonano sortowania ryb.
Karp handlowy, którego
hodowla stanowi podstawową gałąź
gospodarki
Spółki został
zabezpieczony w magazynach wodnych, skąd w miesiącu grudniu trafi do sprzedaży, a w
końcowym etapie na wigilijne stoły. Kroczek oraz matki, tj. karpie
przeznaczone do dalszej reprodukcji zostały przemieszczone do zimochowów, skąd wiosną trafią do dalszej hodowli.
Do sprzedaży trafią też większe okazy występujących na stawach:
sumów, amurów i mających swe zasługi w zapewnieniu zdrowej hodowli
ryb, szczupaków.
Ekologiczna gospodarka rybacka - używanie do hodowli zbóż produkowanych na terenie powiatu wągrowieckiego, sprawiają że skockie
karpie cieszą się uznaniem i powodzeniem wśród konsumentów. I
chociaż prezes Spółki Ireneusz Belter zapewnia nas, że tegoroczne
wyniki hodowlane są lepsze niż w roku ubiegłym i w zasadzie karpi
nie powinno zabraknąć na wigilijnych stołach, to jednak chcący mieć
tego gwarancję, już dziś powinni podjąć kroki dla zabezpieczenia
sobie ich dostawy.
E. Lubawy

Centrum Medyczne Św. Jerzego
ZAPRASZA MIESZKANKI

MIASTA I GMINY SKOKI
NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ

MAMMOGRAFIA

kolejne turystyczne
znaki drogowe w gm. skoki

System turystycznych znaków drogowych, od dawna znany w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, zaczyna być stopniowo
wprowadzany również w Polsce.

Biało-brązowe znaki ustawione w strategicznych punktach miast i
w pobliżu miejsc atrakcyjnych turystycznie w przejrzysty sposób informują kierowców o zabytkach architektonicznych, przyrodniczych,
miejscach kultu religijnego itp. Na każdym z nich, oprócz informacji o
nazwie danego miejsca i odległości do niego, widnieją zarysy sylwetek
poszczególnych obiektów.
W podobny sposób znakuje się również tematyczne szlaki turystyczne, tak jak to ma miejsce na terenie naszej gminy. Już dawno opatrzyliśmy się ze znakami „Szlaku Kościołów Drewnianych”, których na
terenie tylko naszej gminy stoi kilkanaście, wskazując drogę turystom
szukającym kościołów w Skokach, Raczkowie, Jabłkowie czy Rejowcu,
są tzw. znaki kierunkowe E 22a o wymiarach 250x2000 mm.
W ostatnich dniach pojawiły się nowe turystyczne znaki w ramach
projektu „Cysterski Szlak Rowerowy w Północnej Wielkopolsce”. Są
to na terenie Gminy Skoki znaki przy drodze wojewódzkiej nr 196.
Dwa kierunkowe E 22a i dwa E 22c o wymiarach 1150x2460mm, opisujące atrakcje turystyczne. Umieszczone są na nich trzy piktogramy:
logo szlaku cysterskiego, rowerek symbolizujący szalki rowerowe oraz
drzewko symbolizujące bogatość przyrody na terenie gminy.
Turystyczne znaki drogowe mają za zadanie wpisać Polskę w
rozpoznawalny na świecie system oznakowania turystycznego i jednocześnie ułatwić poruszanie się turystów po najatrakcyjniejszych
miejscach kraju.
Karolina Stefaniak

bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat (roczniki od 1940 do 1959)
które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2008
(w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania
powtórnych badań po upływie 12 miesięcy.
Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis)
ostatniego badania.

Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym
w dniu 11 grudnia 2009 r. (piątek)
przy Przychodni FALCO ul. Ciastowicza 12
w godzinach: 8:30 – 13:00 i 14:00 – 19:00
Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) od dnia 12 listopada 2009 r.
w godz. 8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku) pod numerem telefonu:

(61) 844 27 27

Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych,
koszt mammografii wynosi – 70 zł. Do badań płatnych niezbędne jest skierowanie
od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ginekolog, onkolog).

Badania prowadzi: Centrum Medyczne Św. Jerzego
60-476 Poznań ul. Jasielska 14 www.CentrumSwJerzy.pl

DZIENNIKARZ NA 5

Od kilku miesięcy w Skokach tętni życiem kółko dziennikarskie
stworzone przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Skoki w ramach
projektu pn.: „Dziennikarz na 5. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych
dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego, działającego na terenie
gminy Skoki”.
Nasi młodzi dziennikarze aktywnie uczestniczą w życiu miasta
i gminy skrupulatnie dokumentując ważniejsze wydarzenia. Nie
omieszkali przeprowadzić wywiadu z Państwowym Zespołem Ludowym
Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego, który wystąpił
25.10.2009 r. w skockiej hali sportowej. Kilka dni temu, w tym samym
miejscu zagościł znany wszystkim Muniek wraz ze swoim zespołem
T.LOVE, nasi reporterzy i w tym przypadku nie zawiedli.
W ramach projektu uczestniczący w nim gimnazjaliści odwiedzili
07.11.2009 r. siedzibę poznańskiego oddziału telewizji TVN24, gdzie
młodzież miała okazję spotkać się z zawodowym dziennikarzem. Wspaniałą atrakcją była możliwość obejrzenia wozu transmisyjnego TVN24
wykorzystywanego przez dziennikarzy w czasie pracy w terenie.
W najbliższym czasie skockie kółko dziennikarskie odwiedzi siedzibę
Wielkopolskiej Telewizji Kablowej w Poznaniu.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich



XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

5 listopada 2009 roku odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym
oraz §23 pkt 5 rozdz.V Statutu Gminy.
W sesji, w trakcie której przewodniczył Zbigniew Kujawa, a funkcje
sekretarza obrad pełniła radna Jolanta Sawińska udział wzięło 14-stu
radnych, którzy podjęli:
„Uchwałę Nr XXXVII/247/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale budżetowej na rok 2009”.
W związku z koniecznością przesunięcia terminów realizacji kilku
przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym planowanych do realizacji
w latach 2009-2012, Rada uchwałą tą wprowadziła zmiany w:
1. Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009- 2012.
2. Planach wydatków na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających
zwrotowi.
Równocześnie Rada wysłuchała Informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 w porównaniu z rokiem
szkolnym 2006/2007 oraz 2007/2008 z uwzględnieniem:
- stanu organizacyjnego placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę,
- stanu bazy do działalności oświatowej,
- stanu kadry i systemu doskonalenia zawodowego,
- poziomu nauczania,
- sukcesów uczniów,
- stanu realizacji zadań oświatowych,
- realizacji obowiązku szkolnego,
- finansowania zadań oświatowych.
Stwierdzając, że wyniki testów są z każdym rokiem gorsze, Rada
wskazała na konieczność zajęcia się tym problemem w ogólnej dyskusji
z udziałem Burmistrza, radnych, pracowników oświaty, rady pedagogicznej i rady rodziców, celem wypracowania najlepszych kierunków
działania i kierunków naprawczych.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek do planu wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2010 rok dot. zadań związanych z
budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie:
- Roszkowa (wieś Roszkówko), długość odcinka 0,91 km, działki
nr 86 i 30. Zakres robót obejmuje wykonanie odbudowy z kruszywa
recyklingowego o szerokości ok. 4,20m
- Roszkowa (wieś Roszkówko), długość odcinka 1,54km, działki nr
29/3, 19, 85 i 30. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z kruszywa recyklingowego.
- Potrzanowo (ul. Smolarki), długość odcinka 1,75km, działki nr 54,
61, 98 i 488. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej
na istniejącej podbudowie z kruszywa recyklingowego.
Rada opiniując pozytywnie w/w plan jednocześnie upoważniła Burmistrza do złożenia stosownego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego
o dofinansowanie w/w zadań.

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

20 listopada 2009 roku odbyła się XXXVIII, zwołana w trybie
nadzwyczajnym na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §23 pkt 5 rozdz.V Statutu Gminy, sesja Rady
Miejskiej.
Sesji przewodniczył radny Zbigniewa Kujawa, a funkcję sekretarza

obrad pełnił radny Arkadiusz Sommerfeld. W sesji uczestniczyło 13stu radnych, a Rada podjęła:
1. Uchwałę Nr XXXVIII/248/09 w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale budżetowej na rok 2009
Uchwałą tą Rada zwiększyła plan wydatków na zadanie pn. „Remont
elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno- kulturalne” do kwoty 451.400zł na rok 2010.
Powyższa zmiana wynika z zamiaru ubiegania się przez Gminę Skoki
o przyznanie pomocy w ramach PROW LEADER na realizację w/w
zadania.
2. Uchwałę Nr XXXVIII/249/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Skoki.
Wymienioną uchwałą Rada przyjęła Plan Odnowy Miejscowości
Skoki przewidujący m.in. cele i kierunki działań, wraz z planowanymi
zadaniami inwestycyjnymi ze wsparciem finansowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Przyjęcie i posiadanie takiego planu jest jednym z elementów odnowy i rozwoju miasta Skoki oraz poprawy warunków życia i pracy
mieszkańców Skoków. Przyjęcie takiego dokumentu stanowi niezbędny
warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”, działanie „Odnowa i
rozwój wsi”.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w „Plan Odnowy” może
być uchwalany przez radę osiedla, a w przypadku gdy w mieście taka
rada nie działa, przez Radę Miejską Gminy.
3. Uchwałę Nr XXXVIII/250/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Skoki.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miejska Gminy Skoki
zatwierdziła przyjęty uchwałą nr XXXVIII/249/09 Plan Odnowy
Miejscowości Skoki.
Protokóły z w/w sesji wraz z uchwałami Rady znajdują się do wglądu
w Urzędzie Miasta i Gminy u Inspektora ds. Rady i jej organów – pokój
nr 8. Równocześnie dostępne są też w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy na stronie http://www.skoki.nowoczesnagmina.pl
E. Lubawy

SPROSTOWANIE!

Dot. Podatku rolnego i podatku leśnego:
W październikowym wydaniu Wiadomości Skockich w artykule pt.
„Podatki i opłaty lokalne w roku 2010” podaliśmy, że w roku 2010
stawki podatku rolnego i podatku leśnego będą analogiczne do stawek
obowiązujących w roku 2009.
Była to informacja błędna. Dlatego przepraszając czytelników,
dzisiaj informujemy co następuje:
1. Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego wynosi
34,10 zł,
zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
19.10.2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2009 r. – Monitor Polski Nr 68, poz. 886.
W roku 2010 podatek rolny zapłacimy:
• 82,25 zł od 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym;
• 170,50 zł od 1 ha fizycznego działki rolnej.
2. Średnia cena sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego
wynosi 136,54 zł,
zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z 20.10.2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej
według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały 2009 r. – Monitor Polski Nr 69, poz. 896.
W roku 2010 podatek leśny zapłacimy:
• 30,04 zł od 1 ha fizycznego lasu.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/244/2009 Rady Miejskiej Gminy
Skoki z dnia 27.10.2009r. W sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2010” Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w
2010 roku

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi
w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
I. Rodzaj zadania:
1. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu:
-opieka wychowawczo- trenerska nad grupą młodzieży, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, przeprowadzanie rozgrywek Ligii
Okręgowej w różnych kategoriach wiekowych, prowadzenie zajęć
treningowych.
Na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się
kwotę do 85 000,00 zł (w 2009roku- 80 000,00 zł).
2. z zakresu promocji i ochrony zdrowia:
- zapewnienie pomocy hospicyjno- paliatywnej.
-miejsce realizacji zadania: teren Powiatu Wągrowieckiego.
Na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się
kwotę do 5000,00 zł (w 2009 roku- 5000,00 zł)
II. Termin realizacji zadania: styczeń- grudzień 2010r.
Ostateczna wysokość dofinansowania może ulec zmianie i zależna będzie od
zapisów uchwały Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie przyjęcia budżetu
Miasta i Gminy Skoki na rok 2010.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2. Dotację przyznaje się podmiotowi, którego oferta zostanie wybrana.
3. Wypłata dotacji nastąpi na zasadach zawartych w podpisanej umowie, a podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do roliczenia się
z otrzymanej dotacji w sposób określony umową.
4. Przyznający dotację na zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny
realizacji zadania.
5. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy sporządzić
w terminie 30 dni po zakończeniu umowy.
IV. Termin składania ofert:
1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27
grudnia 2005r. W sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Skoki
pok. Nr 13 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2009r. do
godziny 12.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie; koperta
powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie. Oferta złożona po wskazanym
terminie (również ta, która wpłynie pocztą po terminie) nie będzie
objęta procedurą konkursową.
Miejsce i termin otwarcia ofer: siedziba Zamawiającego w dniu
21.12.2009r. o godzinie 12.15.
Wniosek konkursowy do pobrania na stronie www.skoki.nowocyesnagmina.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki
3. Do oferty należy dołączyć:
Załączniki obowiązkowe:
a) aktualny odpis z rejestru właściwego lub odpowiednio wyciąg z
ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu
składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących, ważny 3
miesiące od daty wystawienia,

b) sprawozdanie merytoryczne z działalności ( zgodnie z zakresem
działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok 2008 oraz sprawozdanie merytoryczne
za I półrocze 2009 roku.
c) sprawozdanie finansowe za poprzedni rok,
d) statut organizacji.
UWAGA: W przypadku załączników składanych w formie kesrokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osoby uprawnione. Oferta musi być podpisana
przez osoby uprawnione. Podpisy muszą być czytelne lub opatrzone
pieczątką imienną.
V. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisywane w ustawie) stosowane
przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Merytoryczna wartość oferty, w tym zgodność z polityką gminy w
zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu,
2. Możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę
(kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia,
udział we współzawodnictwie),
3. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania (planowania ilośc zawodników, koszty
szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),
4. Zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy w
tym wielkość środków własnych,
5. Dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem,
6. Dotychczasowa współpraca- wiarygodność (rzetelność i terminowość
rozliczeń).
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 28.12.2009r. Poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki oraz publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Osobę uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Kamila Fredrychpok. 7, telefon 8925811
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005r. W sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

KOMUNIKAT – BECIKOWE !!!

KOMUNIKAT w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak
również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wymagane jest przedłożenie zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała
pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Powyższe zaświadczenie zostało określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 września
2009r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą
w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia
dziecka (Dz. U. z 2009r. Nr 163, poz. 1305)
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.
Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożyły wnioski o
ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia
2008 r., Nr 237, poz. 1654).
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej Iwona Tyll i Anna Deminiak Tel. 061/ 8925-827


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 14.000 EURO
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11,
62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ): http://www.skoki.
nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz
informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Usługi komunalne związane z utrzymaniem czystości i porządku w
m. Skoki w okresie od 01stycznia 2010r. do 31grudnia 2010r.
4.1 Pozimowe sprzątanie ulic, placów i parkingów (jednorazowo) w
terminie do dnia 10.04.2010r.
W ramach pozimowego sprzątania ulic, placów i parkingów z piasku i
innych zanieczyszczeń po okresie zimowym wykonawca zobowiązany
jest dodatkowo do oczyszczenia z liści, papierów, butelek plastikowych
itp. przylegających do ulic żywopłotów przy ul. Poznańskiej, Wągrowieckiej i Ciastowicza. Długość żywopłotów ok. 250 m.
Zamawiający wymaga użycia do zamiecenia ulic, placów i parkingów
po okresie zimowym zamiatarki.
4.2 Sprzątanie ulic, placów przejść pieszych i parkingów w Skokach
objętych zamówieniem w okresie od 01.04.2010r. do 30.11.2010r. na
powierzchni ok. 57.805 m2.
Sprzątanie ulic, placów, przejść pieszych i parkingów obejmuje ich
zamiatanie oraz oczyszczanie z papierów i innych odpadów oraz zanieczyszczeń a szczególnie w okresie jesiennym z opadających liści.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach tego zadania:
a) wykonał generalne sprzątanie przejścia pieszego od ul. Parkowej do stadionu KS „Wełna” przed Dniami Skoków oraz odcinka
ul. Rościńskiej wzdłuż cmentarza przed Dniem Święta Zmarłych
– 01.11.2010r.
b) co najmniej dwukrotnie do zamiatania ulic użył sprzętu mechanicznego (zamiatarki) a mianowicie:
- przed Dniami Skoków,
- przed Świętem Zmarłych (01.11.2010r.)
c) w miesiącu listopadzie 2010r. uporządkował ulice, place i parkingi
a także przyległe chodniki z opadłych liści,
d) oczyszczał systematycznie przylegające do ulic żywopłoty z papierów, butelek, liści i innych zanieczyszczeń.
Zamiatanie ulic, placów, parkingów i przejść pieszych winno odbywać
się ręcznie lub sprzętem mechanicznym z określoną w specyfikacji
minimalną częstotliwością
4.3 Opróżnianie koszy ulicznych z ulic i placów objętych zamówieniem i zbieranie śmieci typu kartony, papiery, butelki, opakowania
itp. z chodników do nich przyległych oraz żywopłotów w terminie od
01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. przy zachowaniu następującej
częstotliwości: wszystkie ulice i place objęte zamówieniem codziennie
z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych w łącznej ilości ok. 106 szt.
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 90 000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwanie odpadów, czyszczenie/sprzątanie i usługi
ekologiczne.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.Termin wykonania zamówienia
Od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków ;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają
następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 Prawa Zamówień Publicznych,
W celu dokonania oceny spełnienia w/w warunków , że wykonawca:
- posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania określonej działalności
lub czynności oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych wykonawca składa
następujące dokumenty :
a) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia
nie wcześniej niż 6 m.-cy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 i nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r,
c) wykaz sprzętu jakim dysponuje wykonawca do wykonania zamówienia,
d) wykaz pracowników, którzy realizować będą zamówienia
e) oświadczenie, że użyje do zamiatania sprzętu mechanicznego (zamiatarki) na druku stanowiącym załącznik nr 4
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków na podstawie złożonych 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 08.12.2009r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w
dniu 08.12.2009r. (wtorek) o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego
(sala Biblioteki)
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
zakupów: Nie dotyczy.

systemu

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku
przy ul. Ciastowicza 12 w Skokach wraz z udziałem w
wysokości: 118/1000 w częściach wspólnych budynku
i gruntu stanowiącego nieruchomość ujawnioną w
księdze wieczystej K.W nr 49.100 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Wągrowcu i oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 337/5 o pow. 0,1013 ha.
I. Opis przedmiotu sprzedaży:
Lokal mieszkalny Nr 2 o pow. użytkowej 62,29 m2 składający
się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, w-c i korytarza. Do lokalu
przynależy piwnica o pow. użyt. 11,68 m2. Udział we współwłasności ( części wspólne budynku i działki Nr 337/5 o pow. 0,1013 ha)
wynosi: 118/1000.
II. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej:
139.500,00 zł (brutto)
III. Wysokość wadium: 15.000,00 zł
IV. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
V. 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 PKO/BP
S.A z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium znajdowało
się na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do
dnia 11 grudnia 2009r (piątek).
VI. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach,
ul. Ciastowicza 11 (salka w bibliotece) w dniu 15 grudnia 2009r.
(wtorek) o godz. 10oo
VII. 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.
VIII. Uwagi:
1/ w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które
wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu,
2/ oględzin przedmiotu sprzedaży będzie można dokonać po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,
3/ ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z
ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu
przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania
przetargu.
4/ szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w
Skokach - pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 815.

Leader rybacki
– nowa szansa
dla naszej gminy

W najbliższym czasie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
rozpocznie wdrażanie nowego programu finansowanego z budżetu
Unii Europejskiej. Jego oficjalna nazwa brzmi: Oś priorytetowa 4
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, nieoficjalnie mówi
się o nim jako o „leaderze rybackim”, gdyż jego zasady są takie same
jak zasady programu Leader.
Nowy program jest przeznaczony dla obszarów, na których jest
prowadzona produkcja rybacka. Warunkiem udziału w programie
jest utworzenie tak zwanej lokalnej grupy rybackiej (w skrócie LGR)
w formie stowarzyszenia. Jego członkami muszą być gminy oraz osoby
prowadzące na naszym terenie działalność rybacką, jednak stowarzyszenie ma otwarty charakter o jego członkiem może zostać dowolna
organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo oraz każda osoba chętna
do społecznego zaangażowania na rzecz rozwoju naszej gminy. Kilka
tygodni temu została podjęta inicjatywa utworzenia takiego stowarzyszenia obejmującego swym działaniem obszar gmin: Oborniki,
Rogoźno, Skoki, gminę wiejską Wągrowiec, Margonin, Szamocin i
Wyrzysk. Samorząd naszej gminy także uczestniczy w tworzeniu tego
stowarzyszenia. Ze względu na liczbę uczestniczących gmin i charakter
programu zaproponowano dla stowarzyszenia nazwę „Lokalna Grupa
Rybacka 7 RYB”.
Stowarzyszenie, o ile wygra konkurs, który niebawem ogłosi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, otrzyma do swej dyspozycji znaczne
środki finansowe, które będzie przeznaczać na wspieranie projektów
przyczyniających się do poprawy warunków życia na naszym obszarze
oraz do rozwoju przedsiębiorczości. Stowarzyszenie, chcąc przystąpić
do konkursu, musi opracować jak najlepszy plan wykorzystania tych
środków, gdyż będzie on oceniany w ramach procedury konkursowej.
Przygotowując ten plan chcemy wziąć pod uwagę rzeczywiste potrzeby, oczekiwania i plany mieszkańców naszej gminy, przedsiębiorców,
organizacji, rolników i innych podmiotów, które mają dobre pomysły i
poszukują środków na ich realizację. Dlatego zwracamy się do wszystkich zainteresowanych skorzystaniem ze środków leadera rybackiego z
prośbą o wypełnienie ankiety, dostępnej na stronie www.gmina-skoki.pl
w części komunikaty. Jeśli ktoś ma więcej pomysłów, powinien wypełnić
kilka ankiet w każdej z nich opisując pojedynczy pomysł.
Wypełniając ankiety prosimy opisywać w nich tylko pomysły
mieszczące się w zakresie dopuszczonym do wsparcia w ramach osi 4
programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Zakres ten został określony
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedstawiamy go w załączniku „Wykaz przedsięwzięć możliwych
do sfinansowania w ramach osi 4 programu Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
Prosimy zatem, aby przed wypełnieniem ankiet dokładnie zapoznać
się z treścią załącznika www.gmina-skoki.pl
Wypełnione ankiety w formie elektronicznej prosimy przesyłać na
adres: k.stefaniak@skoki.nowoczesnagmina.pl
Ankiety w formie papierowej prosimy składać w urzędzie gminy.

INFORMUJEMY, IŻ SPOTKANIE INFORMACYJNE
NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA
ŚRODKÓW Z PROGRAMU
ODBĘDZIE SIĘ 14.12.2009 ROKU
W SALI BIBLIOTEKI W SKOKACH (I PIĘTRO)
O GODZ. 16:00.
SPOTKANIE POPROWADZI P. ADAM FUTYMSKI
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W 2009 r. POZYSKALIŚMY
1.358.366 zł…

W/w kwota nie uwzględnia dofinansowania zadania realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” - Kanalizacja terenu Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i
okolic - którego wartość szacuje się na ok. 220 mln zł, z czego
33 mln zł stanowi koszt budowy kanalizacji na terenie Gminy Skoki.
Zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie:
1. „Lepsze jutro” – II edycja
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach kończy realizację drugiej już
edycji projektu, którego celem było przygotowanie 8 kobiet z terenu
Gminy Skoki do zawodu opiekunka osób starszych oraz opiekunka
dziecięca.
Wartość zadania: 62.831 zł
Wysokość dofinansowania: 56.236 zł
Okres realizacji projektu: styczeń – grudzień 2009 r.
2. „Dziennikarz na „5”. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i
młodzieży z kółka dziennikarskiego, działającego na terenie gminy
Skoki”.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki otrzymała dotację na
stworzenie kółka dziennikarskiego zrzeszającego 20-sto osobową
grupę gimnazjalistów.
Wysokość dotacji: 49.995 zł – 100 % dofinansowania (EFS i budżet
państwa), nie ma wkładu własnego.
Okres realizacji projektu: marzec 2009 r. – luty 2010 r.
3. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie w gminie Skoki”
Wysokość dofinansowania: 75% wartości netto inwestycji, tj. 319.229 zł
Ogólna wartość zadania: 520.000 zł
Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w roku 2010.
4. „Wodociągowanie gospodarstw wsi Wysoka i Bliżyce, gm. Skoki
– II etap”
Wysokość dofinansowania: 50% wartości netto inwestycji, tj. 138.469 zł
Ogólna wartość zadania: 340.000 zł.
Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w roku 2010.
5. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP
w ramach KSRG – etap I”
Gmina Skoki w partnerstwie z OSP Skoki oraz Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP w Poznaniu realizuje projekt polegający
na kupnie 5 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych, z których
jeden otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna ze Skoków.
Wartość projektu: 4.000.000 zł
Wysokość dofinansowania: 2.390.451 zł (60 % wart. zadania)
Wysokość dofinansowania przypadająca na Gminę Skoki: ok. 480.000 zł
Wkład własny Gminy: 320.000 zł
Okres realizacji projektu: 11.2009 r. – 08.2010 r.
6. „Akademia aktywnych seniorów w Skokach”
W ramach partnerstwa zawartego pomiędzy Gminą Skoki a Fundacją
Rozwoju Demokracji Lokalnej z Poznania, 150 seniorów z terenu
Gminy Skoki skorzysta z cyklu bezpłatnych wykładów edukacyjnych,
których tematyka będzie dotyczyła zagadnień z zakresu m.in. kultury,
podróży, historii, medycyny.
Wartość projektu: 50.000 zł
Wartość dofinansowania: 50.000 zł
Wkład własny Gminy: 0 zł
Okres realizacji projektu: 11.2009 r. – 04.2010 r.
7. „System Zarządzania Jakością gwarancją poprawy funkcjonowania
jednostek samorządu terytorialnego”
W ramach partnerstwa zawartego pomiędzy Gminą Skoki a firmą
Doradztwo Gospodarcze PMC z Błażejewa, w Urzędzie Miasta i
Gminy Skoki wdrożony zostanie System Zarządzania Jakością zgodny
z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008.
Wartość projektu: 67.634 zł
Wysokość dofinansowania: 65.943 zł, tj. 97,5 %
Wkład własny Gminy: 1.690 zł, tj. 2,5 %
Okres realizacji projektu: 10.2009 r. – 05.2010 r.

8. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 2 i Nr
3 z 8 lokalami socjalnymi przy ul. Sosnowej i Topolowej w Skokach”
Wartość inwestycji: 992.465 zł
Wartość dofinansowania: 198.493 zł

KOLEJNE WNIOSKI ZŁOŻONE…

1. „Moje boisko – Orlik 2012”
20.11.2009 r. Gmina Skoki złożyła wniosek dotyczący dofinansowania
budowy boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Skokach.
Wartość inwestycji: ok. 1.866.000 zł
Wartość dofinansowania: 666.000 zł
Nasza Gmina znajduje się na liście rankingowej sporządzonej przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z którą
budowa boiska na naszym terenie ma zostać zrealizowana w 2010 r.
2. „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach
z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”
23.11.2009 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „DOLINA WEŁNY” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013, Oś 4 LEADER, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju.
Wartość inwestycji: 451.358 zł
Wartość ewentualnego dofinansowania: 157.938 zł

Uwaga użytkownicy dróg
publicznych!

W związku z nagminnym zaorywaniem poboczy dróg gminnych pozostawianiem kamieni oraz innymi formami niszczenia pasa drogowego,
Urząd Miasta i Gminy w Skokach zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 109 poz. 756 z
2007 r.)
Art. 99 § 1. Kto:
1) bez zezwolenia zajmuje drogę publiczną lub pas drogowy, urządzenia lub budynek drogowy, na cele nie związane z gospodarką i
komunikacją drogową,
2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe,
3)usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne,
4) prowadzi roboty w pasie drogowym bez zezwolenia lub wbrew obowiązkowi nie przywraca tego pasa do stanu użyteczności,
Podlega karze grzywny lub nagany.
Art. 100. Kto:
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo
używa pojazdów niszczących nawierzchnie drogi,
3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie
rozkopuje drogę publiczną,
4) wypasa zwierzęta gospodarskie w pasie drogowym.
Podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. Nr 204 poz. 2086 ze zm.), w skład korony drogi wchodzą jezdnie z
poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do
ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach
dwujezdniowych – również z pasem dzielącym jezdnie.
Ponadto, zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88 poz. 553 ze zm.) „Art. 277 Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza,
przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”
Mając powyższe na uwadze apeluję do mieszkańców o poszanowanie
naszego wspólnego majątku a szczególności właścicieli nieruchomości
położonych wzdłuż dróg o to aby:
- podczas upraw swoich pól wykazali większą dbałość o stan nawierzchni
dróg publicznych,
- nie traktowanie dróg jak placów manewrowych,
- nie traktowanie poboczy jako składowisk kamieni.
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Przetargi
Ogłoszono:
• Przetarg nieograniczony na usługi komunalne związane z utrzymaniem
czystości i porządku na ulicach miejskich w Skokach w 2010 roku. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 8 grudnia br.
• Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 12 m2 gruntów stanowiących część działki nr 571/3, położonej w Skokach przy ul. Kościelnej.
Działka przeznaczona jest do prowadzenia działalności handlowej. Cena
wyjściowa do przetargu wynosi 50 zł (+VAT). Przetarg zaplanowano na
22 grudnia br.
• Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy
Skoki. Do dofinansowania przewidziano zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu oraz zadania z zakresu promocji
i ochrony zdrowia. Oferty można składać do 21 grudnia br.
Rozstrzygnięto:
• Przetarg na dostawę paliw do pojazdów i urządzeń Gminy Skoki w 2010
r. Do przetargu przystąpiła 1 firma tj. PHU „JANUS” Skoki, która złożyła
ofertę na łączną kwotę 113.675,50 zł brutto.
• Przetarg na obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Skoki oraz jednostek organizacyjnych. Do przetargu przystąpił 1 bank tj PKO SA. Cena
oferty 10.000 zł, zgodnie z przelicznikiem określonym w siwz.
• Przetarg na dostawę opału do placówek samorządowych w 2010 r. W
ramach przetargu wpłynęło 7 ofert. Najtańszą ofertę przedstawiła firma
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Zieliński i Wspólnicy sj, z Janowca Wlkp. Cena oferty 117.919 zł obejmuje dostawę opału do Urzędu, b.
Ośrodka Zdrowia i świetlic wiejskich.
Sprawy bieżące
• Zakończono kolejny etap budowy budynków socjalnych w Skokach tj.
stan surowy zamknięty. Obecnie firma przystąpiła do wykonania tynków
zewnętrznych.
• Zakończono budowę podbudowy drogi gminnej w Sławie Wlkp. (droga
prowadząca do nowego osiedla mieszkaniowego). W ramach inwestycji
wykonano na istniejącej drodze gruntowej podbudowę z gruzu betonowego z recyklingu na dł. 307m i szerokości 5m.
• Trwa budowa przepompowni wody o wydajności 38m3/h ze zbiornikiem
retencyjnym stalowym o pojemności 200 m3 w Potrzanowie.
• Trwa realizacja inwestycji w zakresie budowy sieci gazowej w Skokach.
Wyłoniona w drodze przetargu firma realizująca inwestycję rozpoczęła
roboty na ulicy Wągrowieckiej.
• Trwa modernizacja zaplecza kuchennego w budynku OSP w Skokach.
Jest to kolejny, po remoncie sali galowej, etap modernizacji budynku OSP.
Na 2010 rok zaplanowano ostatni etap modernizacji tj remont elewacji
wraz z dociepleniem całego budynku i dachu – warunkiem niezbędnym do
realizacji tej inwestycji jest dofinansowanie jej ze środków unijnych.
• Rozpoczęto budowę wodociągu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rakojedzkiej w Skokach. W ramach inwestycji zaplanowano budowę sieci wodociągowej o długości 581 m. Łączny koszt inwestycji wyniesie 40 tys. zł.
• Uruchomiono na terenie miasta Skoki akcję selektywnej zbiórki surowców wtórnych „u źródła”. Gospodarstwa domowe, które zadeklarowały
chęć segregacji odpadów bezpośrednio w domu otrzymały bezpłatnie
pojemnik na szkło oraz worek na plastik. Firma LUK-GLAS z Poznania, z którą Gmina podpisała umowę na odbiór odpadów, w ustalonych
z mieszkańcami terminach odbierała będzie posegregowane odpady
bezpośrednio z gospodarstw.
Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na 2010 rok;
• Powołania Komisji ds. oceny przydatności i likwidacji zużytych składników majątku trwałego i nietrwałego stanowiącego wyposażenie Zakładu
Wodociągów i kanalizacji w Skokach.

1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 25 listopada 2009 r) ceny skupu zbóż są na poziomie :
żyto na mąkę = ok. 250-270 zł/tona, pszenica na mąkę = ok. 460 zł/tona. Do
ceny należy doliczyć 3 lub 6 % VAT. Ceny skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę ok. 430-450 zł/tona, pszenżyto
na paszę ok. 350 zł/tona, jęczmień na paszę w cenie ok. 340 zł/t. Do ceny
doliczyć 3 lub 6 % VAT. Rok temu w tym samym okresie ceny skupu zbóż
były ok. 100 zł za tonę wyższe. Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia,
mieszanki średnio 25 zł, a pszenicy nawet 25 – 30 zł zł za 50 kg.
2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia 25 listopada br.) - wynosi średnio 3,60 zł/kg
plus 3 – 6 % VAT. Cena skupu tuczników jest niższa o ok. 0,20 zł/kg niż rok
temu. Targowiskowe ceny prosiąt nadal wysokie – do 170 zł/szt. Pogłowie
trzody jest około 25 % mniejsze niż dawniej. Cena skupu młodego bydła rzeźnego : byki ok. 5,20 – 5,30 zł/kg, krowy ok. 4,10 zł/kg plus 3 - 6 % VAT.
3. Inne wiadomości.
Ceny skupu zbóż są nadal dużo niższe niż w latach 2005-2007 i nieco niższe
niż w listopadzie 2008 roku. Od lipca - od ceny tuczników pobierany jest
średnio 1 grosz/kg na na tzw. Promocje mięsa wieprzowego. Nadal trudna
jest sytuacja producentów mleka z uwagi na niskie ceny skupu. Z uwagi na
sezonową obniżkę znacznie tańsze są obecnie nawozy mineralne.
W 2008 r już od 1 grudnia rolnicy mogli składać wnioski o dopłatę do materiału siewnego, ale mamy niespodziankę i tegoroczne wnioski można składać
do ARR – Oddział w Poznaniu dopiero od 15 stycznia 2010 roku.
W bieżącym roku ARiMR wcześniej niż w ubiegłych latach realizuje
dopłaty z tak zwanego ONW. Cześć rolników już taką dopłatę za 2009 r.
otrzymała. Pozostałe dopłaty bezpośrednie będą realizowane od grudnia
2009 roku.
Do 10 grudnia 2009 r rolnicy, którzy kiedyś uprawiali buraki cukrowe
będą mogli składać do ARR wnioski o dotację do zakupu maszyn lub
urządzeń rolniczych. Taka dotacja w 2010 r może wynosić do 40 % kosztów
kwalifikowanych zakupu nowych urządzeń i maszyn – jednak nie więcej niż
50 tysięcy zł na gospodarstwo. Jednak na liście Ministerstwa Rolnictwa nie
ma gminy Skoki. Są natomiast pozostałe gminy naszego powiatu.
Jest też dobra wiadomość – Unia Europejska wyraziła zgodę, aby Polscy
rolnicy mogli nadal od stycznia 2010 r do grudnia 2013 roku korzystać z
preferencyjnych kredytów na zakup gruntów rolnych.
Uwaga Rolnicy! Dnia 10 grudnia (czwartek) br. zapraszam na szkolenie,
którego główny temat to „Technologiczne aspekty wprowadzania zasad
wzajemnej zgodności Cross Complliance” w gospodarstwie rolnym. Jest
to okazja aby zapoznać się z przepisami, które będą obowiązywać rolników aby w całości mogli otrzymywać należne „dopłaty bezpośrednie”.
Dodatkowo inne wiadomości rolnicze, w tym omówienie podatku VAT w
rolnictwie. Szkolenie odbędzie się 10.XII.br o godz. 11– tej w sali Biblioteki
w Skokach.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

Zboże dla rolników z Radgoszczy

Powódź jaka nawiedziła południe Polski latem bieżącego roku dotknęła szczególnie położoną w południowo – wschodniej Małopolsce
gminę Radgoszcz.
O pomoc dla poszkodowanych zwrócił się wójt Radgoszczy, który
poprosił o wsparcie w formie rzeczowej – dostawy zboża, na zabezpieczenie podstawowych potrzeb 975 gospodarstw, które najbardziej
ucierpiały w wyniku zniszczenia upraw polowych.
Skoccy rolnicy nie pozostali obojętni i zadeklarowali przekazanie
prawie 27 ton zboża. Do poniedziałku 30 listopada odebraliśmy około
9 ton, zgromadzenie całości zajmie nam jeszcze kilka dni. Później już
tylko załadunek na większy samochód i przetransportowanie daru do
Radgoszczy.
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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Jestem sobie mały miś,
znam się z dziećmi
nie od dziś…

Dlaczego właśnie Staff ?!

Poeta stary, niemodny, dlaczego on, dlaczego wiersze Leopolda Staffa? Kto go dzisiaj czyta?! A dlaczego nie?! Może wystarczy sentyment
do uliczki w Krakowie noszącej właśnie jego imię. Każdy powód jest
dobry, by odkryć coś nowego, coś pięknego. Niewiele wiedzieliśmy o
Leopoldzie Staffie, niewiele znaliśmy jego wierszy, prócz tych serwowanych w szkolnych podręcznikach. Tworzył przez trzy epoki literackie,
napisał naprawdę dużo, ale jakoś pozostawał zawsze w cieniu innych
poetów. Baliśmy się, że młodzież nie będzie chciała sięgnąć po jego
wiersze, ale okazało się, że młodzi ludzie lubią wyzwania.
Dzięki temu mógł się odbyć III TURNIEJ RECYTATORSKI „GŁOS
POEZJI” organizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
Skoki.
Wydarzenie to miało miejsce, jak co roku, w auli Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego, w Antoniewie. W gościnne mury Ośrodka, 6
listopada 2009 r., w piątek, właściwie już wieczorem, zjechała młodzież z
pięciu gimnazjów naszego powiatu. Przyjechali też nauczyciele, rodzice
i przyjaciele pragnący duchowo wesprzeć występujących.
Nie zabrakło także komisji oceniającej, którą stanowiły panie:
Joanna Nikuła-Szymaniak - dziennikarz TVP Poznań, specjalista w dziedzinie żywego słowa, Elżbieta Rożnowska - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu oraz Dorota Frydrych - bibliotekarz Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wągrowcu.
Jak niejednokrotnie podkreślało szacowne jury, nie było przegranych.
Wszyscy czuliśmy się zwycięzcami, bo mieliśmy okazję uczestniczyć w
czymś niezwykłym.
Bardzo trudno było komisji dokonać wyboru najlepszych spośród
prezentujących się młodych ludzi (sama słyszałam gorące dyskusje nad
każdym z uczestników). Jednak w końcu decyzja zapadła.
Jury postanowiło wyróżnić dwie osoby: Katarzynę Mantaj
- uczennicę Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków w Skokach
oraz Marcina Iwo Gatyńskiego - ucznia Gimnazjum w Antoniewie;
Miejsce III przyznano Martynie Andrzejczak - uczennicy Gimnazjum Nr 1
w Wągrowcu, znajdującego się przy ul. Św. Wojciecha,
Na miejscu II usytuowany został Szymon Glapa, uczeń Gimnazjum
Nr 3 Gminy Wągrowiec, im. Henryka Sienkiewicza, w Rąbczynie.
Komisja przyznała dwa, równorzędne I miejsca: Marcie Łukomskiej
- uczennicy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu, mieszczącego się przy ul.
Świętego Wojciecha oraz Karolinie Marks - uczennicy Gimnazjum Nr
1, im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu.
To był bardzo ciepły, pogodny wieczór, któremu niepodzielnie patronował Leopold Staff. Bardzo ciekawe były wybory tekstów, jakich
dokonywali młodzi artyści pod kierunkiem swoich opiekunów. Okazało
się, że „niemodny” poeta, poruszał sprawy, które ciągle są aktualne,
które nadal wzruszają. Mogliśmy usłyszeć, między innymi, wiersze:
„Pierwsza przechadzka” (po ten wiersz sięgnęło troje uczestników),
„Jęk wyklętych zaułków”, „Zdobywca”, „Nadzieja”, „W przededniu”,
„Piosenka ulicznika”, „Radość”, „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”,
„Sad w księżycu”, „Deszcz krwi i ognia”, „Zmarszczka”, „Epitafium”.
Myślę, że warto sięgnąć po tomiki Leopolda Staffa, by poznać je osobiście, rozsmakować się w tych tekstach.
Dziękujemy uczestnikom, ich opiekunom, rodzicom, nauczycielom
za wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie wybranych utworów.
Dziękujemy Dyrekcji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Antoniewie za życzliwą pomoc przy organizacji turnieju.
Dziękujemy Dyrekcji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu
za ufundowanie nagród i wyróżnień książkowych oraz za obecność i
wspieraniu nas już trzeci rok w tym przedsięwzięciu.
W imieniu organizatora
Aleksandra Gajewska

Mowa oczywiście o pluszowym Misiu Uszatku. I nieważne, że w
świecie mieszka wielu dalekich kuzynów Uszatka od Yogi i Booboo,
Colargola, Paddingtona po Puchatka to i tak najbardziej bliski naszym
milusińskim jest właściciel klapniętego uszka.
A jak bardzo kochany jest nasz bohater przekonać się można było
20 listopada 2009 roku w skockiej bibliotece. Sala na piętrze zamieniła
się tego dnia w Pluszową Krainę – Misiolandię.
Na spotkanie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przybyło
ponad 170 jego małych przyjaciół z miasta i gminy Skoki. Spragnionych
zabawy przywitali aktorzy poznańskiego teatru PROMYK w przedstawieniu „Tajemnica leśnych przyjaciół” Po spektaklu i małym co nie co
dzieci powitał prawdziwy pluszowy Miś Karol. I chociaż Misiowi gorąco
było od wrażeń i przyciasnawego futerka dziarsko spełnił swoją misję.
Wpierała go Alicja jak z krainy czarów.

Pozostało wiele miłych wspomnień i nadzieja, że po przespanej zimie
Miś powróci z wiosenną energią do dzieci.
Organizatorzy: biblioteka w Skokach dziękują za wsparcie finansowe
Pani Małgorzacie Szpendowskiej- Wylegalskiej gminnemu koordynatorowi ds. uzależnień, dyrekcji i opiekunom grup przedszkolnych za
aktywny udział dzieci w zabawie oraz Alicji i Misiowi za pluszowy,
ciepły dzień.

Młodzi Klubowicze

Klub Molika Książkowego działa przy Bibliotece Publicznej w Skokach od maja 2009 r. Skupia on w swych szeregach trzy i czteroletnich
mieszkańców naszego miasta. Młodzi klubowicze spotykają się co
dwa tygodnie, w środowe popołudnia, w salce Oddziału dla Dzieci
i Młodzieży. W trakcie tych spotkań poprzez zabawę zdobywają oni
wiedzę na temat otaczającego nas świata oraz wędrują po świecie
bajek i baśni.
4 listopada zapadnie w ich pamięci jako dzień szczególny i nietuzinkowy. Tego dnia bowiem młodzi klubowicze zostali oficjalnie członkami
Klubu Molika Książkowego. Była przysięga, pasowanie, wręczenie
klubowych legitymacji oraz wspólne zdjęcia.
Gościem specjalnym spotkania była Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Skokach Pani Elżbieta Skrzypczak, która zaprezentowała dzieciom
wiersz Juliana Tuwima pt. „W aeroplanie”. Na jej ręce również młodzi
czytelnicy złożyli własnoręcznie podpisaną przysięgę, mówiącą o poszanowaniu i miłości do książek. Spotkanie zakończyło się wspólnym,
słodkim biesiadowaniem.
Wszystkim klubowiczom z tej okazji życzymy wszystkiego co najlepsze, a także wytrwałości w złożonych przez nich postanowieniach.
Sylwia Popadowska
Dokończenie na str. 14
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II Wieczór Poetycki
z cyklu „Poetycka Jesień”

Narcyza Żmichowska, Janina Poświatowska, Artur Oppman, Adam
Asnyk, Kazimierz Przerwa- Tetmajer, Bolesław Leśmian, Jonasz Cofta,
Lech Konopiński i Władysław Broniewski oraz ci wielcy powszechnie
znani, a więc: Jan Kochanowski, Juliusz Słowacki i Wisława Szymborska, to poeci, których wiersze liryczne ujmujące różne postaci i
wyrazy szeroko pojętej miłości zabrzmiały 3 listopada br. w sali skockiej
Biblioteki.

niejednokrotnie bardziej wzruszać od tej tworzonej zawodowo.
Bohaterowie wieczoru, którzy odważyli się pojawić na scenie, by
recytować wiersze zostali przez dyrektora Biblioteki Elżbietę Skrzypczak nagrodzeni tomikami wierszy, a wszyscy jego uczestnicy mogli
uraczyć się sponsorowanym przez Burmistrza wyśmienitym tortem.
Ale na tym nie koniec. Teraz na scenie pojawił się gitarzysta i muzyk
Witold Żuromski, który zaprezentował się uczestnikom w duecie z
Katarzyną Najderek.
E. Lubawy

Koncert T-LOVE

Jakże odmienny klimat niż zazwyczaj zapanował w skockiej hali 22
listopada, podczas koncertu zespołu T-LOVE, tym razem nie było
patosu i powagi jak to zwykle bywa w naszej hali - była dobra zabawa
dla zgromadzonej tak ok. 400 osobowej publiczności.
Nie ma co się dziwić jak na scenie pojawił się zespół T.Love, znana
wszystkim zainteresowanym, wywodząca się Częstochowy formacja,
tworząca od początku lat 80-tych muzykę pod wpływem punk rocka, a
z upływem czasu korzystając również ze stylistyki reggae, rock’n’rolla,
glam rocka, pop rocka.

Bo to właśnie, wiersze autorstwa tych poetów nasi emeryci: Elżbieta Kasprzak, Sabina Larus, Ewa Chudziak, Janina Szymańska,
Franciszek Baranowski oraz Bolesław Mikołajczyk, zachęceni przez
dyrektora Biblioteki Elżbietę Skrzypczak zaprezentowali swym
kilkudziesięciu koleżankom i kolegom w trakcie odbywającego się
tu II Wieczoru Poetyckiego z cyklu „Poetycka jesień”.
Uczestnicy wieczoru w skupieniu wsłuchiwali się w płynące w
jesiennym nastroju ze sceny słowa, a 70 i 80-latkowie ustami Janiny Szymańskiej i Elżbiety Kasprzak, usłyszeli że znany im z ławy
szkolnej Władysław Broniewski, autor Kantaty o Stalinie i Komuny
Paryskiej, to także wspaniały poeta liryczny, autor m.in. wierszy
pt.: „Szczęście”, „Wiersz ostatni” oraz „Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co” i „Wiem, że czasami ludzie czytają wiersze
i płaczą”.
Repertuar zaprezentowany przez swe starsze koleżanki i kolegów uzupełnili szczerze witani przez publiczność goście: Danuta
Kęsik, Danuta Kobus- Bogunia i Krzysztof Migasiewicza. Danuta
Kęsik, wierszem „Miłość” przybliżyła słuchaczom m.in. twórczość
Nikosa Chadżinikolau, a wierszem „Usta twoje całuję” Kazimierza
Wierzyńskiego. Z jej ust przed skocką publicznością w wierszu „Miłość” zabrzmiały też przemyślenia i słowa wywodzącego się ze Skoków
ks. Sławomira Skwierzyńskiego. Danuta Kobus- Bogunia wierszem
„Niepewność” sięgnęła do twórczości Adama Mickiewicza a wierszem
„Spieszmy się kochać ludzi”, do przemyśleń ks. Jana Twardowskiego.
Krzysztof Migasiewicza swą uwagę poświęcił twórczości poezji amatorskiej, pochodzącego ze Śląska Zbigniewa Matejaszczyka i te wiersze:
„Rozmowa o miłości”, „Miłość jak w piosence” oraz „Kocham po prostu” przekonały słuchaczy, że poezja amatorska, płynąca z serca może

T.Love został założony w roku 1982 początkowo jako Teenage Love
Alternative i pod tą nazwą funkcjonował do roku 1987. Grupa szybko
zdobyła sporą popularność, już w roku 1984 wystąpiła w charakterze
gwiazdy na Festiwalu w Jarocinie.
W chwili obecnej jest zespołem o mocno ugruntowanej pozycji na
polskiej scenie rockowej.
Koncert w Skokach był jednym z kilkudziesięciu podczas jesiennej
trasy koncertowej pod nazwą Kryzyslove Tour 2009.
Atmosfera na koncercie była jak to na oficjalnym forum T-LOVE
napisał obecny w Skokach Zbych Zalewski z Poznania (40 koncert
zespołu w życiu) mega pozytywna.
Zapraszamy do bogatej galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak
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tegracyjne na siedząco, zabawy wokół grupowego „ogniska”, elementy
orgiami, itd. A to wszystko w wygodnych pozycjach na dywanie.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

KUBUŚ PUSZATEK - JESIEŃ

Kolejny raz. odwiedzili nas aktorzy ze Studia Małych
Form Teatralnych Scenografii i Reżyserii z Krakowa. Przyjechali z przedstawieniem „Jesień u Kubisia Puszatka”. .
Podczas tego interaktywnego przedstawienia, dzieci miały możliwość
wystąpienia na scenie razem z aktorami i współtworzenia sztuki teatralnej. Oryginalność i niepowtarzalność przedstawieniu zapewniły
bogate rekwizyty, scenografia oraz kostiumy aktorów.
Spektakl poruszał tematykę zmian w przyrodzie, jesiennych prac polowych i grzybobrania. Był jak najbardziej na czasie i oczywiście bardzo, bardzo nam się podobał! Dziękujemy aktorom i mamy nadzieję że wkrótce znów nas odwiedzą.

PASOWANIE
NA PRZEDSZKOLAKA

Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość, szczególnie
dla dzieci, które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły
swoją przygodę z przedszkolem. „Pasuję Cię na przedszkolaka”tymi słowami wypowiedzianymi przez Panią Dyrektor, nowe dzieci
zostały przyjęte do grona przedszkolaków Przedszkola Samorządowego w Skokach. Na uroczystość licznie stawili się rodzice dzieci,
którzy gromkimi brawami oklaskiwali wszystkie przedszkolaki.

PIERWSZA POMOC
PEDIATRYCZNA

O zdrowie dzieci każdy z nas chce dbać i troszczyć się w szczególny
sposób. Wszyscy wiemy, że niekiedy chwile decydują o tym, czy uda
nam się uratować czyjeś życie.
Nauczycielki z naszego przedszkola wzięły udział w kursie PIERWSZA POMOC PEDIATRYCZNA. Spotkanie było prowadzone przez
dyplomowanego ratownika medycznego z wieloletnim doświadczeniem
w ratownictwie.
W programie ujęte zostały zagadnienia takie jak:
- organizacja i wzywanie pogotowia, numery alarmowe ocena funkcji
życiowych dziecka – przytomności, oddechu
- postępowanie podczas utraty przytomności
- postępowanie w zadławieniach
- resuscytacja dzieci
- postępowanie we wstrząsie uczuleniowym
- skuteczna reakcja na masywny krwotok (po urazie, krwotok z nosa),
współczesne sposoby opatrywania
- postępowanie w urazach kończyn – pęknięcia, złamania, zwichnięcia,
skręcenia
- postępowanie w oparzeniach termicznych i chemicznych oraz w
zatruciach (np. środkami czystości)
- kompletowanie apteczki pierwszej pomocy.

KLANZA WARSZTATY METODYCZNE – „NAUCZANIE NA
DYWANIE”

Nauczycielki z Przedszkola wraz z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej wzięły udział w warsztatach metodycznych „Nauczanie na
dywanie”
Zgodnie z nową podstawą programową, w której szczególne miejsce
zajmuje uczenie nie tylko przy stolikach czy ławkach, zaproponowane
zostały działania na „dywanie”. W programie warsztatów były tańce in-

Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez pluszowego misia. Miś
jest najlepszym przyjacielem dziecka, nawet niektórzy dorośli trzymają
z sentymentu swojego pluszaka. Czy można wyobrazić sobie świat bez
misia?
25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.
W związku z tym świętem biblioteka zaprosiła przedszkolaki do krainy
misiów – MISIOLANDII na przedstawienie w wykonaniu teatrzyku
PROMYK, oraz na pląsy i zabawy z misiem. Nie zabrakło również
słodkich niespodzianek. Bardzo dziękujemy.

Halloween
w przedszkolu Fundacji

W piątek, dnia 30 października 2009r. w Przedszkolu Publicznym
w Jabłkowie uczniowie klasy „0” i klasy I wspólnie bawili się na
zabawie z okazji Halloween. Klasa „0” pełniła rolę gospodarzy,
natomiast klasa I pełniła honory zaproszonych gości.
Na zabawie pojawiły się duchy, biedronki, motyle i wiele innych
postaci. Imprezę prowadziły dwie urocze czarownice, w które
wcieliły się Panie: Paulina Grossmann i Agnieszka Kokowska.
Zabawa była przeplatana licznymi konkursami i słodkim poczęstunkiem. Imprezę tą uważamy za udaną i na pewno na długo
pozostanie w naszej pamięci.

Hubertowskie święto
w Lechlinku

Już od wielu lat, pierwsza sobota listopada to dzień, na który
czekają uczniowie z Lechlina ponieważ, jak tradycja szkoły nakazuje, wyjeżdżają oni do „leśniczówki” w Lechlinku, aby tam
wraz z członkami Koła Łowieckiego „Szarak” obchodzić Dzień
Świętego Huberta – patrona myśliwych.
W tym roku obchody tego święta rozpoczęły się przedpołudniowym polowaniem, po którym wszyscy myśliwi uczestniczyli w
uroczystości poświęcenia obelisku upamiętniającego założycieli i
działaczy koła. W ten sposób zainaugurowano obchody pięćdziesięciolecia powstanie Wojskowego Koła Łowieckiego „Szarak”.
W godzinach popołudniowych kontynuowano jubileuszowe
uroczystości w Lechlinku. Tam też przybyli uczniowie z Lechlina,
którymi opiekowały się G. Kufel i R. Wróblewska.
W tym roku grupa młodych aktorów przygotowała inscenizację
pt. „Eko zakupy”, zachęcającą wszystkich zebranych do kupowania towarów na których umieszczony jest „znak ekologiczny”.
Następnie wszyscy uczestnicy pikniku otrzymali zestawy znaków
umieszczanych na różnych towarach. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Dzieci w nagrodę otrzymały drobne
upominki.
Po części oficjalnej nastała upragniona chwila dla wszystkich
gości – skosztowanie pieczonego dzika. Niektórzy uczniowie mieli
pierwszy raz okazję spróbować tego przysmaku. Nie zabrakło też
pysznego bigosu i innych przekąsek.
Pomimo pochmurnej pogody, humory wszystkim dopisywały.
Zadowoleni z tak miłego spotkania uczniowie na rok pożegnali
„leśniczówkę”.
Grażyna Kufel
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Sukcesy szachistów!

30 października 2009 r. reprezentacja naszej szkoły pod opieką
Wioletty Molińskiej, wywalczyła podczas Powiatowych Mistrzostw
Szachowych dla Szkół Podstawowych w Wapnie pierwsze i trzecie
miejsce.
Zaszczytne pierwsze miejsce zdobył Patryk Bałażyk i
tym samym zakwalifikował
się na Wojewódzkie Mistrzostwa Szachowe. Patryk
Szymkowiak zajął miejsce
trzecie.
Kolejny sukces kółka szachowego miał miejsce 22
listopada 2009 r., kiedy to
Mateusz Tyll zdobył pierwsze miejsce w Powiatowych
Mistrzostwach Szachowych
w Wągrowcu. Uwieńczeniem
sukcesu był puchar, dyplom
oraz nagroda pieniężna wręczona przez Starostę Powiatu
Wągrowieckiego. Patryk Bałażyk zdobył trzecie miejsce i został uhonorowany dyplomem i nagrodą pieniężną.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wspomnienia ze szkolnej
ławy…

Integralną częścią obchodów uroczystości 90-lecia szkoły była
wystawa pamiątek szkolnych zorganizowana przez Barbarę Surdyk,
która zmobilizowała mieszkańców Skoków i absolwentów do odszukania swoich przyborów, zeszytów, podręczników, świadectw i
fotografii. Dzięki ich ofiarności na chwilę ożyły wspomnienia…
Na kilka dni współczesna sala lekcyjna przeobraziła się w miejsce nauki sprzed kilkudziesięciu lat. Odwiedzający szkołę goście
mogli odczuć atmosferę swych szkolnych lat dzięki zgromadzonym
pamiątkom. Wielu z nich odnalazło bliskie serca fotografie, dawne
wydania podręczników, przybory szkolne z własnego tornistra,
które dawno odeszły w zapomnienie wyparte przez nowoczesne
technologie. Z sentymentem oglądano cenzurki szkolne, zawierające m.in. oceny z ćwiczeń cielesnych (dzisiejsze wychowanie
fizyczne).
W oczach niektórych pojawiały się łezki wspomnień podczas
czytania wpisów do szkolnych pamiętników. Okazuje się jednak, że
te naiwne wierszyki ku pamięci są nadal popularne wśród naszych
dzieci, a ich przesłania nadal aktualne.
Byli nauczyciele przypomnieli sobie dawną dokumentację szkolną, spośród której najstarszy eksponat stanowiła księga uczniów
z 1894 roku. Obecni zaś pedagodzy z zazdrością spoglądali na
zeszyty uczniów równiutko zapisanych kaligraficznym pismem, a
przecież pisanych niewyszukanymi piórami ze stalówkami.
Wielu absolwentów skorzystało z możliwości zajęcia miejsca w
dawnej szkolnej ławie z kałamarzem i wpisania do księgi pamiątkowej słów wspomnień i podziękowań.
Ekspozycję podziwiali także współcześni uczniowie, którzy
zostali oprowadzeni przez organizatorkę i zapoznani z wieloma
dla nich nieznanymi przedmiotami, wzbudzającymi zdziwienie i
zaskoczenie. W ten sposób historia po raz kolejny zatoczyła koło
– ich przybory za kilkadziesiąt lat także będą eksponatami.

Po raz drugi obchodziliśmy w bibliotece szkolnej Światowy Dzień
Pluszowego Misia.
Z tej okazji na wystawie zebrano 85 misiów przyniesionych przez
uczniów i nauczycieli. Były wśród nich misie nowe i stare, z naderwanym uchem, wypłowiałym futerkiem i z własną, niepowtarzalną historią. Tego dnia każdy czytelnik mógł zagłosować na najsympatyczniejszą
misiową przytulankę. Uczniowie młodszych klas zapoznali się z historią
święta, z różnymi postaciami misiów oraz wysłuchali fragmentów ,,Misia Uszatka”. W miłej, sympatycznej atmosferze wypełniali misiowe
kolorowanki i rozwiązywali zagadki. Starsi układali na czas puzzle online z postacią niedźwiedzia brunatnego oraz przeglądali prezentacją
multimedialną dotyczącą gatunków niedźwiedzi. Na pożegnanie każdy
uczestnik święta otrzymał małe ,,co nieco”.
Lidia Eksler

Gimnazjum nr 1
im. Polskich Olimpijczyków w Skokach ma 10 lat
Z okazji 10. urodzin naszej Szkoły chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom jej historię. Po informacje na ten temat redakcja „Szkolnego
Miszmasza” zwróciła się do Pana Dyrektora Wiesława Sierzchuły.
1. Kto wpadł na pomysł nadania naszej szkole im. Polskich Olimpijczyków? Skąd taki wybór?
W 1999 roku weszła ustawa dzieląca poziom nauczania podstawowego na dwa poziomy: klasy 1-6 podstawowy i 1-3 gimnazjum. Dodano
jeden rok do nauczania gimnazjalnego i skrócono o jeden edukację
licealną. Nasze gimnazjum do 2002 roku dzieliło budynki wraz ze szkołą
podstawową. Powstała koncepcja wybudowania hali sportowej, lecz
nie było na to przedsięwzięcie środków pieniężnych. Szczęście jednak
dopisało, zapadła więc szybka decyzja o wybudowaniu nowego obiektu
sportowego na terenie gminy Skoki.
Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Samorząd Szkolny uznali,
że jeżeli powstała nowa szkoła, to powinna ona otrzymać swoje imię.
Było kilka poważnych propozycji m. im. kontynuacja imienia szkoły
podstawowej oraz Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.
Ta ostatnia okazała się być najbardziej trafna ze względu na halę jaką
posiadamy.
Tak więc w 2004 roku nasze Gimnazjum otrzymało swoje imię przyjęte do grona szkół o nazwie Polskich Olimpijczyków, zaaprobowane
również przez Polski Komitet Olimpijski. Przeprowadzono konkurs
na logo szkoły, który wygrała uczennica szkoły Wanda Biała. Logo to
prezentuje biało – czerwoną flagę w tle, pięć kół olimpijskich, otwartą
księgę z herbem Skoków i pióro symbolizujące naukę. Nasza szkoła
również w 2004 roku otrzymała sztandar z logo szkoły.
2. Jak wyglądał pierwszy Dzień Olimpijczyka w naszej szkole i czy ma
Pan jakieś szczególne wspomnienia związane z tym świętem?
Pierwszy Dzień Olimpijczyka odbył się w Antoniewie i na początku
był połączony z Dniem Dziecka. Był to piknik, podczas którego przeprowadzone były rozgrywki sportowe między klasami. W następnych
latach święto to było ulepszane z roku na rok, a dwa lata temu po
raz pierwszy przyjechali do nas uczniowie z innych szkół o tej samej
nazwie. Zmieniono również datę tej uroczystości z 1 czerwca na 30
kwietnia.
3. Jest Pan dumny z osiągnięć sportowych swoich uczniów?
Oczywiście, że jestem bardzo dumny z osiągnięć, nawet tych najmniejszych. Mam też pewną satysfakcję, gdy wchodzę do hali i widzę
wszystkich uczniów ćwiczących, a nie „grzejących ławę”. Według mnie
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największym osiągnięciem jest zajęcie 6 miejsca w województwie, w
rankingu na „Najbardziej usportowioną szkołę” w roku szkolnym
2003/2004. Jest to rzeczą normalną, że ciężko jest nam rywalizować
ze szkołami, do których uczęszcza dwa razy więcej uczniów.
Cieszę się, że udaje się nam organizować z coraz większym rozmachem Święto Szkoły. Przyjeżdża coraz więcej uczniów z coraz liczniej
reprezentowanych szkół noszących imię Polskich Olimpijczyków.
Jestem z tego bardzo zadowolony. Ubolewam tylko nad niską frekwencją naszych uczniów. Mam nadzieję, że w tym roku szkolnym
wszyscy będą chcieli spędzić w szkole ten miły, zabawny dzień pełen
różnorodnych atrakcji.
Klaudia Loręcka i Zuzanna Druciarek
„Szkolny Miszmasz”

Kalendarium
Ważniejsze wydarzenia
• 1 września 1999 r. - powstało jedyne w gminie Gimnazjum nr 1 mieści
się ono w murach Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Skokach
• 9 września 2002 r. - uroczystość otwarcia hali sportowej i nowego
budynku szkoły
• 15 listopada 2003 r. - przekazanie szkole flagi olimpijskiej
• 23 kwietnia 2004 r. - uroczyste nadanie szkole imienia „Polskich Olimpijczyków”
• 22 kwietnia 2005 r.- Święto Szkoły - odwiedziny Andrzeja Wróbla
- złotego medalisty Igrzysk Paraolimpijskich oraz Zbigniewa Orywała
- olimpijczyka z Rzymu
• 19 kwietnia 2007 r. – spotkanie z arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim Henrykiem Józefem Muszyńskim z okazji wizytacji naszej
parafii
• 23 kwietnia 2008 r. - Święto Szkoły - wizyta uczestnika Paraolimpiady
w Atlancie w roku 1996 - Andrzeja Ludzkowskiego
• 7 marca 2009 r. – w murach szkoły gości złota czwórka podwójna wraz
z trenerem, czyli: Marek Kolbowicz, Adam Korol, Michał Lewiński,
Konrad Wasilewski oraz Aleksander Wojciechowski
• 7 marca 2009 r. – Skocka Gala Mistrzów - występ wspaniałego Ssnake’a
• 7 marca 2009 r. – Skocka Gala Mistrzów - koncert poznańskiego zespołu
AudioFeels
• Od 1 września 1999 - uczniowie naszego gimnazjum biorą udział
w licznych zawodach sportowych oraz olimpiadach i konkursach
przedmiotowych, zdobywając najwyższe nagrody
Marta Szmyra- „Szkolny Miszmasz”

Konkursy recytatorskie

W kolejnej edycji powiatowego konkursu recytatorskiego pt. „Złoty
Klon” nasza szkołę reprezentowały: Katarzyna Mantaj, Dominika
Popkowska, Karolina Słomińska oraz Marta Szmyra. Gimnazjalistki
przedstawiały wiersze polskiego noblisty - Czesława Miłosza. Swoją
recytacją Marta wywalczyła II miejsce.
29 października w Bolechowie Diana Poschen, Aleksandra Samol,
Marta Szmyra oraz Wojciech Wasylewicz wzięli udział w konkursie
poezji obcojęzycznej pt. „Świat poezją malowany”. W kategorii języka
niemieckiego I miejsce zajęła Diana, języka francuskiego I miejsce zdobyła Ola, natomiast Wojtek zwyciężył w kategorii języka rosyjskiego.
6 listopada w Antoniewie odbył się konkurs recytatorski „Głos
Poezji”. Po eliminacjach szkolnych w finale udział wzięli: Zuzanna
Druciarek, Katarzyna Mantaj, Dagmara Surdyk, Marta Szmyra ,Paulina Szymkowiak oraz Piotr Paczewski. Recytatorzy zaprezentowali
(zgodnie z regulaminem) wiersze Leopolda Staffa. Jury przyznało
wyróżnienie Kasi Mantaj.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!
Marta Szmyra
„Szkolny Miszmasz”

Zawody na zakończenie
sezonu

Wczesnym rankiem 8 listopada najbardziej wytrwali wędkarze ze
skockiego Koła PZW nr 120 zebrali się nad brzegiem jez. Włokna
by rozegrać ostatnie w tym roku zawody wędkarskie. Ryby łowiono
z brzegu, pomostu bądź z łodzi na wodach dwóch akwenów tj. jez.
Włokna i Brzeźna.
Jak jednoznacznie stwierdzili wędkarze po zakończeniu zmagań
„ryba dziś nie brała”. Byli na szczęście jednak tacy, którym udało się
coś niecoś złowić.
Kolejne miejsca zajęli:
I miejsce - Jarosław Pechela – 1,5 kg
II miejsce – Marek Kubicki – 0,7 kg
III miejsce – Alojzy Pacholski – 0,64 kg
IV miejsce – Zbigniew Pietrzak – 0,20 kg
V miejsce – Michał Maniecki – 0,18 kg
Wszystkim wędkarzom gratulujemy wytrwałości i życzymy „Ryby
Życia” w przyszłym roku.
Karolina Stefaniak

Podsumowanie rozgrywek

W Urzędzie Miasta i Gminy nastąpiło podsumowanie przebiegu i
wyników rozgrywek Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej 2009. W tegorocznej
edycji uczestniczyło 5 drużyn, które łącznie na boiskach w Skokach i
w Łosińcu rozegrały 20 meczy .
Najlepszym zespołem Ligi okazała się drużyna Rejowca, która łącznie
zdobyła 22 punktów. II miejsce zdobywając 16 punktów wywalczyła
reprezentacja Potrzanowa, a III z 12 punktami drużyna Rakojad. IV
miejsce z 9 punktami przypadło drużynie z Rościnna, a V ostatnie
miejsce z ilością 0 punktów chłopakom z Łosińca.
Na zakończenie rozgrywek odbył się mecz finałowy pomiędzy Mistrzem Ligi – Rejowcem, a reprezentacją pozostałych drużyn, który
zakończył się wynikiem 3:4.
Sędziami zawodów byli Maciej Kuczyński i Jakub Grzegorzewski.
Wszystkie uczestniczące w rozgrywkach zespoły otrzymały nagrody
pieniężne przeznaczone na zakup strojów i sprzętów sportowych, w
tym: zdobywca I miejsca - 1630 zł, II miejsca- 1230zł, III- 800zł, IV
miejsca- 700 zł i V miejsca- 630zł.
E. Lubawy

SELEKTYWNA ZBIÓRKA
SUROWCÓW WTÓRNYCH

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że od miesiąca października 2009 roku uruchamiany jest pilotażowy program selektywnej zbiórki
surowców wtórnych „u źródła” dla mieszkańców Miasta Skoki.
System ten pozwoli na bardzo efektywne zebranie i wykorzystanie wielu
cennych surowców zawartych w odpadach komunalnych do ponownego ich
wykorzystania w procesie odzysku i recyklingu. W efekcie ilość odpadów
składowanych na składowiskach śmieci ulega zasadniczemu ograniczeniu
z wymierną korzyścią dla środowiska naturalnego.
Osoby zainteresowane akcją otrzymają pojemnik na szkło oraz worek
przeznaczony do plastiku, natomiast makulatura winna być paczkowana, aby
ułatwić załadunek. Odbiór wysegregowanych surowców wtórnych odbywać
się będzie raz w miesiącu, według ustalonego wcześniej grafiku.
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona będzie nieodpłatnie prze
firmę LUK-GLAS z Podanina. Przedsiębiorstwo nie będzie pobierało od
mieszkańców żadnych opłat za worki, ani za odbiór surowców.
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy w
Skokach, w pokoju nr 1 lub telefonicznie (061) 8 925 817.
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Perłowy Jubileusz
Uroczystości Jubileuszowe kontynuowano
nazajutrz w Bibliotece Gminnej, gdzie około
130 członkom Związku towarzyszyli goście:
Starosta Michał Piechocki, Przewodniczący
Rady Powiatu Krzysztof Migasiewicza, Burmistrz Tadeusz Kłos i Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Kujawa oraz Przewodniczący Zarządu Okręgowego Związku w Poznaniu Henryk Zywert. Gośćmi uroczystości
byli też ksiądz Karol Kaczor oraz była dyrektor
Biblioteki Jadwiga Ranke, która od początku
powstania skockiej organizacji otaczała ją
szczególną opieką, a kierowana przez nią placówka stała się ostoją działalności Związku.
W trakcie uroczystości Przewodniczący
Zarządu Oddziału Janina Szymańska, przedstawiła rys historyczny Związku, z którego
wynikało co następuje:
Powstała w roku 1979 Organizacja, do roku
1996 działała jako grupa wchodząca w skład
Koła Miejsko- Gminnego w Murowanej Goślinie. W tym czasie rosła liczba jej członków,
zwiększała się też jej aktywność i zakres działania. W rezultacie w roku 1996 decyzją Zarządu
Wojewódzkiego, skocka organizacja zyskała
samodzielność i statut Koła. Przez wszystkie
te lata, aż do roku 2003 funkcję Przewodniczącego pełnił śp. Adam Wasilewski.
W roku 2002 Przewodniczącą Koła została Barbara Mocna, a Adama Wasilewskiego uhonorowano tytułem Honorowego Członka Zarządu.
Od roku 2006 decyzją Zarządu Okręgowego
w Poznaniu, nasze Koło działa jako Oddział
Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, który na dzisiaj skupia 178
członków. Aktualnie, od roku 2007 funkcję
przewodniczącej pełni Janina Szymańska, a w
skład zarządu wchodzą: Ewa Chudziak, Iwona Ranke, Danuta Grzegorzewska, Aurelia
Ludzkowska i Elżbieta Zywert.

Skocki Związek spełnia ważną rolę w
życiu seniorów. Dba o ich sprawy socjalnobytowe, organizuje życie kulturalne- od roku
1991 nieprzerwanie działa Zespół Śpiewaczy
„Harfa” pod kierownictwem Antoniego
Wiśniewskiego, który ze swych koncertów
znany jest również poza terenem Gminy,
Powiatu i Woj. Wielkopolskiego. Związek
organizuje też życie towarzyskie seniorów,
inicjuje wycieczki turystyczno- krajoznawcze
oraz wycieczki do kina i do operetki. Jest też
organizatorem spotkań przy stole i muzyce.
Od początku uczestniczy w organizacji Dni
Miasta i Gminy Skoki oraz organizacji innych uroczystości gminnych i kościelnych.
Uroczystościom Jubileuszowym tradycyjnie towarzyszyły gratulacje i życzenia ze
strony gości pod adresem Zarządu i wszystkich jego członków. Tak więc Henryk Zywert
w imieniu Zarządu Głównego Związku na
ręce Przewodniczącej Janiny Szymańskiej
przekazał przyznane dla skockiego Oddziału
„Złotą Odznakę Honorową” wraz z dyplomem w formie Listu Gratulacyjnego. Za
udzielaną Związkowi Pomoc i działalność
na jego rzecz Dyplomy ze słowami podziękowania otrzymali też: Michał Piechocki,
Krzysztof Migasiewicza, Tadeusz Kłos,
Zbigniew Kujawa, Elżbieta Skrzypczak i
Jadwiga Ranke oraz zasłużeni członkowie
dawniejszego Zarządu: Dorota Gapińska i
Zofia Kaczkowska.
Starosta Michał Piechocki wraz z wyrazami podziękowania Nagrody Herbu Powiatu
wręczył Przewodniczącej Janinie Szymańskiej i Przewodniczącemu Zarządu Okręgu
Henrykowi Zywertowi.
Listy gratulacyjne oraz albumy Powiatu
Wągrowieckiego z rąk Starosty i przewodniczącego Rady Powiatu otrzymali też

długoletni i zasłużeni członkowie Związku:
Barbara Mocna, Irena Futro i Jan Cibail.
Przedstawiciele Samorządu Powiatowego – Starosta i Przewodniczący Rady oraz
przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy
– Burmistrz i Przewodniczący Rady, albumami
prezentującymi powiat wągrowiecki i miasto
Skoki, obdarowali członków Zarządu oraz
najdłużej działających w Związku członków,
a wśród nich: Stefana Witkiewicza, Pelagię
Szwed, Edmunda Łosinieckiego, Jadwigę
Pawlak, Mieszysławę Brajewską, Krystynę
Bagażyk, Marię Rogoziecką, Krystynę Auguścińską, Leona Kamińskiego, Aleksandrę
Larus, Krystynę Wiśniewską, Juliannę Kujawę,
Marię Drzewiecką, Stanisławę Witkiewicz,
Halinę Wołkow, Bogdana Starzyńskiego,
Władysławę Kuchcińską, Stanisławę Kaczmarek, Mariannę Cugehert, Teresę Skowrońską,
Helenę Burzyńską, Tadeusza Nowakowskiego
i Pelagię Woźniak – odnośnie osób, którym los
nie pozwolił na udział w spotkaniu, postanowiono, że członkowie Zarządu odwiedzą ich
w domach i przekażą im przyznane dyplomy
i albumy.
Spotkanie w Bibliotece swym śpiewem
umilała „Harfa”, do której w wielu momentach przyłączali się uczestnicy uroczystości
Jubileuszowych. Uroczystościom towarzyszyła
też wystawa kronik z działalności Związku
, w których szczególne miejsce zajmuje Zespół Śpiewaczy „Harfa” i jego „śpiewacze
wojaże”.
Uroczystości w dniu 29 października br.
zakończył wspólny toast oraz poczęstunek,
na który składały się wspaniały tort okolicznościowy i specjalnie przygotowane na ten
dzień przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Potrzanowie dania obiadowe.
E. Lubawy
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W środę, 28 października br. uczestnictwem we mszy świętej odprawianej w ich intencji,
w czasie której modlitwom towarzyszyły pieśni w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Harfa”,
członkowie Oddziału Terenowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów rozpoczęli
uroczystości 30-lecia działalności Związku w Skokach.
O jubileuszu czytaj na str. 18

SKOCKI KALEJDOSKOP

Halloween w przedszkolu Fundacji.

III Turniej recytatorski- Głos Poezji.

Koncert zespołu T-LOVE.

Moliki Książkowe w skockiej Bibliotece.

Pamiątkowa izba lekcyjna w Szkole Podstawowej w Skokach.

Święto Pluszowego Misia w Szkole Podstawowej w Skokach.

Uczestnicy zawodów wędkarskich Koła PZW nr 120 w Skokach.

Wyróżnieni nauczyciele SzP w Skokach podczas Jubileuszu 90-lecia.

