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20.358,19 zł  na  2010 rok
- jeszcze o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

W Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Skokach zagrali też najmłodsi - mali przedszkolacy.

Czytaj na str. 2

W feriach z Biblioteką uczestniczyło 70. dzieci

Czytaj na str. 18-19
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Obecnie pragniemy poinformować czytelni-
ków, że nasze wspólne Granie zaowocowało 
zebraniem 20.358,19 zł!, które zostały wpła-
cone na konto Fundacji Jurka Owsiaka, a na 
kwotę tę złożyły się: 
- 260,00 zł wpisowego wpłaconego przez 

zawodników Turnieju Piłki Siatkowej roze-
granego w dniu 9 stycznia w hali Gimnazjum 
w Skokach;

- 1123,68 zł utargu ze świątecznej kawia-
renki;

- 3,79 zł wpływu ze sklepiku Gimnazjum;
- 10035,52 zł z licytacji – aukcji fantów ofia-

rowanych przez sponsorów.

Kwoty te uzupełniło 8.935,20 zł zebranych 
przez wolontariuszy do puszek, w tym 6.297,10 
zł na terenie Miasta i Gminy Skoki i 2.638,10 
zł na terenie Gminy Mieścisko.  

Tutaj musimy wyjaśnić że Skocki Sztab 
WOŚP „Gorące Serca” kolejny raz obszarem 
swego działania obejmował teren Miasta i 
Gminy Skoki i Gminy Mieścisko, a przekazana 
przez nas na rzecz Orkiestry kwota to łączne 
dzieło mieszkańców naszych dwojga Gmin. 

Podsumowując tegoroczne dzieło pragnie-
my, obok wcześniej składanych już podzięko-
wań, szczególnie gorąco wyrazić wdzięczność 
tym wszystkim, bez udziału których efekt 

naszego grania nie byłby tak wspaniały a 
więc wszystkim bezimiennym ofiarodawcom, 
„zarówno tym najmłodszym, jak i tym nieco 
starszym”, którzy bez błysku fleszy wrzucili 
składane przez siebie grosze i złotówki do 
puszek wolontariuszy. 

Godny podkreślenia jest fakt iż Sztab „Go-
rące Serca” z roku na rok zbiera coraz większą 
kwotę na rzecz ratowania chorych dzieci. 

W poszczególnych latach zebraliśmy: 
2006 – 7.654,45zł, 2007- 10.402,91 zł, 2008 
– 14.120,19 zł, 2009 – 18.290,92 i 55 euro, i 
2010 – 20.358,19zł.

Jeszcze o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
W poprzednim wydaniu „Wiadomości Skockich” informowaliśmy o przebiegu XVIII Finału WOŚP 

w Skokach. Równocześnie dziękowaliśmy wszystkim, którzy czynnie zaangażowali się w organizację tej 
szlachetnej imprezy która pozwoliła zebrać i przekazać środki na ogólnopolską akcję na rzecz doposaże-
nia Klinik Onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny, który przyczyni się do wczesnego wykrywania 
chorób nowotworowych u dzieci. 
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Dolata Michalina ur. 01.02.
Koprowska Ewa ur. 02.02.
Szopa Jakub ur. 07.02.
Zaranek Marianna ur. 08.02.
Majchrzak Ewa ur. 08.02.
Łabędzki Dawid ur. 09.02.
Sękowska Kaja ur. 09.02.
Włodarczak Wiktoria ur. 15.02.
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:
Radzymiński Bartosz i Rożek Hanna
Sękowski Rafał i Kielma Jolanta
Pachowicz Tomasz i Pol Lena
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:
Popieliska Aldona r.1971 – Skoki zm.28.01.
Bober Janina r.1933 – Skoki zm.01.02.
Kramer Stanisław r.1936 – Skoki zm.03.02.
Kiełczewska Irena r. 1951 – Łosiniec 09.02.
Majchrzak Feliks r. 1932 – Skoki zm.14.02.
Dzierla Grażyna r. 1958 – Roszkowo zm. 23.02.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Jeszcze o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Dyżury pracowników 
urzęDu Skarbowego

W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych, wzorem lat poprzednich pracow-
nicy Urzędu Skarbowego w Wągrowcu, 

będą pełnić dyżur w dniach 30.03.2010 i 19.04.2010 w Bibliotece 
Publicznej w Skokach w godzinach od 10.00 do 14.00.

Celem dyżuru jest pomoc i ułatwienie złożenia mieszkańcom 
Gminy Skoki zeznań o wysokości osiągniętego dochodu  w roku 
podatkowym  2009 r. 

uwaga roDzice !!
Od 15 lutego 2010r. – 19 marca 2010r. trwają zapisy dzieci do 

Przedszkola Samorządowego w Skokach.
20 marca 2010r. mija termin składania wniosków do przedszkola na 

rok szkolny 2010 / 2011( zarówno dzieci w wieku przedszkolnym tj. od 
3 – 5 lat jak i dzieci 6 – letnich – „0”).

Wszyscy rodzice, którzy pobrali wnioski proszeni są o złożenie ich 
w nieprzekraczalnym terminie. Informujemy, że co roku składamy 
nowy wniosek. 

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola 
proszeni są również o pobranie i złożenie wniosku w nieprzekraczal-
nym terminie.

Skoki w STaTySTyce !
Na dzień 31 grudnia 2009r. w Mieście i Gminie Skoki zamieszkiwało 8998 

osób, w tym 8853 zameldowanych na pobyt stały oraz 145 zameldowanych 
na pobyt czasowy. Spośród ogółu mieszkańców, 4009 osób zamieszkiwało 
w mieście, a 4989 na terenie wiejskim. 4475 spośród nas stanowiły kobiety, 
a 4523 mężczyźni. W roku 2009 nasi mieszkańcy zawarli 100 związków 
małżeńskich. Urodziło się 113 młodych Skoczan, w tym 49 dziewczynek i 
64 chłopców. Zmarło 63 z pośród nas, w tym  33 kobiety i 30  mężczyzn. W 
trakcie roku z terenu Miasta i Gminy wymeldowało się 79 mieszkańców. 
Równocześnie w tym samym czasie z terenu innych gmin przybyło 265 osób 
(170 osób zameldowało się na pobyt stały i 95 osób na pobyt czasowy). 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31.12.2009 r 476 
osób spośród  naszych mieszkańców pozostawało zarejestrowanych jako 
poszukujący pracy, w tym 396 osób bez prawa do zasiłku. Rok wcześniej, 
tj. 31.12.2008 liczby te wynosiły odpowiednio 292 i 215.

W dniu 31.12.2009r. do przedszkoli i zerówek na terenie Gminy uczęsz-
czało łącznie 302 dzieci, z pośród których 174 dzieci, w tym 60 z klas zero-
wych, korzystało z Przedszkola Samorządowego w Skokach, a 128 dzieci, 
w tym 48 z klas zerowych uczęszczało do placówek prowadzonych przez 
Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach. Łączna liczba uczniów 
szkół podstawowych wynosiła 602, z czego 393 stanowili uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Skokach, a 209 uczniowie szkół podstawowych Fundacji. 
Do naszego Gimnazjum uczęszczało 364 uczniów. 

W roku 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach na realizację zadań 
wynikających z ustawy o pomocy Społecznej wypłacił kwotę 598.964,00 zł, 
z tego na:
· zasiłki stałe dla 36 osób 100.578,00zł
· zasiłki okresowe dla 64 osób 96.099,00zł
· zasiłki celowe dla 257 osób 100.347,00zł
· opłatę za usługi opiekuńcze dla 17 osób 91.451,00zł
· opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 3 osób 59.189,00zł
· dożywianie w placówkach oświatowych dla 326 dzieci  124.850,00zł
· dożywianie w formie zasiłków celowych dla 57 osób 26.450,00zł

Na realizację świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 
kwotę  2.249.039,00zł, z tego na:

· zasiłki rodzinne 857.553,00zł
· dodatki do zasiłków rodzinnych 747.609,00zł
· zasiłki pielęgnacyjne 256 osób 442.935,00zł
· świadczenia pielęgnacyjne dla 17 osób 94.942,00zł
· jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 106 dzieci 

106.000,00zł
Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2009 wydat-

kowano kwotę 203.031,00zł.
Łączna suma wypłaconych w roku 2009 dodatków mieszkaniowych dla 

86 uprawnionych rodzin wyniosła 124.164,24 zł.
Biblioteka Samorządowa na dzień 31.12.2009 r posiadała 407 sztuk ma-

teriałów audiowizualnych i 28.320 woluminów, z czego 497 egzemplarzy za 
sumę 10.475 zł zakupiono w roku 2009. Na dzień 31.12.2009 r w Bibliotece 
zapisanych było 948 czytelników, a liczba wypożyczonych w 2009 książek 
wyniosła 16.122 egz. W czytelni skorzystano z 682 pozycji.

Według danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Wągrowcu w roku 2009 na terenie Miasta i Gminy Skoki odnotowano 121 
zdarzeń wymagających interwencji Straży Pożarnych. Na sumę tych zdarzeń 
składa się 28 pożarów i 91 miejscowych zagrożeń, w tym wyjazdów związa-
nych z wypadkami drogowymi i z usuwaniem skutków huraganów, a także 
z usuwaniem zagrażających życiu ludzi owadów. W roku 2009 inwestorzy 
podejmujący na terenie Gminy budowę nowych obiektów (budynków i 
budowli) uzyskali łącznie 125 pozwoleń na budowę, z pośród których 56  
dotyczyło budowy nowych, a 6 rozbudowy istniejących budynków miesz-
kalnych. W analogicznym okresie oddano do użytku 60 obiektów, w tym 
25 budynków mieszkalnych. 

Budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2009 w chwili uchwalenia wynosił 
23.215.907 zł po stronie dochodów i 27.859.784 zł po stronie wydatków. 
W rezultacie zmian i korekt wprowadzonych przez Radę Miejską w ciągu 
roku, na dzień 31.12.2009 ostatecznie plan dochodów budżetu wynosił 
25.064.752 zł a plan wydatków 27.952.787 zł. Jego faktyczne wykonanie 
wyniosło 24.579.864,75 zł tj. 98,06 % po stronie dochodów i 26.295.056,80zł 
tj. 94,06 % po stronie wydatków.

Budżet na rok 2010 zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miejskiej wynosi 
25.153.150 zł po stronie dochodów i 32.333.675 zł po stronie wydatków. 

E. Lubawy
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WSPOMNIENIA
Śp. Maria SeiDler

16 grudnia 2009 roku na cmentarzu parafialnym w Skokach, rodzina, 
przyjaciele, koledzy i sąsiedzi, wśród których dali się zauważyć pra-
cownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z sąsiednich gmin towarzyszyli 
w ostatniej drodze śp. Marii Seidler kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skokach. Zmarłą żegnali też burmistrz Tadeusz Kłos, 
przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa oraz przedstawiciele jednostek 
samorządowych z Miasta i Gminy Skoki.

Maria Seidler, córka Gertrudy i Romana Mazurków urodziła się 
9 września 1949 roku w Skokach. Tutaj też ukończyła miejscową 
Szkołę Podstawową. Stąd dojeżdżała do Liceum Ogólnokształcącego 
w Wągrowcu, które ukończyła w roku 1967. Pierwszą pracę podjęła w 
Zakładach Przemysłu Lniarskiego „LINUM” w Sławie Wlkp. następnie 
w latach 1968-1978 pracowała w Centrali Produktów Naftowych CPN 
– Baza Paliw w Rejowcu. 1 stycznia 1978 roku Maria Seidler przeszła do 
pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, gdzie pracując na różnych 
stanowiskach realizowała zadania z zakresu administracji państwowej, 
a następnie samorządowej. 1 czerwca 1990 roku przeszła do pracy w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach, a z dniem 1 sierpnia 1992 roku 
objęła funkcję kierownika Ośrodka i pełniła ją do swej przedwczesnej 
śmierci w dniu 12 grudnia 2009 roku.

W okresie swej pracy Maria Seidler uzupełniała swą wiedzę niezbęd-
ną do wykonywania zadań i prawidłowego kierowania Ośrodkiem. W 
roku 1993 ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Socjalnych, 
a w roku 1998 w Szkole Służb Społecznych zyskała tytuł: Organizato-
ra Pomocy Społecznej. Zdobyta wiedza, dokształcanie na kursach i 
szkoleniach oraz doświadczenie zawodowe i wrażliwość na problemy 
społeczne pozwalały jej na rozwiązywanie wielu trudnych spraw 
ludzi potrzebujących szeroko rozumianej pomocy. Pełniąc funkcję 
kierownika Ośrodka, Maria wprowadzała do pracy młode pokolenia 
pracowników socjalnych, których wspierała swym doświadczeniem i 
dobrą radą. Dążąc do poprawy warunków ich pracy oraz do poprawy 
komfortu przyjmowania i załatwiania interesantów przeorganizowała 
pracę Ośrodka i zainicjowała jego rozbudowę. 

2 października 1971 r. Maria zawarła związek małżeński z Ryszardem 
Seidlerem, z którym wychowała dwóch synów i doczekała się dwóch 
wnuczek. 

Śp. Maria Seidler była dobrym pracownikiem i za swą pracę została 
wyróżniona odznaczeniami państwowymi i samorządowymi. Była 

też dobrą koleżanką i przyjacielem i jako taka pozostanie w naszej 
pamięci. 

Wierzymy równocześnie, że dzieło prowadzone przez śp. Marie 
będzie kontynuowane przez Jej koleżanki i kolegów, a Jej duch będzie 
im w tych działaniach towarzyszył. 

Śp. boleSława krąkowSka
Śp. Bolesława Krąkowska zmarła 8 grudnia 2009 r., w czasie gdy 

rodzina, przyjaciele i sąsiedzi szykowali się by wraz z Nią obchodzić Ju-
bileusz Jej setnych urodzin. Bo przecież, śp. Bolesława, córka Julianny 
i Michała Zygmaniak urodziła się 12 grudnia 1909 r. w Rejowcu i całe 
swe życie związana była z miejscem urodzenia. W Rejowcu ukończyła 
szkołę powszechną, spędziła młodość i pracowała w gospodarstwie 
rolnym rodziców. Tutaj też poznała przyszłego męża Stanisława Krą-
kowskiego, z którym 4 maja 1940 r. w kościele parafialnym w Dąbrówce 
Kościelnej mówiąc „sakramentalne tak” wstąpiła w związek małżeński 
i założyła rodzinę. Jej ślub był ostatnią posługą kapłańską udzieloną 
przez ówczesnego proboszcza, księdza Wacława Pyszkowskiego, 
którego za trzy godziny aresztowały niemieckie władze okupacyjne. 
Lata okupacji, podobnie jak inni mieszkańcy wsi, Bolesława spędziła 
w gospodarstwie miejscowego Niemca.

Po 1945 r. opiekując się ojcem i teściem i wychowując troje dzie-
ci, wraz z mężem prowadziła gospodarstwo rolne. W roku 1954 po 
pożarze, w którym spłonęły ich budynki gospodarcze i inwentarskie 
Krąkowscy podjęli budowę nowej stodoły, a w roku 1956 zamieszkali 
w nowym domu mieszkalnym. 

W roku 1973 po śmierci męża Stanisława, Bolesława zdecydowała 
o przekazaniu gospodarstwa na rzecz córki Doroty, z której rodziną, 
ciesząc się posiadaniem sześciu wnuków i sześciu prawnuków, zamiesz-
kiwała do swej śmierci. 

W pamięci mieszkańców wsi wraz z mężem Stanisławem dobrze za-
pisała min. się tym, że w latach 60-tych, gdy ówczesne władze nakazały 
usunięcie stojącego w miejscu publicznym krzyża, zdecydowała się na 
umieszczenie go na terenie swej nieruchomości.

Życie i charakter zmarłej, najlepiej oddają słowa księdza Bronisła-
wa Sobkowiaka, który w czasie ceremonii pogrzebowej mówił, że śp. 
Bolesława, na kolejnych etapach życia „Była dobrą córką, była dobrą 
żoną, była dobrą matką i była dobrą babcią”.

I tylko szkoda, że przygotowane uroczystości 100-u lecia urodzin 
już się nie odbyły. 12 grudnia rodzina i przyjaciele mogli już tylko 
wspomnieć Bolesławę i pomodlić się za Jej duszę.  

złoTe oDznaki 
2 lutego br. w trakcie zebrania sprawozdawczego członkowie Oddzia-

łu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
udzielili absolutorium dla pracy Zarządu w roku 2009.

W trakcie zebrania w skład członków Oddziału przyjęto nowe 
koleżanki i kolegów, a w śród nich ks. Krzysztofa. Przedyskutowano 
też sprawę wyjazdów do kina oraz zabawy tanecznej na zakończenie 
tegorocznego karnawału oraz wycieczek do Sianożent, do Warszawy 
i do Wisły.

Uczestniczący w zebraniu członków Oddziału Rejonowego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach Henryk Zywert - prze-
wodniczący Zarządu Okręgowego Związku w Poznaniu 3 członkinie 
Związku udekorował Złotymi Odznakami Związku. 

Odznaki te przyznane przez Zarząd Główny w Warszawie dla pań: 
– Zofii Kaczkowskiej, członka Związku od 1980r., wieloletniego 

członka Zarządu Koła do spraw kulturalnych i organizatora życia 
kulturalno - towarzyskiego członków oraz wieloletniego członka Chóru 
Harfa; – Doroty Gapińskiej, członka Związku od 1985r., w tym od 
marca 1998r. do października 2007r. skarbnika Koła; – Janiny Szy-
mańskiej, członka Związku od 2005r., w tym od października 2007r. 
przewodniczącej Koła, a obecnie Oddziału Rejonowego w Skokach są 
dowodem szczególnego uznania za ich pracę na rzecz członków oraz 
działalności na rzecz ich Małej Ojczyzny – Miasta i Gminy Skoki. 

E. Lubawy

zoSTań Dawcą!
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich chętnych 

do honorowego oddawania bezcennego leku, jakim jest krew. 
Honorowym krwiodawcą może zostać każdy w wieku od 18 do 65 

lat, wadze powyżej 50 kg. Krew można oddawać, co dwa miesiące 
w  Punkcie Krwiodawstwa mieszczącym się w budynku Szpitala Po-
wiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74 na 4 piętrze. Punkt 
jest czynny w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach rannych. 
Wszystkim chętnym oferujemy m.in.: miła i bezpłatną obsługę, zwrot 
kosztów podróży dla zamiejscowych, usprawiedliwienie nieobecności 
w pracy lub w szkole za dzień oddania krwi, produkty regenerujące 
i wzmacniające organizm. Wszyscy, którzy posiadają tytuł Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi nadany przez PCK mogą korzystać z 
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta i 
gminy Wągrowiec.

 Ponadto zapraszamy do udziały w Powiatowym Konkursie Krwio-
dawstwa: zakłady pracy, druhów OSP, sołectwa, placówki oświatowe, 
stowarzyszenia oraz gminy na terenie powiatu. Każdy krwiodawca 
musi podać w Punkcie Krwiodawstwa, jaką reprezentuje instytucje. 
Podsumowanie konkursu odbędzie się w miesiącu czerwcu podczas 
obchodów Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Prezes Koła PCK w Wągrowcu
Jan Maćkowiak
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Centrum Medyczne Św. Jerzego 
Z A P R A S Z A   M I E S Z K A N K I  G M I N Y  S K O K I

NA  BADANIA  PROFILAKTYCZNE  
FINANSOWANE  PRZEZ NFZ 

M A M M O G R A F I A
bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat (roczniki od 1941 do 1960)

które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2009 ( 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 10 marca 2010r. (środa)
przy Przychodni Medycyny Rodzinnej FALCO

ul. Ciastowicza 12 w Skokach
w godzinach: 8:30 – 13:00 i 14:00 – 19:00

Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) od dnia 1 lutego 2010 r.
w godz. 8:00+16:00 (od poniedziałku do piątku) pod nr: (61) 844 27 27 

Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych, koszt 
mammografii wynosi – 80 zł. Do badań płatnych niezbędne jest skierowanie od leka-

rza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ginekolog, onkolog).

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

„Dziennikarz na 5”
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w 

Skokach  26.02.2010 r., zakończyła realizację projektu pn.: „Dzien-
nikarz na 5. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży 
z kółka dziennikarskiego, działającego na terenie gminy Skoki” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

W projekcie rozpoczętym 02.03.2009 r. wzięło  udział 20 gimnazja-
listów z terenu Gminy Skoki, którzy w ramach szeregu bezpłatnych 
zajęć poznali tajniki dziennikarstwa telewizyjnego z elementami 
prasowego. Cykl zajęć obejmował:

- szkolenie „e-dziennikarz” – 30 godz.;
- j. angielski – 60 godz.;
-warsztaty z dykcji głosu „dźwięczność słowa” – 20 godz. ;
- warsztaty reporterskie „notatnik pełen faktów” – 20 godz.;
- warsztaty terenowe „z obiektywem w trawie” – 5 spotkań;
- 4 wyjazdy „mobilny dziennikarz” – młodzież odwiedziła po-

znańskie siedziby TVP, TVN24, Wielkopolskiej Telewizji Kablowej 
i Gazety Wyborczej;

- 4 „spotkania z publiką”.
 Uczestnikom projektu zapewniono także darmowe dowozy na 

zajęcia odbywające się w Bibliotece Publicznej w Skokach  oraz 
poczęstunek.

W czasie realizacji projektu młodzi dziennikarze aktywnie uczest-
niczyli w życiu Miasta i Gminy Skoki skrupulatnie dokumentując 
ważniejsze wydarzenia, m.in. występ Państwowego Zespołu Ludo-
wego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz 
zespołu T.Love. W ramach zajęć młodzież stworzyła także krótki 
film odzwierciedlający charakter projektu.

Projekt zrealizowany 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

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SproSTowanie !
W artykule ,,Strzelecki Turniej Wyzwoleńczy”, w relacji z III 

Memoriału Braci Kurkowych Edmunda Maćkowiaka i Stanislawa 
Glinkiewicza, mylnie podaliśmy skład drużyny która uplasowała się 
na II miejscu Memoriału. 

Dlatego przepraszając za tą mylną informację zainteresowanych 
zawodników i czytelników, informujemy co następuje:

Prezentowany przez nas skład tworzył II drużynę Bracką, która 
zajęła VIII miejsce w Memoriale.

II miejsce w Memoriale, z ilością 141 punktów zyskała I drużyna 
Bractwa Kurkowego w składzie Krzysztof Migasiewicz, Przemysław 
Bagrowski, Franciszek Baranowski i Michał Rosik.

oDDaj Swój głoS w konkurSie 
na najpopularniejSzego 
Dzielnicowego 2010 roku

Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu zorganizował konkurs 
pt. „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2010 roku”. 

Głównym celem plebiscytu jest popularyzowanie sylwetek dzielnico-
wych wśród lokalnej społeczności, a zarazem kreowanie pozytywnego 
wizerunku Policji i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu wągrowieckiego. Celem pośrednim jest wyłonienie najpopu-
larniejszego dzielnicowego 2010 roku.

Każdy mieszkaniec naszej Gminy może oddać głos na specjalnych 
kuponach konkursowych do skrzynki znajdującej się w holu Urzędu 
Miasta i Gminy w Skokach. 

Plebiscyt będzie prowadzony do 30 czerwca tego roku, wśród głosu-
jących rozlosowane zostaną nagrody podczas święta Policji w lipcu tego 
roku. W dniu tym nastąpi także rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie 
Najpopularniejszego Dzielnicowego 2010 roku.

A oto przedstawiamy Dzielnicowych pracujących w Komisariacie 
Policji w Skokach: 

asp. Szymon Pijanowski 
tel. 783-102-423

Rejon nr II: Bliżyce, Choci-
szewo, Chociszewko, Glinno, 
Grzybowice, Grzybowo, Jabł-
kowo, Jagniewice, Kakulin, 
Kuszewo, Lechlin, Lechlin 
Huby, Lechlinek, Wysoka, 
Łosiniec, Nadmłyn, Nieda-
rzyn, Pomarzanki, Raczkowo, 
Rakojady, Rościnno, Anto-
niewo Górne, Roszkowo.

sierż. szt. Sławomir Słoma
 tel. 783-102-42 

Rejon nr I: Skoki, Anto-
niewo

st. asp. Paweł Dudziński 
tel. 783-102-422

Rejon nr III - Brzeżno, 
Budziszewice, Dzwonowo, 
Dzwonowo Leśne, Ignacewo, 
Miączynek, Niedźwiedziny, 
Pawłowo Skockie, Potrzano-
wo, Rejowiec, Sława Wielko-
polska, Stawiany Szczodro-
chowo, Sławica.

Szczegółowy regulamin konkursu, oraz karty do głosowania znajdują 
się na stronie Komendy Powiatowej Policji www.wagrowiec.policja.gov.
pl oraz Gminy Skoki www.gmina-skoki.pl
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Xli SeSja raDy MiejSkiej 
gMiny Skoki

16 lutego 2010 roku z udziałem 15 Radnych odbyła się XLI Sesja Rady 
Miejskiej Gminy Skoki. Radni obradowali pod przewodnictwem Zbignie-
wa Kujawy, a role sekretarza obrad pełnił radny Leszek Tyl. W rezultacie 
prowadzonych obrad radni podjęli pięć uchwał, w tym:  

1. Uchwałę nr  XLI/262/10  - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej na 2010r.

Podejmując w/w uchwałę Rada zwiększyła ogólne dochody budżetu o 
kwotę 10.307 zł, przy równoczesnym zwiększeniu wydatków budżetu o 
kwotę 66.402 zł. 

W rezultacie wprowadzonych zmian łączne dochody budżetu wynoszą 
25.234.857 zł, a ogólne wydatki budżetu wynoszą 32.471.477 zł. 

2. Uchwałę nr  XLI/263/10  - w sprawie zaciągnięcia kredytu.
W/w Uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 2 mln zł z przeznaczeniem 
na realizację inwestycji planowanych na rok 2010. Zabezpieczeniem spłaty 
kredytu będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową 

3. Uchwałę nr  XLI/264/10  - w sprawie  ustalenia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym  uczniom i  słuchaczom 
kolegiów zamieszkałym na terenie Gminy Skoki.

W/w Uchwałą Rada uchwaliła Regulamin określający: tryb i sposób 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słu-
chaczom kolegiów zamieszkałym na terenie Gminy Skoki.

4. Uchwałę nr  XLI/265/10 - w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 
działki  nr 896/4 położonej w Skokach przy ul. Rogozińskiej.

W/w Uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do ogłoszenia przetargu 
nieograniczonego na wydzierżawienie działki nr 896/4 położonej w Sko-
kach przy ul. Rogozińskiej. 

5. Uchwałę nr  XLI/266/10 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Potrzanowo.

W/w Uchwałą Rada zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Potrza-
nowo, którego posiadanie przez Gminę jest niezbędne dla ubiegania się 
w najbliższym czasie o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 
realizacji zadania pn. „Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie 
Gmina Skoki”

Podjęcie w/w uchwał poprzedziło wysłuchanie przez Radnych informacji 
Burmistrza z realizacji Uchwał oraz informacji Burmistrza i Przewodniczą-
cego Rady z bieżącej działalności w okresie między sesyjnym i informacji 
Przewodniczących Komisji z działalności Komisji w minionym 2009 roku. 
Rada wysłuchała też informacji radnej Wiesławy Surdyk-Fertsch – delegata 
do Stowarzyszenie Gmin i Powiatów z działalności Stowarzyszenia. 

Podjęte Uchwały wraz z protokółem z Sesji prezentujemy w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/. 
Równocześnie wraz z protokółem z Sesji znajdują się one do wglądu w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach  na stanowisku ds. Obsługi Rady i 
jej Organów – pokój nr 8. 

wykaz grunTu Do Dzierżawy!
Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach informuje o zamiarze oddania w 

dzierżawę  działki gminnej o pow. 1758 m2 w Skokach w rejonie ulicy Ro-
gozińskiej (działka nr 896/4). Wyłonienie dzierżawcy tego gruntu dokonane 
zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Czynsz wywoławczy 
ustalony został na 50 zł miesięcznie. Dla informacji podaje się, że ustalony 
sposób zagospodarowania - na cele przemysłowo- składowe, wiąże się z 
koniecznością regulowania podatku od nieruchomości w wysokości obo-
wiązującej dla tego typu działalności. Pełna treść „Wykazu” zamieszczona 
zostało na okres 21 dni  na tablicy informacyjnej Urzędu. Z treścią „wykazu 
” można się również  zapoznać w internecie - na stronie „BIP Gminy Skoki”, 
lub tel. nr 61 8 925 – 815 w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa - pokój nr 2 .

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  
ZAMÓWIENIA  POWYŻEJ 14.000 EURO

1.Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801
2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja   istotnych warunków 
zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia  oraz informacja o   możliwości 
składania ofert  częściowych: Budowa nawierzchni ul. Głowackiego i cz. Kościuszki w Skokach 
wraz z kanalizacją deszczową i siecią wodociągową – I etap,
Zakres prac do wykonania obejmuje budowę na terenie osiedla mieszkaniowego na istniejących 
drogach o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzonych kruszywem z recyklingu: sieci 
wodociągowej, kanalizacji deszczowej i nawierzchni bitumicznej. 
• Budowa nawierzchni drogowej obejmuje:  
- budowę na ul. Głowackiego długości 151m i cz. Kościuszki długości 324m o łącznej o długości 
475m nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca 4cm i  ścieralna 4 cm)na pow. 2.159m2 i kostki 
betonowej na pow. 141m2 wraz z wykonaniem podbudowy z tłucznia twardego o średnicy 0-
63mm grubości 15cm i średnicy 0 do 31.5mm grubości 10cm na pow. drogi 2.300m2.
• Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje :  
- budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 300mm o długości 584m z włączeniem 
do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej – I zlewnia,
• Budowa sieci wodociągowej obejmuje :
- budowę sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 90mm długości 18m i średnicy  110mm o 
długości 778m, łącznie o długości 796m wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o łącznej 
długości 207m /28 szt.  
Na terenie osiedla mieszkaniowego istnieje stara sieć wodociągowa z rur azbestowych i 
żeliwnych, która zostanie zastąpiona nowym wodociągiem.
UWAGA.  Nowe przyłącza wodociągowe z rur PE należy włączyć w istniejące przyłącza 
stalowe.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej :
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: Do 30.07.2010r.  
7. Warunki udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełnienia tych 
warunków  
 7.1  Warunki udziału w postępowaniu:  
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki dotyczące: 
(art. 22 ust.  1 ) Prawo Zamówień Publicznych :
 -  dysponowania osobą w celu  wykonania  zamówienia  posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie budowy dróg i instalacyjno 
– inżynieryjnej w zakresie budowy kanalizacji i wodociągów,
-  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 
minimum 200.000 zł , 
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych    
7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  
W celu potwierdzenia  spełnienia przez wykonawcę  warunków, o których mowa w art. 22 ust 
1 pkt ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:
 a)  wykaz osób,  które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, wskazać osobę (osoby) 
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 
zawodowych do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie 
zamówienia - kierownika (kierowników) budowy w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej  w 
zakresie budowy dróg i kanalizacji wraz z wodociągiem.,    
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000zł,
7.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy o okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda 
następujących dokumentów:
a)  oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  
7.4 Zgodnie z wymogiem art. 44 ustawy wykonawca składa wraz z ofertą przetargową 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców na podstawie 
złożonych 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  18.03.2010r. do 
godz. 1200   
11. Termin związania z ofertą: 30 dni - bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem 
terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym  wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej: Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający przewiduje 
możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
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PRZETARGI
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia 

drogowego w mieście Skoki ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowac-
kiego i Zamkowa. Najtańszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RAGAMA, Rogoźno. Zgodnie z 
ofertą koszt budowy 44 słupów oświetleniowych wraz z linią kablową 
wyniesie 112.788,24 zł.

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wodociągowanie go-
spodarstw wsi Bliżyce i Wysoka. Do przetargu przystąpiło 14 firm. 
Najtańszą ofertę złożyła firma RADINSTALBUD, Kcynia. Łączny 
koszt budowy 5.764 mb. głównej sieci wodociągowej wyniesie 237.000 
zł. Inwestycja ta jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej 
(50% kosztów) i zgodnie z zaplanowanym harmonogramem ma być 
zakończona do 14 maja br. 

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę podbudowy drogi 
gminnej w Roszkówku – II etap tj. budowę na istniejącej drodze 
gruntowej podbudowy z kruszyw łamanych twardych na długości 
907 m i szerokości 4m. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 
11 marca br., natomiast wykonanie robót do 31 maja br.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni ul. 
Głowackiego i cz. Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczo-
wą i siecią wodociągową. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano 
na 18 marca br. Planowany termin zakończenia inwestycji – do 30 
lipca br.

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas 
nieokreślony lokalu użytkowego położonego w Wiejskim Ośrodku 
Socjalno-Kulturalnym w Pawłowie Skockim. Lokal o pow.83,16m2 

przeznaczony jest na cele handlowo-usługowe. Termin przetargu 
– 9 kwietnia br.

SPRAWY BIEŻąCE:
• Zarządzeniem nr 22/2010 z dnia 12.02.2010 r. Burmistrz odstąpił od 

wykonania prawa pierwokupu działki nr 1669/7 w Skokach. Ustalona 
między stronami cena działki nie odbiegała od średniej ceny działek 
w Skokach. W związku z tym skorzystanie z prawa pierwokupu nie 
było uzasadnione.

• Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych położonych w Skokach przy ul. Anto-
niewskiej tj.
Działka nr 822/1 o pow. 0,2020 ha na poprawę war. zagospodarowania 
działki nr 819;
Działka nr 822/2 o pow. 0,0172 ha na poprawę war. zagospodarowania 
działki nr 820;
Działka nr 822/3 o pow. 0,0170 ha na poprawę war. zagospodarowania 
działki nr 821;
Działka nr 822/4 o pow. 0,0166 ha na poprawę war. zagospodarowania 
działki nr 823;
Działka nr 822/5 o pow. 0,0174  ha na poprawę war. zagospodaro-
wania działki nr 825;
Działka nr 822/6 o pow. 0,0170 ha na poprawę war. zagospodarowania 
działki nr 826;
Działka nr 822/7 o pow. 0,0162 ha na poprawę war. zagospodarowania 
działki nr 827;
Działka nr 822/8 o pow. 0,0164 ha na poprawę war. zagospodarowania 
działki nr 828;

• Podano do publicznej wiadomości wykaz działki nr 896/4 o pow. 
1758 m2, położonej w Skokach przy ulicy Rogozińskiej, przeznaczonej 
do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
Przewidywany sposób użytkowania działki – teren przemysłowo-
składowy.

• W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopol-

skiego do uchwały Nr XXXIX/251/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki 
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Skoki, wyłożono ponownie do publicznego wglądu projekt zmiany 
studium. W związku z ww. rozstrzygnięciem usunięto z projektu 
zmiany studium zapisy dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych 
na gruntach rolnych, ze względu na brak naniesienia elektrowni 
w części graficznej studium. Przedmiotowa zmiana spowodowała 
konieczność powtórzenia procedury uchwalania zmiany studium od 
etapu wyłożenia do wglądu publicznego.

• Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę na-
wierzchni ulic Kasztanowej i Lipowej w Skokach oraz budowę na-
wierzchni ul. Smolarki w Potrzanowie.

• Skierowano zapytania ofertowe do firm branży drogowej w sprawie 
remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg gminnych. Po 
wybraniu najkorzystniejszej oferty tj. w drugiej połowie marca, roz-
poczną się bieżące (pozimowe) remonty cząstkowe dróg.

Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawo-

wej, aneksu nr 3 Gimnazjum Nr 1 w Skokach i aneksu nr 1 Przedszkola 
Samorządowego w Skokach na rok szkolny 2009/2010;

• Zarządzenia wyboru sołtysa jednostki pomocniczej Gminy Skoki 
– Sołectwa Szczodrochowo.

o g ł o S z e n i e   
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Skoki

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o : 

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Skoki, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 w dniach od 15 marca 2010 r. do 30 kwietnia 2010r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki w godzinach od 900 do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 marca 2010r. o godz. 1400 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 11 – sala 
Biblioteki Publicznej.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany 
studium. 

Uwagi mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Skoki, ul. 

Ciastowicza 11, 62-085 Skoki;
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@

skoki.nowoczesnagmina.pl
- w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie 

Miasta i Gminy Skoki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 
2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  
ZAMÓWIENIA  POWYŻEJ 14.000 EURO

1.Nazwa i adres Zamawiającego:  
Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801
2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków   
zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja o możliwości 
składania ofert  częściowych: BUDOWA PODBUDOWY DROGI GMINNEJ W ROSZKÓWKU 
– II ETAP.
4.1 Budowa podbudowy drogi gminnej W Roszkówku - II etap polegająca na budowie na 
istniejącej drodze gruntowej podbudowy z kruszyw łamanych twardych na długości drogi 
907m i szerokości 4 m.
Zakres prac do wykonania obejmuje :
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne:
· Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym 0,91km,
· Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i głębokości 20cm w gruncie 
kategorii ¼ na pow. 3.821m2,
· Roboty ziemne z transportem wywrotkami  764,20m3,
· Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża 3.821m2,
Fundamentowanie dróg :
· Warstwa odsączająca w korycie z zagęszczeniem mechanicznym grubości 10cm na pow. 
3.821m2,
· Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego twardego (melafir, gabro, granit) 0 do 63 
mm grubości 15cm na pow. 3.821m2,
·  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego twardego (melafir, gabro, granit) 0 do 31,5 
mm grubości 8cm na pow. 3.821m2,
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu :
· Ręczne plantowanie pobocza na pow. 907m2,
Wykopy ręczne odtworzenie  rowu przy drodze 50m3, 
4.2 Zakres prac i odpowiedzialność wykonawcy obejmuje również :
- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
- zorganizowanie i prowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, demontażu obiektów 
tymczasowych, oraz uporządkowania terenu,
- informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz 
ponoszenie ewentualnych, kosztów nadzoru  z ramienia tych służb,
- informowanie mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrud-
nieniach związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń rozwieszanych 
w miejscach publicznie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem,
4.3 W cenie oferty  wykonawcy należy uwzględnić :
· pełną obsługę  geodezyjną  inwestycji tj. wytyczenie łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 
powykonawczą wykonaną w 3 egz.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert wariantowych.
6.Termin wykonania zamówienia: Do 31.05.2010r.  
7. Warunki udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełnienia tych 
warunków 
 7.1  Warunki udziału w postępowaniu:  
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:   
( art. 22 ust.  1 ) Prawo Zamówień Publicznych:
 -  dysponowania osobą w celu wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie budowy dróg,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 
minimum 100.000 zł , 
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych    
7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  
W celu potwierdzenia  spełnienia przez wykonawcę  warunków, o których mowa w art. 22 ust 
1 pkt ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:
 a)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazać osobę odpowie-
dzialną za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodo-
wych do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 
- kierownika budowy w specjalności instalacyjno inżynieryjnej  w zakresie budowy dróg,    
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku  innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000zł,
7.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy o okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda 
następujących dokumentów:
a)  oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  
7.4 Zgodnie z wymogiem art. 44 ustawy wykonawca składa wraz z ofertą przetargową  
oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22  
ust. 1 ustawy,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych  warunków   od wykonawców  na podstawie 
złożonych 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 11.03.2010r. do 
godz. 1200   
11. Termin związania z ofertą: 30 dni -  bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem 
terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej : Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym  wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji   
elektronicznej : Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje 
udzielenia zamówień uzupełniających.

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

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

podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony 
lokalu użytkowego o pow. użyt. 83,16 m2 w Pawłowie Skockim

1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy        -              700,00 zł brutto  
2. Wadium                                                                               -                      700,00 zł
3. Przeznaczona do dzierżawy nieruchomość lokalowa położona w Wiejskim Ośrodku 
Socjalno-Kulturalnym w Pawłowie Skockim zlokalizowanym na działce nr 44/2 o pow. 
0,2007 ha (obręb geodezyjny Stawiany) stanowi własność Gminy Skoki. Księga wieczysta 
nr 49.412 nie wykazuje obciążeń.   
4. Wyposażenie lokalu w instalacje:  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, 
wodociągowo-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni osiedlowej.
5. Przeznaczenie lokalu: Lokal przeznaczony jest  na sklep wiejski.
6. Termin wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w 
Skokach lub na konto Urzędu Miasta i Gminy  Nr konta:  42 1020 4027 0000 1602 0514 
3484 PKO BP SA z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 06 kwietnia  2010r. ( wtorek )
7. Forma wniesienia wadium: wadium winno być wniesione w pieniądzu
8. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Skokach (salka w bibliotece) w dniu 09 kwietnia 2010r. ( piątek  ) o godz. 1000.  
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
-w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w 
terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu,
- wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg przepada na rzecz 
Wydzierżawiającego w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.
-do przetargu nie zostanie dopuszczony dotychczasowy dzierżawca lokalu, z którym 
dnia 28.02.2010r. z powodu zaległości z tytułu czynszu dzierżawy rozwiązano umowę 
dzierżawy.
Ewentualny udział byłego dzierżawcy w przetargu jest możliwy, tylko w przypadku 
uregulowania wszystkich zaległości wobec gminy do dnia 06 kwietnia 2010r. tj. daty 
wpłaty wadium.    
10. Warunki umowy:
a) ustalony w wyniku przetargu miesięczny czynsz dzierżawy podwyższany będzie z 
początkiem każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
publikowanych przez Prezesa GUS za poprzedni rok, bez konieczności sporządzania 
aneksu do umowy i zgody Dzierżawcy. Pierwsza waloryzacja czynszu od 01 stycznia 
2012r.
b) niezależnie od czynszu ustalonego w przetargu „Najemca” ponosił będzie opłaty 
związane z eksploatacją lokalu. W tej sytuacji „Najemca zobowiązany jest do zawarcia 
odrębnych umów na:
- dostawę energii elektrycznej,                                                      
- dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
- wywóz śmieci,
- centralne ogrzewanie obiektu, ( pomieszczenia lokalu użytkowego ogrzewane są 
centralnie z kotłowni osiedlowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Rybnie 
Wielkim)
c) sprzątanie terenu wokół lokalu użytkowego „Najemca” wykonuje we własnym zakresie 
i na własny koszt.      
d) „Najemca” lokalu zobowiązany będzie również do ponoszenia ciężarów publicznych 
wynikających z innych przepisów należnych do tego lokalu (podatku od nieruchomo-
ści) 
11.  Informacje o przetargu
Informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 
(061) 8925-815
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

tel. 61 8925-801, fax  61 8925-803

podaje do publicznej wiadomości
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania  

nieruchomości przyległych położonych w Skokach przy ul. Antoniewskiej

L.p.
Nr i pow.

działki w ha,
lokalizacja

Księga
Wieczysta

KW Nr

Opis i przeznaczenie
nieruchomości

Obciążenia
nieruchomości

Wartość
nieruchomości brutto  

w PLN

Sposób
zbycia

nierucho-
mości

1.
Skoki, ul. Antoniewska

dz.822/1, o pow. 0,0202 
ha

49.770

Działka  przeznaczona jest na poprawę warunków 
zagospodarowania działki przyległej nr 819.

W  s t u d i u m  u w a r u n k o w a ń  i  k i e r u n k ó w 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 

jest to teren zainwestowania jednostek
osadniczych.

Nieruchomość
jest wolna od

długów i ciężarów
5500,00

Zbycie bez
przetargu na

rzecz właściciela
dz. nr 819

2.

Skoki,
ul. Antoniewska
dz.822/2, o pow.

0,0172 ha

49.770

Działka  przeznaczona jest na poprawę warunków 
zagospodarowania działki przyległej nr 820.

W  s t u d i u m  u w a r u n k o w a ń  i  k i e r u n k ó w 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 

jest to teren zainwestowania jednostek
osadniczych.

Nieruchomość
jest wolna od

długów i ciężarów
4720,00

Zbycie bez
przetargu na

rzecz właściciela
dz. nr 820

3.

Skoki,
ul. Antoniewska
dz.822/3, o pow.

0,0170 ha

49.770

Działka  przeznaczona jest na poprawę warunków 
zagospodarowania działki przyległej nr 821.

W  s t u d i u m  u w a r u n k o w a ń  i  k i e r u n k ó w 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 

jest to teren zainwestowania jednostek
osadniczych.

Nieruchomość
jest wolna od

długów i ciężarów
4670,00

Zbycie bez
przetargu na

rzecz właściciela
dz. nr 821

4.

Skoki,
ul. Antoniewska
dz.822/4, o pow.

0,0166 ha

49.770

Działka  przeznaczona jest na poprawę warunków 
zagospodarowania działki przyległej nr 823.

W  s t u d i u m  u w a r u n k o w a ń  i  k i e r u n k ó w 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 

jest to teren zainwestowania jednostek
osadniczych.

Nieruchomość
jest wolna od

długów i ciężarów
4560,00

Zbycie bez
przetargu na

rzecz właściciela
dz. nr 823

5.

Skoki,
ul. Antoniewska
dz.822/5, o pow.

0,0174 ha

49.770

Działka  przeznaczona jest na poprawę warunków 
zagospodarowania działki przyległej nr 825.

W  s t u d i u m  u w a r u n k o w a ń  i  k i e r u n k ó w 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 

jest to teren zainwestowania jednostek
osadniczych.

Nieruchomość
jest wolna od

długów i ciężarów
4770,00

Zbycie bez
przetargu na

rzecz właściciela
dz. nr 825

6.

Skoki,
ul. Antoniewska
dz.822/6, o pow.

0,0170 ha

49.770

Działka  przeznaczona jest na poprawę warunków 
zagospodarowania działki przyległej nr 826.

W  s t u d i u m  u w a r u n k o w a ń  i  k i e r u n k ó w 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 

jest to teren zainwestowania jednostek
osadniczych.

Nieruchomość
jest wolna od

długów i ciężarów
4660,00

Zbycie bez
przetargu na

rzecz właściciela
dz. nr 826

7.

Skoki,
ul. Antoniewska
dz.822/7, o pow.

0,0162 ha

49.770

Działka  przeznaczona jest na poprawę warunków 
zagospodarowania działki przyległej nr 827.

W  s t u d i u m  u w a r u n k o w a ń  i  k i e r u n k ó w 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 

jest to teren zainwestowania jednostek
osadniczych.

Nieruchomość
jest wolna od

długów i ciężarów
4460,00

Zbycie bez
przetargu na

rzecz właściciela
dz. nr 827

8.

Skoki,
ul. Antoniewska
dz.822/8, o pow.

0,0164 ha

49.770

Działka  przeznaczona jest na poprawę warunków 
zagospodarowania działki przyległej nr 828.

W  s t u d i u m  u w a r u n k o w a ń  i  k i e r u n k ó w 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 

jest to teren zainwestowania jednostek
osadniczych.

Nieruchomość
jest wolna od

długów i ciężarów
4510,00

Zbycie bez
przetargu na

rzecz właściciela
dz. nr 828

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zmianami ) mogą złożyć  wniosek 
w Urzędzie Miasta  i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia 2010r. do 2010r. na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.
nowoczesnagmina.pl  

3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
-  tel. (061) 8925-814 lub 815.
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proMujeMy gMinę Skoki 
– Targi regionów 

TurySTycznych 
„na STyku kulTur” 

W świadomości władz naszej Gminy od kilku lat istnieje silne prze-
konanie o tym, że nasza Gmina posiada ogromne walory przyrodnicze 
oraz kulturowe, przez co stanowi obszar atrakcyjny turystyczne w 
powiązaniu z terenami gmin sąsiednich. 

Potencjalnego turystę nie interesuje zbytnio na terenie jakiej gminy 
się znajduje. Atrakcje turystyczne nie znają granic, dlatego tak waż-
ne jest to, że gminy dostrzegają potrzebę łączenia swoich sił w celu 
rozwijania turystyki na swoim obszarze. Przykładem tego może być 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka" w ramach którego stwo-
rzyliśmy ponad 500 km ścieżek rowerowych, których oznakowanie i 
infrastruktura stale są odnawiane. Powstało wiele przewodników i map. 
Innym przykładem jest Szlak Kościołów Drewnianych. Wszystkie te 
szlaki posiadają oznakowanie GPS. Współpraca poszła jeszcze dalej 
i np. wraz z Powiatem Wągrowieckim stworzyliśmy Cysterski Szlak 
Rowerowy sięgający od Poznania do Wągrowca. 

Kilka lat temu Rada Miejska naszej Gminy podjęła uchwałę o 
przystąpieniu Gminy Skoki do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej (PLOT) skupiającej podpoznańskie gminy wraz z miastem 
Poznań w celu rozwoju atrakcji turystycznych oraz ich promocji. 

Przynależność Gminy Skoki w PLOT daje nam możliwość promocji 
naszego obszaru i jego atrakcji. Promocja na targach jest rzeczą drogą 
i chyba żadnej z gmin członkowskich nie byłoby stać na samodzielną 
promocję, a na pewno nie na taką skalę. A wystąpienia targowe to 
jedynie część działalności PLOT na rzecz gmin członkowskich.

Od samego początku w ramach członkowstwa w PLOT bierzemy 
udział w bardzo prestiżowych targach turystycznych Tour Salon odby-
wających się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

W roku ubiegłym wraz PLOT gościliśmy poza Poznaniem na targach 
turystycznych w Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku 
oraz dwukrotnie w Warszawie. Podczas tych wystąpień targowych 
skupiamy się na promocji regionu oraz konkretnych atrakcji turystycz-
nych. W tym roku powtarzamy tę akcje, byliśmy już we Wrocławiu oraz 
kilka dni temu w Łodzi w dniach 26-28 lutego na Targach Regionów 
Turystycznych „Na styku kultur" odbywających się na terenie Między-
narodowych Targów Łódzkich. Podobnie jak w roku ubiegłym PLOT 
reprezentowały dwie skoczanki: Małgorzata Wojciechowska i Karolina 
Stefaniak. Na targach promowały się regiony turystyczne Polski i świata, 
ośrodki SPA and Welles, atrakcje turystyczne, agroturystyka, biura 
podróży, turystyka aktywna… Oferty turystyczne zaprezentowało 160 
wystawców z Polski, Czech, Egiptu, Gruzji, Izraela, Litwy, Palestyny, 
Portugalii, Rosji, Tunezji, Słowenii, Sri Lanki, Ukrainy, Węgier oraz 
Wielkiej Brytanii.

Karolina Stefaniak

zajrzyj! 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Skoki i nie tylko do 

odwiedzenia oficjalnej strony Miasta i Gminy Skoki pod adresem:

www.gmina-skoki.pl

Strona pod obecną postacią istnieje w sieci od czerwca 2006 i z mie-
siąca na miesiąc wchodzi na nią coraz więcej Internautów. Na stronie 
oprócz bardzo bogatej informacji o naszej gminie znajdują się opisy 
wydarzeń bieżących.

Na stronie znajduje się także Forum internetowe.

1. Ceny zbóż.
    Obecnie (z dnia 26 lutego 2010 r) ceny skupu zbóż są na poziomie :  

żyto na mąkę = ok. 330 zł/tona, pszenica na mąkę = ok. 470-490 zł/tona. 
Do ceny należy doliczyć 3 lub 6 % VAT. Ceny skupu zbóż paszowych 
w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę ok. 470-480 
zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 370 zł/tona, jęczmień na paszę w cenie 
do 390 zł/t. Do ceny doliczyć 3 lub 6 % VAT. Rok temu w tym samym 
okresie ceny skupu zbóż były wyższe, np. żyto było średnio 100 zł za 
1 tonę droższe. Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia, mieszanki 
średnio 25-30 zł, a pszenicy 30 zł za 50 kg. 

2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników ( z dnia 26 lutego 2010 r) – obecnie wynosi 

średnio 3,30 zł/kg plus 3 – 6 % VAT. Cena skupu tuczników jest niższa 
o około  1,10 zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt nadal 
wysokie – do 170 zł/szt. Pogłowie trzody chlewnej jest obecnie w Pol-
sce nadal mniejsze niż jeszcze 2 – 3 lata temu. Cena skupu młodego 
bydła rzeźnego : byki ok. 5,30 – 5,50 zł/kg, krowy ok. 4,00 zł/kg plus 
3 - 6 % VAT. 

3. Inne wiadomości.
Ceny skupu zbóż są nadal niższe niż w latach 2005-2007. Niższa jest 

też cena skupu tuczników wg. wagi żywej – jest średnio 1,10 zł niższa 
niż rok temu. Nadal trudna jest sytuacja producentów mleka z uwagi 
na niskie ceny skupu. Można zauważyć stopniowy wzrost ceny nawozów 
mineralnych, i tak obecnie cena Saletry amonowej wynosi od 950 zł/t, 
Saletrzaku od 790 zł/t, Mocznik od 1150 zł/t, Canwil od 830 zł/t, Sól 
potasowa od 1480 zł/t, Polifoska 8-semka od 1412 zł/t, Polifoska 5-ka 
od 1360 zł/tona.

Od 15 stycznia 2010 rolnicy mogą składać wnioski (nowe druki) o 
dopłatę do materiału siewnego zbóż ozimych zakupionych i wysianych 
jesienią 2009 r. Dopłata ta wynosi tak samo – czyli 100 zł do 1 ha wy-
sianych zbóż. Centrale Nasienne przygotowują do sprzedaży materiał 
siewny zbóż jarych. W Wągrowcu będzie możliwość kupna ziarna 
siewnego jęczmienia jarego Nadek i Nagradowicki – w cenie 108,15 za 
100 kg, owsa Chwat – w cenie 92,7 zł, pszenicy jarej odmiany Griwa – w 
cenie 128,75 zł za 100 kg. Od 1 marca rolnicy mogą składać w Urzędzie 
Miasta i Gminy wnioski o dopłatę do oleju napędowego zakupionego 
w okresie od 1 września do 28 lutego 2010.

Za kilka dni okaże się czy wystąpiły wymarznięcia w zasiewach zbóż 
ozimych.

Od 15 marca do 17 maja 2010 roku rolnicy będą mogli składać w 
Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o dopłaty bezpośrednie do 
upraw 2010 r. Wnioski się nieco różnią od 2009 r. Rolnik może wnio-
skować w tym roku o dodatkową dopłatę do uprawy roślin strączkowych 
– grochu, peluszki, łubinu. W naszym województwie nie przysługuje 
dopłata do krów i owiec.  

 Na terenie gminy Skoki – w Bliżycach planowane jest 9 – 10 marca 
2010 r od godz. 9–tej szkolenie przez Izbę Rolniczą dla tych  rolników, 
którym kończy się ważność zaświadczenia na wykonywanie zabiegów 
ochrony roślin. 

Skoki, 26 luty 2010 r.                       
Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

kurS 
na obSługę oprySkiwaczy

9 - 10 marca 2010 od godziny  900

(świetlica w Bliżycach)
Koszt szkolenia – 80 zł

Zgłoszenia przyjmuje p. Feliks Kaczmarek - tel. 61  427 -62- 41
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że zarządzeniem nr 32/2010 z 
dnia 1 marca 2010 roku ogłosił wykaz działki letniskowej 
nr 671 o powierzchni 0,0500 ha, położonej w Potrzanowie 

przeznaczonej do dzierżawy.
Wykaz ten przedstawiamy poniżej:

WYKAZ
działki letniskowej nr 671 o powierzchni 0,0500 ha 

położonej w Potrzanowie przeznaczonej do dzierżawy
Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz księgi wieczystej działka nr 
671 w Potrzanowie, zapisana w KW 47051 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
Powierzchnia nieruchomości: Powierzchnia działki 0,0500 (Bi- grunty zabudo-
wane inne)
Opis nieruchomości: Działka stanowi nieruchomość letniskową.
Przeznaczenie w planie miejscowym oraz studium uwarunkowań i zagospoda-
rowania przestrzennego:
Uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki stracił 
ważność dnia 01.01.2004r. wymieniona nieruchomość nie ma oznaczenia w 
planie zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr L/305/98 z dnia 
16.06.1998 r. działka nr 671 położona w Potrzanowie stanowi teren zainwesto-
wania jednostek osadniczych.
Termin zagospodarowania: działka jest już zagospodarowana.
Czynsz dzierżawny 750,30 zł/rocznie (615,00 zł + 135,30 zł /22% VAT/).Infor-
macja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem lub dzierżawę Kontynuacja dzierżawy działki letniskowej 
do czasu wykupu działki przez dotychczasowego dzierżawcę. 
Naniesienie na gruncie - budynek letniskowy o wartości przenoszącej wartość 
gruntu został wybudowany ze środków dzierżawcy.
Umowa zawarta zostanie na czas określony – na okres 3 lat. Termin wniesienia 
należności: Należność w roku 2010 płatna jest w terminie 14 dni od otrzymania 
umowy dzierżawy, a w latach następnych do 31 marca. Informacji dotyczących 
wykazanej nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. (061) 
8 925 814 lub (061) 8 925 815.

u w a g a  !
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na 

olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w  terminie  od  
1  do  31 marca 2010 r. złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki  
wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie  od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

 Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 3 Urzędu Miasta i Gminy 
w Skokach

DziałalnoŚĆ punkTu inForMa-
cyjno–konSulTacyjnego 

w Skokach
Gminny koordynator ds. uzależnień informuje, że w roku 2010 kontynu-
owana jest działalność obejmująca konsultacje, edukację i poradnictwo 
w obszarze problematyki uzależnień.

1. We wszystkie środy miesiąca w godzinach od 16.30 do 18.30 w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, w dawnych pomieszcze-
niach Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Ciastowicza 11 w sprawach 
związanych z uzależnieniami przyjmuje konsultant z ramienia Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani Małgorzata 
Wojciechowska. 

W te dni można złożyć wnioski o wszczęcie procedury sądowego 
zobowiązania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego,  
uzyskać informacje na temat sposobu postępowania w przypadku 
wystąpienia w rodzinie problemu uzależnień lub przemocy domowej, 
uzyskać adresy i telefony instytucji oraz organizacji udzielających 
pomocy w rozwiązywaniu w/w problemów.

2. W każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 17.00 do 19.00 
w pomieszczeniach Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego  miesz-
czących się na Placu Powstańców Wlkp. 18 odbywają się spotkania 
edukacyjnej grupy wsparcia dla kobiet z rodzin z problemami uzależ-
nień, która prowadzi psycholog, terapeuta leczenie uzależnień – Pani 
Elżbieta Ciećmierowska.

3. W każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00 w 
Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, Pani Elżbieta Ciećmierowska 
udziela porad i konsultacji indywidualnych osobom uzależnionym przed 
i po przebytej terapii odwykowej oraz członkom ich rodzin. Termin spo-
tkania można umawiać w środy u Pani Małgorzaty Wojciechowskiej.

naSi kanDyDaci
Do TyTułów: ,,wągrowczanin roku”,  ,,SporTowiec 
roku”,  ,,MłoDy SporTowiec roku” i ,,Trener roku”

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji ogłoszonych 
przez ,,Głos Wągrowiecki Plebiscytów na: ,,Wągrowczanina A.D. 
2009”,  ,,Sportowca Roku”,  ,,Młodego Sportowca Roku” i ,,Trenera 
Roku” nominowani zostali mieszkańcy Skoków i osoby związane z 
naszym Miastem i Gminą, do głosownia na których zachęcamy naszych 
czytelników.

Zgodnie z Regulaminami Plebiscytów w/w tytuły przyznane zostaną 
kandydatom, którzy uzyskają największą liczbę głosów, przy czym 
głosować można na kuponach plebiscytowych, które ukazują się co 
tydzień w ,,Głosie Wągrowieckim” lub za pomocą Sms-ów. Sposób 
głosownia za pomocą Sms-ów omawiamy przy przedstawianiu osób 
nominowanych w poszczególnych kategoriach.

A oto nasi kandydaci do tytułu:
,,Wągrowczanina A.D. 2009”
Krzysztof  Migasiewicz - przedsiębiorca, właściciel piekarni-cukierni 

,,EMKA”; działacz społeczny i samorządowy, współorganizator wielu 
uroczystości o charakterze patriotycznym, V-ce prezes Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Skokach, przewodniczący Rady Powiatu 
Wągrowieckiego.

Poz. 6. Złotej Dziesiątki Kandydatów; głosujemy Sms-em o treści 
GWP6 pod numer 72898.

,,Sportowca Roku”
Grzegorz Meller, Michał Błochowiak i Mateusz Deminiak - piłkarze 

drużyny seniorów ,,Wełny” Skoki.
Łukasz Nowak – student, zawodnik AZS Poznań, 3 października 

2009 roku na zawodach w miejscowości Hollenburg - Krems koło 
Wiednia w chodzie na dystansie 50 km zdobył tytuł wicemistrza Polski 
co dało mu klasę mistrzowską międzynarodową. 

,,Młodego Sportowca Roku”
Jakub Solecki i Mateusz Łuczak – młodzi piłkarze ,,Wełny” Skoki.

,,Trenera Roku”
Andrzej Szczepaniuk – długoletni zawodnik i działacz sportowy 

,,Wełny” Skoki, trener drużyny seniorów ,,Wełny”.
Aleksander Wojciechowski –  trener kadry narodowej wioślarzy, w 

roku 2008 na Olimpiadzie w Pekinie trenowana przez niego czwórka 
podwójna zdobyła Złoty Medal Olimpijski, a w roku 2009 Złoty Medal 
na Mistrzostwach Świata w Poznaniu. 

Głosując Sms-em na wybranych kandydatów w kategoriach sporto-
wych pod numer 72898 wysyłamy Sms o treci – w przypadku: ,,Sportow-
ca Roku”- GWSC. nazwisko; ,,Młodego Sportowca Roku”- GWMS. 
nazwisko ; ,,Trenera Roku” – GWT. nazwisko.

Jeden wysłany Sms oznacza jeden oddany głos. Koszt wysłania jed-
nego Sms-a wynosi 2zł netto.

Wypełnione kupony wysyłać można pocztą do redakcji Głosu Wągro-
wieckiego lub wrzucać do urny znajdującej się w Bibliotece Gminnej 
w Skokach. Ostateczny termin składania kuponów oraz przesyłania 
Sms-ów upływa 22 marca o godz. 12-tej.

Uroczystość podsumowania plebiscytu oraz wręczenia tytułów od-
będzie się 26 marca (piątek) w Kinie MDK.
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balik karnawałowy
We wtorek 2 lutego swój „Bal księżniczek” miały dzieci w Przed-

szkolu Samorządowym w Skokach. Wszystkie przedszkolaki już od 
rana były podekscytowane czekającą ich zabawą. Zaraz po śniadaniu 
dzieci założyły swoje stroje balowe i zamieniły się w królewny, księż-
niczki, wróżki, biedronki, kowboje, batmanów, piratów, skrzatów itd. 
Rozpoznać dzieci było trudno. 

Przedszkolaki piękne stroje miały i do świata bajek zapraszały. Pani 
Dyrektor wesołej zabawy pożyczyła, i nasz tegoroczny bal otworzyła. 
w całym przedszkolu, słychać było skoczne nutki. Wystrój sal wprowa-
dził w radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Przebierańcy 
świetnie się bawili, uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach, 
a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Pan fotograf wykonał 
pamiątkowe zdjęcia, które pięknie uwieczniły wesołe minki dzielnego 
chłopaka i ślicznej dziewczynki.  
  Małgorzata Futro 

SpoTkanie ze Sceną
3 lutego starsze przedszkolaki pojechały do MDK w Wągrowcu . 

Dzieci obejrzały tam pełen humoru i ruchu scenicznego spektakl Naro-
dowego Teatru Edukacji z  Wrocławia pt„Wesoła szkoła”. Widowisko 
bardzo się dzieciom podobało.

Małgorzata Futro

wizyTa w TeaTrze
We środę 24 lutego przedszkolaki obejrzały widowisko muzyczne 

pt. "Przygoda na skraju polany”, w wykonaniu aktorów scen łódzkich. 
Organizatorem było Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych

Dzieci były zachwycone spektaklem, piękną scenerią, grą świateł 
laserowych, dźwięków i wspaniale się bawiły.

Uczestnicząc w tym spektakularnym widowisku, mogliśmy wesprzeć 
akcję "Dzieci Dzieciom”. Dziękujemy:) 

Małgorzata Futro

pierwSzoklaSiŚci 
w biblioTece

W piątek 12 lutego uczniowie klas pierwszych zostali pasowani 
na czytelników biblioteki szkolnej. Na ten dzień maluchy czekały 
z niecierpliwością i zaciekawieniem. 

W bibliotece powitała ich Królowa Książka, która przekazała 
swoje prośby dotyczące szacunku należnego jej i innym książkom. 
Baba Jaga i Wróżka  zaprezentowały różne rekwizyty pochodzące 
z bajek oraz mnóstwo zagadek. Okazało się, że pierwszoklasiści 
doskonale znają przygody Kopciuszka, Jasia i Małgosi, Księżniczki 
na ziarnku grochu oraz innych bohaterów. Nowi czytelnicy otrzy-
mali wskazówki jak należy zachowywać się w bibliotece i zapoznali 
się z zasadami korzystania ze zbiorów. Każdy pierwszoklasista na 
pamiątkę pierwszej wizyty w bibliotece otrzymał książkę i dyplom 
pasowania, a na ręce wychowawców złożone zostały Akty Przyrze-
czenia, które mają przypominać o złożonym książce obietnicom. 

SukceSy hiSToryków
Grupa uczniów pasjonujących się historią po raz kolejny sta-

nęła na wysokości zadania reprezentując naszą szkołę w etapie 

powiatowym Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 
(Dariusz Dziel, Michał Kerntopf, Krzysztof Pol, Edward Surdyk, 
Radosław Dorawa, Jakub Hahn, Anna Pilaczyńska, Paula Królczyk, 
Krzesimir Kaczmarek). Siedmioro z nich zakwalifikowało się do 
zmagań na etapie rejonowym.

W Wojewódzkim Konkursie o Powstaniu Wielkopolskim naj-
lepszym okazał się Edward Surdyk, który otrzymał tytuł laure-
ata. W konkursie brały także udział Natalia Stożek i Weronika 
Pawlicka.

Turnieje Szachowe 
i warcabowe

Zespół szachistów z naszej szkoły (Patryk Bałażyk, Patryk 
Szymkowiak, Mateusz Tyll, Aleksandra Tyll), którymi opiekuje 
się Wioletta Molińska wywalczył pierwsze miejsce w Drużynowych 
Mistrzostwach Powiatu w Szachach dla Szkół Podstawowych w 
Wapnie.

10 lutego w szkole został zorganizowany Turniej Warcabowy w 
dwóch kategoriach:

Chłopcy  I m. Mateusz Tyll
  II m. Patryk Bałażyk
  III m. Patryk Szymkowiak

Dziewczęta  Im. Aleksandra Tyll
   II m Aleksandra Szymaś
  III m. Patrycja Ćwiertniak

MiSTrzoSTwo SiaTkarek 
i SiaTkarzy

16 i 18 lutego 2010 roku odbyły się finały Powiatowych Mi-
strzostw w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. 

Zarówno dziewczynki jak i chłopcy po wygraniu turniejów eli-
minacyjnych, równie dobrze spisali się w Niemczynie i Żelicach. 
Po bardzo dobrej grze z wymagającymi przeciwnikami zdobyli 
pierwsze miejsca w powiecie wągrowieckim i awansowali do roz-
grywek na szczeblu rejonu pilskiego.

Reprezentacja dziewcząt: Szczepaniak Dominika, Świątkowska 
Anna, Herkt Agata, Burzyńska Julia, Mieleszczuk Eliza, Kubicka 
Marta, Kucz Daria, Szymańska Ewelina, Dudzińska Patrycja, 
Stróżyńska Wiktoria.

Reprezentacja chłopców: Kaczmarek Krzesimir, Sygnecki Hu-
bert, Rakowski Łukasz, Dorawa Radosław, Druciarek Mikołaj, 
Kubiński Jakub, Druciarek Szymon, Futro Mateusz, Kwapiński 
Jakub, Kuliński Bartosz, Bartsch Karol, Andryszczyk Artur, 
Wojtasiak Patryk.

Drużynę przygotowali: Katarzyna Dziel i Janusz Bojarski.

SalaManDra w naSzej 
Szkole

W sobotę 6 lutego 2010 odbył się w naszej szkole etap okręgo-
wy Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół 
Podstawowych pt. „Gatunki zwierząt chronione w ramach sieci 
Natura 2000 (z wyjątkiem ptaków)” organizowanego przez PTOP 
Salamandra.  

Do testu konkursowego przystąpiło 48 uczniów z  następują-
cych miejscowości: Kiszewo, Rogoźno, Morakowo, Gościejewo, 
Rożnowo, Oborniki oraz Skoki. Do etapu wojewódzkiego zakwa-
lifikowali się uczniowie: Edward Surdyk ze Szkoły Podstawowej 
im. A. Mickiewicza w Skokach, Joanna Gondek z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Ryczywole oraz Małgorzata Pyssa z Gimnazjum 
w Kiszewie.



1�

ogólnopolSki halowy 
Turniej piłki nożnej 

o puchar burMiSTrza 
MiaSTa i gMiny Skoki

Bardzo silną obsadę miał rozgrywany 6 lutego w naszej hali Ogólno-
polski Halowy Turniej Piłki Nożnej. Dzięki licznym sponsorom, którzy 
ufundowali posiłki dla prawie 100 osób, puchary, nagrody rzeczowe 
tak dla uczestników indywidualnych jak i dla szkół, zapewnili obsadę 
sędziowską, udało się namówić do udziału, osiem zespołów z trzech wo-
jewództw. W turnieju uczestniczyły: w grupie „A”: Kraszewice (powiat 
Ostrzeszów) Żelice, M .Goślina. Skoki I a w grupie „B”  Bydgoszcz, 
Janowiec Wlkp, Skoki II oraz Gryfino k/ Szczecina. 

Rywalizację w grupie „A” wygrały Skoki I, pokonując M. Goślinę 1:0 
oraz Kraszewice 2:1. Do półfinału z drugiego miejsca awans wywalczyła 
M. Goślina. W grupie II do ostatnich sekund ważyły się losy pierwszych 
trzech miejsc. Ostatecznie grupę wygrało Gryfino przed Janowcem i 
Bydgoszczą. W pierwszym meczu półfinałowym Skoki po serii 7 rzutów 
karnych wyeliminowały Janowiec. W regulaminowym czasie wynik 
brzmiał 1;1. Mniej emocji dostarczył drugi półfinał w którym Gryfino 
pokonało M. Goślinę 4:2, prowadząc już 4:0.

W spotkaniach o poszczególne miejsca
V-VI  Kraszewice – Bydgoszcz 4:2
III-IV  Janowiec – M. Goślina 1:0
I-II  Skoki I – Gryfino 2:1
Tak więc okazały puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki pozostał 

w naszym gimnazjum.
Najlepszym bramkarzem zawodów został wybrany Radosław Hagdan 

a najlepszym zawodnikiem Michał Gruszka. Obaj są zawodnikami 
skockiego gimnazjum a za swe osiągnięcia zostali uhonorowani oka-
załymi statuetkami.

Organizatorzy dziękują sponsorom dzięki którym, udało się prze-
prowadzić turniej:

Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki Panu Tadeuszowi Kłosowi, Pani 
Sylwii Pisarek – Stożek, Panu Michałowi Rosikowi, Panu Andrzejowi 
Stillerowi. 

Za pomoc w przeprowadzeniu turnieju dziękuję Panom Antoniemu 
Wiśniewskiemu, Wiesławowi Nowakowi, Henrykowi Marczykowi.

Osobne podziękowanie kieruje pod adresem Starosty Wągrowiec-
kiego Pana Michała Piechockiego, który wszystkim szkołom ufundował 
pamiątkowe albumy naszego powiatu.

W zwycięskiej drużynie grali: R. Hagdan. R. Trąbka. M. Gruszka,. M. 
Stiller, S. Rosik. M. Zywert, D. Springer,. D. Szymkowiak, R. Krzyśka, 
T. Lisiecki, A. Bartsch

 Grzegorz Samol

giMnazjaDa 2009/2010
Dnia 6 lutego w Gimnazjum odbyły się Indywidualne Mistrzostwa 

Powiatu w Warcabach Klasycznych. Nasze Gimnazjum reprezentowało 
czworo uczniów. Sędzią zawodów był Pan Michał Piechocki na co dzień 
Starosta Powiatu Wągrowieckiego. 

W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła Marika Kołodziejczuk, II 
miejsce zajęła Jagoda Węglarz. W kategorii chłopców I miejsce zajął 
Paweł Kunicki, II miejsce zajął Mirosław Białachowski. 

Uczniowie Ci reprezentować będą powiat wągrowiecki w Finale 
Województwa Wielkopolskiego.

Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Ilona Węglewska

halowa piłka nożna
Trwa bardzo dobra passa piłkarzy nożnych skockiego gimnazjum. 

Po zwycięstwie w silnie obsadzonym  Ogólnopolskim  Turnieju Ha-
lowym, uczestniczyli oni w Finale Rejonu  Pilskiego w Halowej Piłce 
Nożnej. Zwycięzca zawodów awansował do finału wojewódzkiego 
,który odbędzie się 17 marca. W zawodach uczestniczyło 5 zespołów, 
reprezentując powiaty naszego rejonu .  Skoccy gimnazjaliści spotkali 
się kolejno z  Lipią Górą wygrywając 3:1 , następnie w przedwczesnym 
finale ze Złotowem remisując 2:2,dalej z Wyrzyskiem wygrywając 3:2. 
Przystępując do ostatniego pojedynku nasi reprezentanci wiedzieli ,ze 
muszą pokonać  Młynkowo pięcioma bramkami. W przypadku porażki 
spadali nawet na III miejsce. Do ostatniego gwizdka ważyły się losy 
meczu , jednak zakończył się on pomyślnie dla naszych zawodników 
,którzy pokonali przeciwników …5:0.dzięki temu zwycięstwu wyprze-
dzili Złotów lepszą różnicą bramek a bohaterem spotkania został 
Michał Gruszka strzelając wszystkie bramki. Ostateczna tabela

1. Skoki                                          10 pkt     13-5
2. Złotów                                       10 pkt      13-6
3. Młynkowo                                  4 pkt       8-11
4. Lipia Góra                                  2 pkt       4-8
5. Wyrzysk                                      1 pkt       6-12
Dyrektor gimnazjum wystąpił do SZS „Wielkopolska” z propozycją 

organizowania finału wojewódzkiego. Jeśli wszystko zostanie pomyślnie 
zaakceptowane to 17 marca 8 najlepszych drużyn z Wielkopolski spotka 
się w naszej hali i wyłoni spośród siebie medalistów wojewódzkich.      

Awans wojewódzki wywalczyli: Gruszka M, Hagdan R, Kramer R. 
Stiller M, Rosik S., Zywert M,. Szymkowiak D, Springer D, Krzyśka 
R., Lisiecki T . Opiekunem zespołu jest G, Samol.

 G. Samol

z aMeryką za pan braT!
W sobotę 6 lutego 2010 r. w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witko-

wie odbył się finał VI Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego 
„Po bezdrożach Ameryki Południowej”.

Głównym celem konkursu było poznanie i poszerzenie wiedzy na 
temat historii, kultury, warunków życia oraz problemów społeczno 
– gospodarczych Ameryki Południowej .

W Konkursie wzięło udział 11 szkół gimnazjalnych z czterech po-
wiatów Wielkopolski: gnieźnieńskiego, słupeckiego, wągrowieckiego  
i  wrzesińskiego.

Skockie gimnazjum reprezentowały dwie uczennice: Aleksandra 
Samol i Marta Szmyra. Dziewczęta wykazały się ogromną wiedzą i 
chociaż część zadań  zawartych w teście zdecydowanie wykraczała 
poza podstawy programowe gimnazjum, poradziły sobie bez żadnych 
problemów  i zajęły drużynowo I miejsce. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! 

Małgorzata Dudek

naSze oSiągnięcia
KONKURS Z ZNAJOMOŚCI PARKóW KRAJOBRAZOWYCh 

WIELKOPOLSKI
Grupa czterech gimnazjalistek w składzie: Katarzyna Dziekan, Maja 

Guner, Aleksandra Samol oraz Marta Szmyra zmierzyły się z ucznia-
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mi gimnazjum w Murowanej Goślinie w konkursie na temat Parków 
Krajobrazowych Wielkopolski. Nasze uczennice ogromną przewagą 
wygrały te ciężkie zmagania i zakwalifikowały się do wojewódzkiego 
etapu tego konkursu, który odbędzie się w najbliższym czasie.

III TURNIEJ RECYTATORSKI „MIęDZY WIERSZAMI”
20 lutego w jednym z wągrowieckich liceów odbył się konkurs 

recytatorski. Uczestniczyli w nim zarówno  uczniowie z gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych, zmagając się  nie tylko w recytacji, 
ale również w konkursie poezji śpiewanej. W konkursie recytatorskim 
udział wzięły: Katarzyna Mantaj, Marta Szmyra, Zuzanna Druciarek, 
natomiast w konkursie poezji śpiewanej: Marta Szmyra oraz duet 
gitarzystów: Agnieszka Gatkowska  i Maciej Kujawa. Wyróżnienia 
otrzymali: Marta Szmyra, Agnieszka Gatkowska i Maciej Kujawa 
w konkursie poezji śpiewanej oraz Zuzanna Druciarek w konkursie 
recytatorskim. Opiekunami byli: Iwona Migasiewicz, Danuta Kobus-
Bogunia oraz Beata Nowak-Szmyra i Jerzy Muszyński.

OLIMPIADA BIOLOGICZNA
19 lutego w Nowym Tomyślu odbyły się rejonowe eliminacje 

Olimpiady Biologicznej. Skockie gimnazjum reprezentowały: Maja 
Guner, Katarzyna Dziekan, Katarzyna Bejma, Wiktoria Giersig i 
Aleksandra Samol. Była to najliczniejsza i jak się okazało najlepsza z 
grup startujących w konkursie. Do finału wojewódzkiego, dostały się:  
Ola z pierwszym miejscem, Maja z drugim i Kasia Bejma z trzecią 
lokatą. Opiekunką uczennic jest  p.Magdalena Samol. Kolejny etap 
odbędzie się 26 marca.

XIV KONKURS WIEDZY O WIELKOPOLSCE
10 lutego liczna grupa skockich gimnazjalistów udała się do Gołań-

czy, by spróbować sił w powiatowych eliminacjach Konkursu Wiedzy 
o Wielkopolsce. Pierwsze klasy reprezentowali: Danuta Śmigielska, 
Paweł Dziekan i Angelika Michel, z drugich klas wyłoniono Martę 
Szmyrę, Aleksandrę Samol i Filipa Kujawę. Z trzecich klas wystarto-
wały: Katarzyna Dziekan oraz Maja Guner. Wszyscy uczniowie musieli 
poznać tajniki wielkopolskiej architektury, powstania wielkopolskie-
go oraz ogólnej wiedzy o naszym regionie. Do etapu rejonowego 
awansowali: Danusia, Paweł, Marta, Ola, Kasia i Maja. Opiekunami 
uczniów są: pp. Wiesława Surdyk – Fertsch, Renata Hamulczyk oraz  
Andrzej Surdyk

powiaTowe rozgrywki 
w piłkę SiaTkową

4 lutego br. w skockim Gimnazjum odbyły się mistrzostwa powiatów 
w piłce siatkowej dziewcząt. Dziewczyny z klasy 3a wykazały się wielkim 
talentem siatkarskim i zajęły pierwsze miejsce w tych zawodach. Na-
tomiast reprezentantki klas 2 nie były o wiele gorsze i zajęły 3 miejsce 
w tym turnieju. Dzień po zmaganiach skockich siatkarek, przez tę 
trudną próbę musieli przejść nasi siatkarze. Oni również wykazali się 
niesamowitymi zdolnościami i zajęli 2 miejsce.Opiekunami siatkarek 
i siatkarzy są Pani Hanna Węglewska i Pan Wiesław Sierzchuła.

MaraTon graMaTyczny 
z języka angielSkiego

Niedawno grupa jedenastu zdolnych uczniów zmagała się z dwu-
nastogodzinną, niezwykle ciekawą lekcją angielskiego. Pani Renata 
Rudna wykazała się wielkim zaangażowaniem i ogromną cierpliwo-
ścią, tłumaczącą skomplikowane zasady gramatyki angielskiej. Była 
to niezwykle pouczająca i doskonała lekcja, z której pomimo późnej 
pory i zmęczenia wszyscy wychodzili zadowoleni i pełni nowej, satys-
fakcjonującej wiedzy. 

Informacje przygotowała redakcja czasopisma skockich gimnazjalistów 
„Szkolny Miszmasz”

STacja uzDaTniania woDy 
w roSzkówku chwilowo 

wyłączona z ekSploaTacji
Już po raz kolejny w ciągu kilku ostatnich lat  wyłączona została z 

eksploatacji stacja uzdatniania wody w Roszkówku zaopatrująca w wodę 
mieszkańców Miasta Skoki i okolicznych wsi.

Tym razem jednak unieruchomienie stacji uzdatniania wody w Rosz-
kówku jest planowe i nie spowodowane zostało awarią rurociągów tech-
nologicznych w tej stacji.  Decyzję o wyłączenie stacji podjęto w związku z 
zarezerwowaniem w budżecie Gminy na 2010r. kwoty; 35.000-, zł z prze-
znaczeniem na kontynuowanie robót remontowych związanych z wymianą 
rurociągów technologicznych.

Wyłączenie z eksploatacji stacji uzdatniania wody w Roszkówku teraz w 
okresie zimowym nie jest przypadkowe i wynika z mniejszego zapotrzebo-
wania na wodę, które w okresie letnim niejednokrotnie przekraczało już 
możliwości produkcyjne tej stacji. Stąd też między innymi w celu poprawy 
zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy podjęto w roku 2009 realizację 
inwestycji w Potrzanowie przy ul. Szkolnej, polegającej na  budowie zbiorni-
ka retencyjnego wody czystej o pojemności 200 m3 oraz przepompowni.

W trakcie remontu stacji w Roszkówku mieszkańcy zaopatrywani są w 
wodę z rezerwowej stacji uzdatniania wody w Roszkowie, której wydajność 
w okresie zimowym jest wystarczająca.

Stacja uzdatniania wody w Roszkówku zbudowana przez niemiecką firmę 
PREUSSAG oddana została do użytku 25 lutego 1999 roku . Inwestycja 
objęta została trzyletnią gwarancją, podczas której zgłoszono PREUSSA-
GOWI niemal 40 różnych awarii. Większość awarii dotyczyła uszkodzeń 
rurociągów technologicznych wykonanych z rur PVC w technologii klejonej. 
Problem częstych awarii występujących na stacji w Roszkówku pomimo 
podejmowania różnych prób  nie został rozwiązany przez wykonawcę 
stacji w okresie gwarancyjnym i po ustaniu gwarancji przerzucony na jej 
użytkownika Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach oraz właściciela 
majątku gminnego Gminę Skoki.   

Tak więc od roku 2002 kolejne większe lub mniejsze  awarie, których 
ilość była bardzo duża likwidowane były przez użytkownika stacji – Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.    

Do największej awarii na stacji w Roszkówku doszło w roku 2008. 
Zniszczeniu i uszkodzeniu uległa ponad połowa istniejących rurociągów 
technologicznych. Rozmiar i skala zaistniałych uszkodzeń przewyższały 
możliwości naprawcze i finansowe użytkownika stacji czyli Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Skokach. W tej sytuacji Rada Miejska Gminy Skoki 
w trybie pilnym uchwaliła niezbędne środki finansowe na usunięcie awarii a 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy udziale Gminy  zaczął poszukiwać 
ewentualnego wykonawcy robót. Zainteresowani wykonawcy po obejrzeniu  
powstałych uszkodzeń albo rezygnowali z wykonania remontu stacji bądź 
składali oferty nie do przyjęcia pod względem finansowym. 

W trakcie poszukiwań wykonawcy w pierwszym okresie zapomniano 
zupełnie o miejscowej znanej firmie instalacyjnej posiadającej bardzo duże 
doświadczenie w budowie sieci wodociągowych w technologii zgrzewanych 
rur PE. Tą znaną firmę - Zakład Instalacji Wod-Kan., Gaz i C.O prowadzą 
już od wielu lat dwaj wspólnicy A. Pacholski i G. Cieślak. Właśnie ta firma 
po obejrzeniu uszkodzeń zdecydowała się na wykonanie remontu stacji. 
W wyniku prowadzonych  rozmów z tym wykonawcą zrezygnowano z  
odbudowy uszkodzonych rurociągów w dotychczasowej technologii klejo-
nych rur i kształtek PVC. szkodzone rurociągi odbudowane zostały z rur 
i kształtek PE  PN16 łączonych metodą zgrzewania czołowego względnie 
elektrooporowego.

Kolejne dwie awarie na rurociągach PVC na stacji w Roszkówku jakie 
wystąpiły w roku 2009  naprawione zostały również przez wymienioną firmę 
w nowej technologii zgrzewanych rur i kształtek PE.    

Obecnie po uchwaleniu przez Radę Miejską Gminy Skoki dodatkowych 
środków finansowych na stację uzdatniania wody w Roszkówku - Zakład In-
stalacji Wod.-Kan. Gaz i C.O – A. Pacholski i G. Cieślak kontynuuje dalszą 
wymianę starych rurociągów technologicznych. Są to rurociągi pracujące 
pod dużym ciśnieniem, najbardziej narażone na pęknięcia i uszkodzenia.    

Mamy nadzieję, iż duże doświadczenie tej firmy, wysoka jakość i rze-
telność wykonywanych robót przełożą się bezpośrednio na dalszą, już 
bezawaryjna pracę stacji uzdatniania wody w Roszkówku a wydatkowane 
publiczne pieniądze nie zostaną zmarnowane.   
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42 członków zwyczajnych, 1 członek 
honorowy i 12 członków wspierających 
tworzy wizerunek skockiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej obradującej w obecności 
gospodarzy Gminy: burmistrza Tade-
usza Kłosa i przewodniczącego Rady 
Zbigniewa Kujawę oraz prezesa Zarządu 
Gminnego OSP Dariusza Lipczyńskiego i 
przedstawicieli powiatu: przewodniczące-
go Rady Powiatu Krzysztofa Migasiewi-
cza, Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej Jacka Michalaka 
i prezesa Zarządu Powiatowego OSP 
Andrzeja Kuraszkiewicza, na zebraniu 
sprawozdawczym w sobotę, 20.02 br. 

W okresie sprawozdawczym OSP dyspono-
wała średnim samochodem gaśniczym marki 
STAR GBA 2,5/16 oraz samochodem opera-
cyjnym marki Polonez. Jej członkowie uczest-
niczyli w 127 wyjazdach, w tym: 28 do pożarów, 
96 do likwidacji miejscowych zagrożeń, z czego 
31 stanowiły wyjazdy do wypadków drogowych, 
49 do usuwania niebezpiecznych owadów, 13 
do usuwania skutków wiatru i huraganów oraz 
2 do usuwania plam oleju. 1 wyjazd nastąpił w 
skutek zarządzonych manewrów, a 3 w skutek 
fałszywego zgłoszenia. W akcjach tych uczest-
niczyło 25 druhów. 

W roku 2009 nastąpiła dalsza poprawa 
wyposażenia jednostki w sprzęt niezbędny 
do prowadzenia akcji ratowniczych. Z bu-
dżetu gminy zakupiono: pompę GRUNFOS, 
wentylator odpylający i pompę pływającą 
NIAGARA i 320.000 zł wpłacono na zakup 
nowego wozu bojowego. Otrzymane 7.200 zł z 
systemu ratownictwa krajowego wykorzystano 
na zakup: latarek, ładowarek i akumulatorków 
oraz butli tlenowej, 4 ubrań koszarowych i 2 
ubrań bojowych NOMEX. Członkowie dbali 
też o powierzony im sprzęt oraz o obiekt jed-

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP
Idzi Drews, Miłosz Dychtowicz, Marian Klewenhagen 
i Stefan Chrzanowski - Członkami Honorowymi OSP

nostki przy ul. Parkowej, mieszczący garaże i 
pomieszczenia socjalno – kulturalne, w tym 
Izbę Tradycji oraz salę do różnego rodzaju 
zebrań i spotkań, udostępnianą też na różne 
cele mieszkańcom miasta i gminy. Działalność 
OSP znalazła uznanie w środowisku, czego 
wyrazem może być 3.150 zł przekazane na jej 
konto przez okoliczne Ogrody Działkowe i 
Zakłady Pracy. Wygospodarowane w ramach 
działalności statutowej środki w wysokości 
13.962 zł Zarząd przeznaczył na bieżącą dzia-
łalność, doposażenie w sprzęt i na wsparcie 
drobnych prac remontowych wykonywanych 
społecznie przez członków. Dzięki pomocy 
finansowej ze strony Urzędu jednostce udało 
się zmodernizować kuchnię w raz z zapleczem 
oraz toalety damskie, co przyczyniło się do 
poprawy estetyki obiektu i do komfortu ko-
rzystania z jego pomieszczeń.  

O w/w działaniach mówili w przedkładanych 
przez siebie sprawozdaniach przedstawiciele 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz członkowie 
w trakcie dyskusji. W tej sytuacji naturalnym 

się stało jednomyślne wyrażenie absolutorium 
dla Zarządu oraz wysoka ocena działalności 
jednostki w wystąpieniu gości uczestniczących 
w zebraniu. 

Miłym akcentem obrad stały się też podzię-
kowania i wyrazy uznania dla zasłużonych i 
wyróżniających się szczególną aktywnością 
strażaków. Jednogłośnie podjętą uchwałą tytuł 
Członka Honorowego otrzymali: Idzi Drews, 
Miłosz Dychtowicz, Marian Klewenhagen 
i Stefan Chrzanowski, którzy do jednostki 
wstąpili jako kilkunastoletni chłopcy i od tego 
czasu ponad 3/4 swego życia spędzili działając 
w niej i dla niej. Równocześnie członkom, 
którzy swymi działaniami, a więc udziałem w 
poczcie sztandarowym oraz w zabezpieczeniu 
różnych imprez, zaznaczyli udział OSP w życiu 
Gminy wręczono nagrody rzeczowe. Nagrody 
otrzymali: Tomasz Bartol, Michał Witkowski, 
Paweł Szymaś, Roman Baranowski, Mieczy-
sław Wysocki i Mikołaj Rzepczyk.

Jako najważniejsze oczekiwania i zadania 
stawiane sobie na rok 2010 skocka OSP 
uznała: reaktywowanie Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, termomodernizację i odnowę 
elewacji obiektu oraz klimatyzację sali i wy-
posażenie kuchni w urządzenia chłodnicze. 
Zadania te jednostka zamierza realizować 
przy owocnej współpracy i zrozumieniu ze 
strony Rady Miasta i Gminy w Skokach, tak 
by godnie przygotować się do obchodów przy-
padającej w 2011r. setnej rocznicy powstania 
OSP w Skokach. 

Miłym i sympatycznym przerywnikiem w 
obradach stało się przybycie w ich trakcie 
kierowców, którzy po powrocie z wyprawy do 
Kielc zaprezentowali uczestnikom zebrania 
nowy samochód bojowy marki MAN PGM 
818 . 2904444BB GCBA 5/32

E. Lubawy 
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ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU 
KOŁA PZW NR 120 W SKOKACH

Andrzej Szymkowiak najlepszym wędkarzem roku
Jan Halas, Mirosław Kamiński i Andrzej Szymko-

wiak „Zasłużeni dla Wędkarstwa Polskiego”

Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań z 
działalności Sądu Organizacyjnego, Skarb-
nika Koła, Kapitana Sportowego, V-ce 
Prezesa ds. Młodzieży oraz Prezesa Koła 
i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
udzielili absolutorium dla pracy Zarządu w 
roku 2009. Pozytywnie też działalność Koła 
i pracę zarządu ocenili uczestniczący w ze-
braniu goście, którzy z uznaniem wyrażali 
się o działaniach Koła na rzecz ochrony śro-
dowiska i dbałości o rodzimą przyrodę oraz 
o działaniach w zakresie organizacji wolnego 
czasu mieszkańców i promocji Gminy Skoki 
w kraju i zagranicą.

Bo przecież skockie Koło, to nie tylko węd-
kowanie indywidualne, to też zorganizowanie 
w roku 2009: 9 zawodów, w tym 6 zamkniętych 
dla członków Koła, 1 dla wędkarzy z Rejonu 
VI PZW i 1 z okazji Dni Skoków, z udziałem 
17 reprezentacji, w tym wędkarzy z Bardowick 

o  Puchar Burmistrza. To też udział skockiej 
reprezentacji w 10 zawodach organizowanych 
przez inne Koła i przez władze rejonu VI 
PZW i udział w zawodach organizowanych 
w Gminie Bardowick. Nasi wędkarze brali 
też udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy oraz w Dniach Skoków i we wszyst-
kich uroczystościach o charakterze narodowo 
- patriotycznym, w których nigdy nie zabrakło 
wędkarskiego pocztu sztandarowego. Koło 
współpracuje też z innymi stowarzyszeniami, 
a szczególnie z Kurkowym Bractwem Strze-
leckim. Rok 2009 członkowie Koła zakończyli 
spotkaniem opłatkowo – noworocznym we 
własnym Klubie.

Biorąc pod uwagę dotychczasową pozy-
tywną ocenę swej działalności ustalając plan 
pracy na rok 2010 zgromadzeni postanowili 
ponowić przedsięwzięcia z roku 2009 posze-

rzając je równocześnie o dodatkowe zadanie,  
jakim będzie zorganizowanie w miesiącu lipcu 
Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich z 
udziałem wędkarzy z zaprzyjaźnionych gmin: 
Bardowick w Niemczech  i Drechterland w 
Holandii.

Tradycyjnie już też ogłoszono wyniki co-
rocznego rankingu na Najlepszego Wędka-
rza Roku, który to tytuł wraz z dyplomem i 
pucharem zdobył niedościgniony od kilku lat 
Andrzej Szymkowiak.

Przedstawiciel Zarządu Okręgu Poznań-
skiego Ryszard Wachowiak w imieniu Zarzą-
du Głównego PZW zasłużonych wędkarzy: 
Jana Halasa, Mirosława Kamińskiego i An-
drzeja Szymkowiaka udekorował przyznanymi 
im przez Zarząd Główny odznakami ,,Zasłu-
żony dla Wędkarstwa Polskiego”.

L.Lubawy

21 lutego br, z udziałem zaproszonych gości: Burmistrza Tadeusza Kłosa, przewodniczącego Rady Po-
wiatu Krzysztofa Migasiewicza, prezesa Bractwa Kurkowego Krzysztofa Jachna i prezesa Gospodar-
stwa Rybackiego Ireneusza Beltra oraz przedstawiciela  Zarządu Okręgu Poznańskiego Ryszarda Wa-
chowiaka, odbyło się zebranie sprawozdawcze liczącego 148 członków  Koła nr. 120 Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Skokach. 
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TO WARTO WIEDZIEĆ!
poDSTawowe inForMacje 

o polSce
Polska, Rzeczpospolita Polska, jest Państwem położonym w Eu-

ropie Środkowej , nad Morzem Bałtyckim między 49o00’ a 54o50’ 
szerokości geograficznej północnej i między 14o07’ a 24o08’ długości 
geograficznej wschodniej. Rozciągłość z północy na południe wyno-
si 649 km, a ze wschodu na zachód 689 km. Łączna powierzchnia  
wynosi 322 585km2, w tym powierzchnia lądowa to 312 685 km2, i 
powierzchnia wód terytorialnych to 9,9 tyś. km2.

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, na umownej gra-
nicy klimatu kontynentalnego i oceanicznego. Zajmuje wschodnią 
część Niżu Środkowoeuropejskiego i jest krajem nizinnym, o 
wyraźnym nachyleniu (spadku wysokości) z płd.- wsch. na płn.- 
zach. ; średnia wysokość n.p.m. wynosi  173 m; obszary nizinne 
(o wys. do 300m) zajmują 91,3% pow., wyżynne (od 300 do 500 
m) – 5,6%, górzyste (powyżej 500m) – 3,1%

Pod względem powierzchni polska zajmuje 63 miejsce na 
świecie i 9 w Europie. Graniczy z siedmioma państwami oraz 
posiada bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego. Całkowita 
długość granic wynosi 3582 km, w tym granice (w km): morska 
– 528, z Federacją Rosyjską – 210, z Litwą – 103, z Białorusią 
– 416, z Ukrainą – 529, ze Słowacją – 539, z Czechami – 790, z 
Niemcami – 467.

Ogólna liczba mieszkańców wynosi 38,6mln, z czego 28,10% 
mieszka na wsi, a 71,90% to mieszkańcy miast. Pod względem 
ludności Polska zajmuje 8 miejsce w Europie i 26 na świecie. 
Ludność Polski stanowią w 51,41% kobiety i w 48,59% mężczyźni, 
średnia długość życia: mężczyźni 69lat, kobiety 77 lat. Gęstość 
zaludnienia wynosi 123 osoby/km2. W Polsce jest 892 miast i 56 
537 miejscowości wiejskich . Stolicą Polski jest Warszawa licząca 
1,7mln mieszkańców, większe miasta (2006r.) to: Łódź (767 tyś.), 
Kraków (756 tyś.), Wrocław (636 tyś.), Poznań (568 tyś.), Gdańsk 
(458 tyś.), Szczecin (411 tyś.), Bydgoszcz (366 tyś.), Katowice (317 
tyś.), Lublin (355 tyś.).

Terytorium  Polski dzieli się pod względem administracyjnym 
na 16 województw, 314 powiatów i 65 miast na prawach powia-
tów oraz 2478 gmin , z czego 306 gmin o statucie miejskim, 1581 
wiejskim, 591 miejsko-wiejskim. Językiem urzędowym jest język 
Polski. Polska jest krajem etnicznie jednorodnym, złożonym w 
98,7% z Polaków, mniejszości narodowe stanowią 1,3% ogółu 
mieszkańców; w tym 300-350 tyś. Niemców, 200-230 tyś. Biało-
rusinów i Ukraińców, 50-60 tyś. Łemków, 25 tyś. Romów, po 20 
tyś. Litwinów i Słowaków, 15 tyś. Żydów i 10-13 tyś. Rosjan.

Jednostka monetarna ~ 1 złoty = 100 groszy.

Polska jest republiką wielopartyjną z dwuizbowym parlamen-
tem powoływanym w powszechnych wyborach na 4-letnią kaden-
cję. Niższa izba parlamentu to Sejm, w skład którego wchodzi 460 
posłów; wyższa izba to Senat ze 100 senatorami.

Głową państwa jest Prezydent, wybierany w wyborach po-
wszechnych na okres 5 lat od dnia zaprzysiężenia. Podstawy 
prawne ustroju RP zawarte zostały w Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej z 2 IV 1997.

„Spalając ŚMieci 
nieoDwracalnie niSzczySz 

zDrowie Swoje i Swoich 
bliSkich!!!”

Czy wiecie, że spalanie śmieci w piecach i w ogniskach powoduje 
powstawanie substancji tzw. dioksyn i furanów, które mają silne 
działanie rakotwórcze i śmiercionośne?

Są to bez wątpienia jedne z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość. 
Ich działanie toksyczne polega na podstępnym- bo powolnym – ale 
niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w 
organizmach żywych. W ten sposób nieodwracalnie niszczą zdrowie 
– powodując powstanie nowotworów wątroby i płuc, uszkadzając płód 
i strukturę kodu genetycznego, wywołując alergie.

W trakcie spalania śmieci substancje te przedostają się do otoczenia 
– znajdują się w powietrzu, osiadają na roślinach i przedmiotach i 
pozostają tam długi czas. Następnie, wraz z wdychanym powietrzem i 
zjadanym pożywieniem np. warzywami, owocami, zbożami na których 
się osadziły, związki te dostają się do naszego organizmu. W ten sposób 
trafiają również do organizmu zwierząt, które potem również mogą 
stanowić nasz pokarm.

Większość z nas jednak o tym nie wie, gdyż substancje te są nie-
widoczne i niewyczuwalne węchem. Refleksja przychodzi zwykle za 
późno tj. w momencie wykrycia choroby. 

Zadbajmy więc o zdrowie nasze i naszych bliskich, nie narażajmy 
się na choroby bezmyślnie spalając śmieci. Pamiętajmy, że nasze 
zdrowie zależy od jakości środowiska, w którym żyjemy! Pamiętajmy 
też, że dioksyny i furany powstające w trakcie spalania to substancje 
ciężkie, które spadają również w pobliżu źródła ich powstawania. W 
rezultacie tego truskawki i marchewki, które w swym warzywniku z 
pietyzmem hodujesz dla swych dzieci czy wnuków niejednokrotnie 
mogą być więcej skażone od tych hodowanych na polach, z dala od 
źródła spalania śmieci.

E. Lubawy

uwaga poDaTnicy
poDaTków lokalnych !

Przypominamy, że 15 marca br. mija termin płatności I 
raty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 
2010 r. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od niewpłaconych w ter-
minie podatków, począwszy od dnia następnego po upływie terminu 
płatności, naliczone zostaną odsetki za zwłokę.

Dbaj o Dzieci, 
nie pal ŚMieci!

Pamiętaj: spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, 
papy i styropiany wydzielają silne substancje tok-
syczne, które mogą wywołać wiele chorób układu 
oddechowego. 

Mogą też przyczyniać się do powstania chorób 
rakotwórczych w najbliższym twym otoczeniu.
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A kiedy dzieci czują się niesamowicie? Wtedy, gdy uchyla się przed 
nimi rąbek niezrozumiałego, dziwnego i obcego świata dorosłych. 
Dlaczegoż by nie? Pomyślały opiekunki i przystąpiły do akcji. Program 
stworzony przez panią Elżbietę Skrzypczak – szefową feryjnego raju 
- gotowy już we wrześniu trzeba było wprowadzić w ruch. 

Niech mała Ania zamieni się na chwilę we fryzjerkę, zakładając wałki 
na włosy klientki w salonie fryzjerskim pani Moniki, niech ośmioletni 
Krystian samodzielnie upiecze piernika w toruńskim Domu Koper-
nika, niech Michał przejedzie torem testowym dla nowopowstałych 
samochodów w fabryce Volkswagena, a Klaudia zamieszka na chwilę 
w XIX - wiecznym dworku Róża Poraja w Budziejewku. Paulina nigdy 
wcześniej nie widziała tylu lalek, co za kulisami Teatru Animacji, Kamil 
bał się policjantów dopóki nie zwiedził Komisariatu Policji w Skokach, 
marzeniem Martyny od czasu zwiedzenia firmy Serpol w Mieścisku jest 
praca przy produkcji mydeł w płynie a Mateusz pewnie do dziś opo-
wiada swoim kolegom w przedszkolu, jak powstaje papier toaletowy w 
fabryce Papieru w Kaczorach. Dekoracja ciastek w roszkowskiej Pistacji 
pod wprawnym okiem pani Sylwii specjalistki od stylizacji torów – tego 
się nie da zapomnieć. 

Kto nie widział blasku w oczach dzieciaków, takiego blasku niech 
żałuje.  My zobaczyłyśmy mega radosne  twarze najmłodszych, którym 
pozwolono być tam, gdzie 10- letni człowiek nie miałby szans sam 
wejść. I my wiemy,  że naprawdę warto wyjść czasami poza schemat 
i zrobić więcej.

Dziękujemy więc tym, którzy stanowili absolutnie najważniejszy 
składnik naszego przepisu na fantastyczną przygodę – Wam Dzieci. 
Dziękujemy, że wygraliśmy w konkurencji z grami komputerowymi i 
mamy nadzieję, że bawiłyście się tak dobrze, jak chciałyśmy, żebyście 
się bawiły.  I koniecznie smacznego, i do zobaczenia za rok!

W imieniu dyrekcji i  opiekunek zimowiska w Bibliotece
Alicja Meller

Wielkie ukłony kierujemy w stronę osób, które umożliwiły nam 
poznanie zakładów pracy a także firm produkcyjnych. Dziękujemy:
- Pani Monice Dziekan - Dobskiej oraz Pracownikom Zakładu Fry-

zjerskiego w Skokach,
- Pani Naczelnik oraz Pracownikom Urzędu Pocztowego w Skokach,
- Podkomisarzowi. Mirosławowi Duszyńskiemu oraz Policjantom z 

Komisariatu w Skokach,
- Panu Aleksandrowi Szymkowiakowi oraz Pracownikom Cukierni 

„PISTACJA",
- Paniom: Annie i Małgorzacie Bochyńskim,
- Panu Zdzisławowi Serwatce – firma SERPOL w Mieścisku
- Panu Krzysztofowi Magdziarzowi – piekarnia MAGDZIARZ w 

Wągrowcu,
- Dyrekcji Fabryki Samochodów Użytkowych- VOLKSWAGEN 

Poznań
- Dyrekcji Fabryki Papieru KACZORY

Elżbieta Skrzypczak

UPRZEPIS NA FERIE ZIMOWEU
70 uśmiechów na twarzach, 10 dni wspólnej zabawy, 1 wesoły autobus, 6 szalonych pań opiekunek, 2-metrowe zaspy 

śnieżne - oto przepis na fantastyczne ferie zimowe. Serwowano tylko najlepsze dania, bo kto jak kto, ale Biblioteka 
Publiczna w Skokach doskonale zna się na przyrządzaniu niesamowitych chwil. Wystarczyła szczypta oryginalnych 
pomysłów, kropla wiary, że można wszystko, garść wyobraźni, by dwa tygodnie ferii zimowych zamienić w pyszną 
przygodę. Dzieci zasługują wyłącznie na potrawy najwyższej jakości. Tak więc opiekunowie dwoili się i troili, by 
podczas zorganizowanych w Bibliotece półkolonii, najmłodsi czuli się wyjątkowo.
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UPRZEPIS NA FERIE ZIMOWEU

UPRZEPIS NA ZIMOWE FERIEU



Zebranie sprawozdawcze Koła PZW w Skokach.

Z.Kaczkowska, D.Gapińska i J.Szymańska odznaczone Złotymi Odznakami Związku.  VI Międzypowiatowy Konkurs Geograficzny „Po bezdrożach Ameryki Pd."

Zwycięska skocka drużyna w turnieju piłki halowej.

Pasowanie na czytelnika.

Szachowa Gimnazjada w Skockim Gimnazjum. Targi Turystyczne na Styku Kultur w Łodzi.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Podkoziołek u emerytów.


