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Cała jesteś w biedronkach
- wieczór autorski Anny Seniuk

Kto we wtorkowy wieczór, 9 marca br., wybrał się do biblioteki, ten z pewnością teraz jest bardzo szczęśliwy, że 
miał szczęście uczestniczyć we wzruszającym spotkaniu. To było nie tylko spotkanie z wielką aktorką – Panią Anną 
Seniuk, z poezją księdza Twardowskiego, ale przede wszystkim spotkanie ze wspaniałym człowiekiem.

Pani Anna Seniuk, aktorka wyróżniona 
wieloma nagrodami, niezapomniana dla 
wielu Madzia Karwowska, a dla innych jako 
Agafia z „Ożenku” Gogola, na skockiej 
scenie ani przez chwilę nie grała wielkiej 
aktorki (choć Nią przecież jest), a dała się 
poznać jako cudowna, ciepła osoba, która 
wie, co ważne w życiu, co ma sens i te prze-
myślenia próbowała przekazać wypełnionej 
bo brzegi „sali na piętrze”. 

Nie mogło zabraknąć oczywiście anegdo-
tek związanych z teatrem i filmem, słów o 
aktorstwie, o pracy w warszawskiej szkole 
teatralnej, ale to stanowiło jedynie pre-
tekst do przekazania czegoś ważnego, że 
w żadnym wieku nie należy rezygnować ze 
spełniania swoich marzeń, że trzeba umieć 
mądrze cieszyć się życiem i nie rozmieniać 
go na drobne.

Dopełnieniem tego, co Aktorka mówiła 
o swojej pracy, swoich rolach, doświadcze-

niach aktorskich była interpretacja wierszy 
księdza Jana Twardowskiego.

Kto lubi tę poezję nie mógł się nie wzru-
szyć, a kto jej dotąd nie znał nie mógł się 
w niej nie zakochać.

Jakże inaczej odbiera się znane cza-
sem strofy, kiedy wypowiada je ktoś, kto 
miał szczęście osobiście poznać Jana od 
Biedronki?! To, co gdzieś nam wcześniej 
umknęło, nagle staje się ważne.

I dlatego zgadzam się ze słowami pani 
Eli, która dziękując Pani Annie Seniuk 
za to spotkanie, dziękowała i za to, że był 
ksiądz Twardowski i za to, że jest Ona, któ-
ra przyniosła nam Jego słowa i pozwoliła 
się wzruszyć i zamyślić.

Wierzę, że ten wieczór i to niezwykłe 
spotkanie zostawi w każdym z nas, którzy 
tam byli, jakiś ciepły ślad.

Irena Kasica
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Podraza Rozalia ur. 21.02.
Stiller Gracjan ur. 22.02.
Nowak Hubert ur. 27.02.
Woźniak Michalina ur. 01.03.
Rychlica Martyna ur. 05.03.
Urban Błażej ur. 05.03.
Rozmiarek Jakub ur. 10.03.
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:
Motyl Piotr i Jankowska Sylwia
Bieniaszewski Tomasz i Mushko Nadiia
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:
Pikuła Stanisława r.1925 – Bliżyce zm. 23.02.
Kominek Leon r. 1933 – Skoki zm. 23.02.
Kubicka Anastazja r. 1930 – Skoki zm. 05.03.
Tomaske Teodor r.1931 – Skoki zm. 09.03.
Walkowiak Tadeusz r.1940 – Skoki zm. 13.03.
Nowakowska Łucja r. 1926 – Rościnno zm.18.03.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Cała jesteś w biedronkach
- wieczór autorski Anny Seniuk

Jeszcze raz dziękuJemy!
W sobotę, 26 lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się 

spotkanie Sztabu Gminnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
z wolontariuszami Orkiestry. 

Spotkanie to stało się okazją do podziękowania naszym wolonta-
riuszom za ich szlachetne działania na rzecz gromadzenia środków na 
doposażenie Klinik Onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny, 
który przyczyni się do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych 
u dzieci. 

W trakcie spotkania Elżbieta Skrzypczak - Szef Gminnego Sztabu 
„Gorące serca” w imieniu Prezesa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy Jerzego Owsiaka wręczyła naszym wolontariuszom 
pamiątkowe czekoladowe serca i dyplomy przekazane przez Jerzego 
Owsiaka. 

Spotkanie w Bibliotece zakończyły rozmowy i wspólna degustacja 
oferowanego przez Burmistrza okolicznościowego tortu. 

E. Lubawy

uwaga Podatnicy 
Podatków LokaLnych!

Burmistrz Miasta i Gminy przypomina, że 15 marca br. minął 
termin płatności I raty podatków lokalnych: rolnego, leśnego i od 
nieruchomości za rok 2010. 

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

dzień kobiet 
w kgw Potrzanowo

„Najwięcej witaminy, mają polskie dziewczyny”  - to hasło, 5 marca 
br. dominowało na uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet 
w Potrzanowie. 

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.

Liczne grono pań zebrało się tego dnia w świetlicy wiejskiej, by jak 
co roku obchodzić swoje święto. Zaproszenie na tę uroczystość przyjęli 
również: Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos wraz z małżonką, 
przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Migasiewicz, przewodniczący 
Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa, dyrektor Biblioteki Gminnej Elżbie-
ta Skrzypczak, prezes Gospodarstwa Rybackiego sp. z o.o. Ireneusz 
Belter i od lat związany z Potrzanowem radny Antoni Wiśniewski oraz 
sołtys wsi Stanisław Janecko wraz z Radą Sołecką. 

Spotkanie urozmaiciła część artystyczna, w trakcie której gościnnie 
wystąpił duet Brayan Brathers, który zaprezentował utwory grane na 
akordeonie. Ale najwięcej radości i ubawu dostarczył kabaret „Nie dej 
się”, który specjalnie na tę okazję przygotował skecz pt. „Spowiedź”. 
Przewodniczący Koła Gospodyń Wiejskich wcielił się w postać probosz-
cza, który spowiadał kolejno koleżanki z Koła i w ramach pokuty odsyłał 
je do zakonu, a one nadal błądząc trafiały do ….. diabła. Śmiechu było 
co niemiara. Jak zawsze panie przygotowały pyszne dania, którymi 
rozkoszowaliśmy się do późnych godzin nocnych. 

W imieniu potrzanowskich pań jeszcze raz dziękuję wszystkim za-
proszonym gościom za życzenia i piękne kwiaty.

A. Kaczmarek

dyżury Pracowników 
urzędu skarbowego

W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych z tytułu podatku do-
chodowego od osób fizycznych, wzorem lat poprzednich pracownicy 
Urzędu Skarbowego w Wągrowcu, będą pełnić dyżur 
w dniu 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. 
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ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE
ODDZIAŁ  W  POZNANIU

ZAPRASZA
na

IX WIELKOPOLSKĄ  WYSTAWĘ  
OWCZARKÓW  NIEMIECKICH

Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

17 kwietnia 2010 (sobota)
SKOKI    

boisko  pomocnicze – przy obwodnicy
Program wystawy:

Godz. 7.00   Przyjmowanie psów
Godz. 9.00   Otwarcie wystawy
Godz. 9.30   Rozpoczęcie sędziowania w ringach
Godz. 13.00 – 14.00  W  przerwie w sędziowaniu pokazy   
   szkolenia psów w zakresie obrony 
   i  posłuszeństwa 
Godz. 14.00 – 17.00  Dalsze sędziowanie w ringach
Godz. 17.00   Zakończenie imprezy

Serdecznie zapraszamy

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ZAPRASZA

do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie Świata”, 
która odbędzie się w dniach 

20-25 kwietnia 2010 roku na terenie Gminy Skoki.

Sprzątającym zapewniamy worki, rękawice oraz odbiór zebranych 
śmieci. Sprzątane miejsca należy uzgadniać z koordynatorami akcji 
w celu niezwłocznego odbioru zdeponowanych śmieci. 

Mamy nadzieję, że jak co roku akcja spotka się z dużym zain-
teresowaniem i przyniesie wymierne korzyści związane z ochroną 
środowiska na terenie Naszej Gminy.

Prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w akcji do dnia 15.04.2010 
roku.

Ponadto w ramach prowadzonej akcji dla mieszkańców Gminy 
Skoki w dniach 20-23.04.2010 roku (4 dni), w godz. od 9:00 do 14:30 
odbędzie się nieodpłatna zbiórka:

• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE),
• folii, reklamówek i toreb foliowych (bez zanieczyszczeń),
• worków po nawozach sztucznych (bez zanieczyszczeń),
• sznurków polipropylenowych (bez zanieczyszczeń),
• odpadów wielkogabarytowych (szafy, tapczany, stoły, krzesła, 

dywany itp.).
Surowce wtórne należy dostarczyć na własny koszt oraz rozładować 

we własnym zakresie. Punkt odbioru znajdować się będzie przy ul. 
Rogozińskiej 11 w Skokach (teren byłego Zakładu Komunalnego). 
Dostarczone surowce będą podlegały ewidencji.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać, 
w tutejszym Urzędzie, pokój nr 1, tel. (061) 8 925 817.

komunikat!
Wszystkich zainteresowanych ustawieniem stoisk gastronomicz-

nych i handlowych podczas XVIII Dni Miasta i Gminy Skoki, 
w dniach 19-20 czerwca 2010 

prosimy o zgłaszanie się do Biblioteki Publicznej w Skokach, 
osobiście, mailem lub telefonicznie do 31 maja 2010 roku. 

Organizator zapewnia dostęp do prądu. 
Organizator XVIII Dni Miasta i Gminy Skoki:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach, 
ul. Ciastowicza 11A,  tel. 618925822, 

adres mailowy: bibliotekaskoki@neostrada.pl
Fax: 618925199

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

struktura Ludności
miasta i gminy skoki
w Latach  2000-2009

Stan na 31.12

Liczba mieszkańców

ogółem

Spośród ogółu

kobiet     mężczyzn Zamieszkałych      
w mieście na wsi

2000 r. 8272 4164     4108 3703     4569

2003 r. 8595 4333    4262 3758     4837

2004 r. 8675 4366     4309 3788     4887

2005 r. 8739 4391     4348 3834     4905

2006 r. 8790 4422     4368 3891     4899

2007 r. 8871 b.d. b.d.

2008 r. 8901 4424     4477 3925     4976

2009 r. 8998 4475     4523 4009     4989
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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

niePokoJący wzrost 
Liczby osób 

PozostaJących bez Pracy!
Po spadku bezrobocia w latach 2007-2008, ponownie od roku 2009, 

tak jak w powiecie, województwie i w całym kraju również i w naszej 
Gminie rośnie liczba osób pozostających bez pracy i problem ten 
dotyczy coraz większej liczby rodzin.

Wg danych Powiatowego Urzędu Pracy, w dniu 31.12. 2009 bez pracy 
pozostawało 476 mieszkańców Miasta i Gminy Skoki, w tym 396 osób 
pozbawionych było prawa do zasiłku. 

To negatywne zjawisko utrzymuje się i w roku 2010,  a na dzień 31 
stycznia 2010 zarejestrowanych jako poszukujących pracy było 4492 
mieszkańców powiatu wągrowieckiego, z pośród których 599 osób zare-
jestrowało się w miesiącu styczniu br . W ogólnej liczbie bezrobotnych 
3740 osób nie posiadało prawa do zasiłku. Dane te dla Miasta i Gminy 
Skoki wynosiły odpowiednio 491,60 i 397.

W miesiącu styczniu br.  prace udało się dostać 154 mieszkańcom 
powiatu, w tym 15 mieszkańcom naszej Gminy.

Na dzień 28 lutego liczba mieszkańców powiatu pozostających bez 
pracy i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosiła 
4655, w tym 518 mieszkańców Gminy Skoki. W miesiącu tym zareje-
strowało się łącznie 507, w tym z Gminy Skoki 45 osób. Bez prawa do 
zasiłku było łącznie 3864 bezrobotnych w tym z Gminy Skoki 419. W 
lutym pracę dostało 177 mieszkańców powiatu, w tym 13 mieszkańców 
naszej Gminy.

Dla porównania na dzień 31 grudnia 2006 bez pracy pozostawało 
560 osób, w tym bez prawa do zasiłku 428, a na dzień 31 grudnia 2007 
348 i 297, na dzień 31 grudnia 2008 roku 292 i 215

By pomóc mieszkańcom dotkniętym długotrwałym bezrobociem 
Urząd Miasta i Gminy w uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem pracy 
w Wągrowcu w roku 2010 zatrudnił 2 panie w ramach prac interwen-
cyjnych i 5 mężczyzn w ramach robót publicznych.

Równocześnie w celu umożliwienia zdobycia przygotowania zawo-
dowego absolwentom zatrudniono w Urzędzie Miasta i Gminy na staż 
absolwencki 2 absolwentów szkół średnich.

E. Lubawy

iLe kosztowała nas 
zima!?

Tegoroczna zima, choć niewątpliwie piękna zdążyła dopiec zarów-
no mieszkańcom naszej Gminy jak i pracownikom Urzędu Miasta i 
Gminy w Skokach, którzy odpowiadali na utrzymanie dróg na naszym 
terenie. 

Wszystko z czasem pójdzie w niepamięć za wyjątkiem luki w budże-
cie Gminy spowodowanej ogromnymi wydatkami związanymi z tzw. 
odśnieżaniem. 

W budżecie Gminy na zimę 2009/2010 roku przewidziano kwotę 
72.000zł, gdyż poprzednie zimy raczej „zimowe” nie były.

Poniższy wykres przedstawia faktyczne wydatki poniesione przez 
Gminę w ostatnich trzech latach na akcję zimową. 

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach informuje, że 
trwają zapisy uczniów, którzy chcieliby podjąć naukę w naszej  szkole.
Zapewniamy naszym uczniom  naukę w nowocześnie wyposażonych 
klasach:
· salach multimedialnych,
· profesjonalnych salach do nauki języków obcych (j. angielskiego i 
j. niemieckiego),
· pracowni komputerowych z dostępem do Internetu (dla klas I-III 
i IV-VI),
· sali gimnastycznej wyposażonej w profesjonalne oświetlenie dysko-
tekowe i nagłaśniające oraz zaplecze sanitarne (szatnie i natryski), a 
także sprzęt do gimnastyki korekcyjnej,
· boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią,
· biblioteki i czytelni oraz z Internetowego Centrum Informacji 
Multimedialnej.
· pracowni przyrodniczej,
· pracowni wychowania komunikacyjnego.
Ponadto uczniowie mogą korzystać z:
· opieki higienistki szkolnej zapewniającej doraźną pomoc, a także 
organizowanie szczepień, fluoryzacji, badań kwalifikujących do 
udziału w zajęciach korekcyjnych, 
· zajęć logopedycznych,
· stałej opieki pedagoga szkolnego zapewniającego współpracę i kon-
sultacje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Wągrowcu,
· bardzo dobrze wyposażonej stołówki szkolnej,
· opieki świetlicy.
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i atrak-
cyjnego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w:
· różnorodnych kołach zainteresowań (przedmiotowych, plastycznym, warca-
bowo-szachowym, ekologicznym, europejskim, informatycznym i innych),
· zajęciach SKS, PCK,
· zespole wokalno-tanecznym,
· redagowaniu szkolnej gazetki,
· działalności samorządowej,
· tworzeniu audycji i programów emitowanych przez szkolny radiowęzeł,
· konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach sportowych,
· uroczystościach szkolnych i środowiskowych,
· wycieczkach krajoznawczych, do teatru, kina,  muzeum, na basen, 
rajdach pieszych i rowerowych oraz dyskotekach szkolnych
· półkoloniach letnich,
· zajęciach podczas ferii zimowych.

Więcej informacji o działalności naszej szkoły można znaleźć 
na stronie internetowej: www.szp-skoki.pl
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OGŁOSZENIE  O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

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

położonych w Skokach w rejonie ul. Rakojedzkiej

I. Przetargi w dniu 07 maja 2010r. (piątek)

L.p.
Oznaczeniebnieruchomo-
ści wg ewidencji  gruntów, 

numer KW
Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy

Cena wywoławcza 
w  zł (brutto)

Termin wpłaty wadium 
i wysokość wadium w zł

Miejsce  i termin 
przetargu

1     2 3 4 5 6

 1.     Działka nr 70/24
o pow. 0,1452 ha
w Skokach w rejonie 
ul. Rakojedzkiej                
ujawniona w K.W.  nr 48.486 
SR Wągrowiec.
Księga wieczysta nie 
wykazuje obciążeń. 

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

94.770,00
9.500,00
do dnia

04.05. 2010r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

07.05.2010r.
o godz. 900

 2. Działka nr 70/29
o pow. 0,0920 ha
w  Skokach w rejonie ul. 
Rakojedzkiej
ujawniona w K.W  nr 48.486 
SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń 

 
              

j.w.

60.050,00 6000,00
do dnia

04.05.2010r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

07.05.2010r.
o godz. 945 

3. Działka nr 70/30
o pow. 0,0920 ha
w Skokach w rejonie ul. Ra-
kojedzkiej ujawniona w K.W 
nr 48.486 SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazu-
je obciążeń

j.w.

60.050,00 6.000,00
do dnia

04.05.2010r
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

07.15.2010r.
o godz. 1030

4. Działka nr 70/36
o pow. 0,1034 ha
w Skokach w rejonie ul. Ra-
kojedzkiej ujawniona w K.W 
nr 48.486 SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazu-
je obciążeń

  

j.w
67.590,00 6.800,00

do dnia
04.05.2010r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

07.05.2010r.
o godz. 1115

5. Działka nr 70/37
o pow. 0,1020 ha
w Skokach w rejonie ul. Ra-
kojedzkiej ujawniona w K.W 
nr 48.486 SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazu-
je obciążeń

j.w
66.612,00 6.700,00

do dnia
04.05.2010r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

07.05.2010r.
o godz. 1200

6. Działka nr 70/39
o pow. 0,0908 ha
w Skokach w rejonie ul. Ra-
kojedzkiej ujawniona w K.W 
nr 48.486 SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazu-
je obciążeń

  

j.w
57.584,00

5.8 00,00
do dnia

04.05.2010r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

07.05.2010r.
o godz. 1245
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II. Przetargi w dniu 14 maja 2010r. (piątek)
 

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg

ewidencji  gruntów,
numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena
wywoławcza
w zł (brutto)

Termin
wpłaty wadium

i wysokość
wadium w zł

Miejsce i termin
przetargu

 1       2 3 4 5 6

 7.     Działka nr 70/42
o pow. 0,0920 ha
w Skokach w rejonie
ul. Rakojedzkiej
ujawniona w K.W.  nr 48.486 
SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń. 

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

60.050,00
   
6.000,00
do dnia
11.05.2010r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
14. 05.2010r.
o godz. 900

 8. Działka nr 70/48
o pow. 0,1362 ha
w Skokach w rejonie ul.Ra-
kojedzkiej ujawniona w 
K.W  nr 48.486 SR Wą-
growiec.
Księga Wieczysta nie wyka-
zuje obciążeń 

 
              

j.w.

88.084,00
 
8.800,00
do dnia
11.05.2010r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
14.05.2010r.
o godz. 945

9. Działka nr 70/50
o pow. 0,1035 ha
w Skokach w rejonie ul.Ra-
kojedzkiej ujawniona w 
K.W  nr 48.486 SR Wą-
growiec.
Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

j.w.

67.552,00 6800,00
do dnia
11.05.2010r
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu 
14.05.2010r.
o godz. 1030

10. Działka nr 70/51
o pow. 0,1013 ha
w Skokach w rejonie ul.Ra-
kojedzkiej ujawniona w 
K.W  nr 48.486 SR Wą-
growiec.
Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

  

j.w.
66.112,00 6.600,00

do dnia
11.05.2010r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
14.05.2010r.
o godz. 1115

11. Działka nr 70/52
o pow. 0,0940 ha
w Skokach w rejonie ul. 
Rakojedzkiej ujawniona 
w K.W  nr 48.486 SR Wą-
growiec.
Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

j.w.
61.244,00 6.100,00

do dnia
11.05.2010r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
14.05.2010r.
o godz. 1200

III.  Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
IV. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42  1020 4027 0000 1602 0514 3484 
 w Banku PKO BP  SA  z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia:
1.  04 maja 2010r.       (przetargi w dniu  07 maja 2010r – piątek)  
2.  11 maja 2010r.       (przetargi w dniu  14 maja 2010r. –piątek)                      
V.  Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce biblioteki  w dniach:  
1. 07 maja 2010r. od godz. 900  - piątek (6 działek  –  wadium na koncie Urzędu do dnia 04.05.2010r.)
2. 14 maja 2010r. od godz. 900  - piątek (5 działek –  wadium na koncie Urzędu do dnia 11.05.2010r.)                                    .
VI. Informacja o  skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.                                                        
VII. Uwagi:
a)  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do   
     publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
c) teren działek uzbrojony został  w sieć wodociągową. 
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony  Środowiska i Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach  
- pokój nr 2 tel. (061)  8925-814 lub 815.
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VI SKOCKA GALA MISTRZÓW

Wśród zaproszonych gości znalazł się po raz 
czwarty pan Wojciech Jankowiak Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego, pan Krzysztof 
Migasiewicz Przewodniczący Rady Powiatu Wą-
growieckiego, radni Rady Miejskiej Gminy Skoki, 
na czele z jej Przewodniczącym panem Zbignie-
wem Kujawą. Zaproszenie na uroczystość przyjęli 
także dyrektorzy szkół z terenu Gminy Skoki, tj. 
pani Małgorzata Szpendowska – Wylegalska, pani 
Iwona Grzegorzewska, pan Wiesław Berendt oraz 
pan Wiesław Sierzchuła. Miło nam było gościć 
Przewodniczących Rad Rodziców tychże szkół, 
tj. panią Alicję Kramer, panią Beatę Karczewską 
oraz pana Grzegorza Owczarzaka. Na trybunach 
zasiadł także, ks. dziekan Karol Kaczor wraz ze 
swoim wikariuszem Rafałem Chmielewiczem 
z parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach. 
Wśród grona gości znalazł się także pan podins. 
Jacek Matysiak Komendant Komisariatu Policji 
w Skokach. 

W imieniu gospodarza pana Tadeusza Kłosa 
uroczystość przygotowali i poprowadzili jak zwy-
kle pani Karolina Stefaniak i Wiesław Nowak. 
Podziękowali oni wszystkim uhonorowanym tego 
wieczoru za to, iż przez swoje sukcesy dostarczają 
wiele radości i satysfakcji w szczególności swoim 
rodzicom i opiekunom, a także kreują pozytywny 
wizerunek naszej Gminy w kraju i zagranicą. 

Aby wyłonić laureatów Gali Burmistrz powołał 
Kapitułę Gali, która w oparciu o przyjęty Regulamin 
przyznawania nagród dokonała selekcji przed-
stawionych przez dyrektorów szkół kandydatów. 
Laureatami Gali, były osoby które musiały przystąpić 
do konkursu przedmiotowego lub uczestniczyć w 
rozgrywkach sportowych, których zasięg był co naj-
mniej wojewódzki i zająć tam minimum 6 miejsce 
indywidualnie lub 5 miejsce w klasyfikacji drużyno-
wej oraz 5 miejsce w grach zespołowych. 

Ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skokach, nagrody otrzymali: Paweł Dziekana, 
Piotr Dembiński, Edward Surdyk, Radosław 
Dorawa, Danuta Śmigielska, Mateusz Fertsch, 
Marcin Kruś, Maciej Kujawa, Mateusz Nowak, 
Agata Frąckowiak, Magdalena Majchrzak, 
Krzysztof Pola, Błażej Gebler, Jakub Obst, Rafał 
Maciejewski, Jakub Dzikowski, Paweł Gruss, 
Fabian Burzyński, Denis Grabiszewski, Blanka 
Kopydłowska, Daria Kucz, Ilona Borkowska, 
Krzesimir Kaczmarek, Mikołaj Druciarek, 
Bartosz Szymaś, Luiza Chudzik, Dominika 
Szczepaniak.

Z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jabłkowie 
nagrodzono: Ilonę Kaczkowską, Darię Krupę, 
Klaudię Załęską.

Wśród nagrodzonych uczniów i absolwentów 
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Sko-
kach znaleźli się: Witold Drewicz, Aleksandra 
Samol, Marta Szmyra, Katarzyna Dziekan, Maja 
Guner, Sebastiana Sejda, Monika Urbaniak, Aga-
ta Grzywaczewska, Wojciech Moliński, Agnieszka 

Bagrowiska, Dominika Urbaniak, Agnieszka 
Kaczorowska.

Kapituła Gali postanowiła skorzystać z punktu 
Regulaminu, który daje jej możliwość przyznania 
nagrody za osiągnięcia nie objęte Regulaminem, 
ale w szczególny sposób przyczyniające się do 
promocji naszego Miasta i Gminy poza ich grani-
cami. Nagrodę taką pan Tadeusz Kłos Burmistrz 
Miasta i Gminy postanowił przyznać wychowan-
kom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Antoniewie. 

Młodzież z Antoniewa pod opieką wychowaw-
ców w roku minionym brała udział w 3 rajdach 
pieszych w ramach Współzawodnictwa Turystycz-
nego Powiatów Województwa Wielkopolskiego 
o Puchar Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego, zajmując każdorazowo 3 miejsce. Co dało 
w klasyfikacji powiatów 6 miejsce dla Powiatu 
Wągrowieckiego. Reprezentując Powiat Wągro-
wiecki i Gminę Skoki na tak wysokim poziomie 
młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego w Antoniewie niewątpliwie przyczyniła się 
do promocji naszej Gminy i Powiatu poza ich 
granicami.

Nagrodzono następujących wychowanków MOW 
w Antoniewie: Kingę Mazur, Olgę Jaśkiewicz, Annę 
Szymczak, Bartłomieja Suma, Wojciecha Skibę, 
Grzegorza Zatora, Rafała Wesołowskiego, Rado-
sława Kamińskiego, Krystiana Grzywaczewskiego, 
Bartosza Brąberka, oraz opiekunów: Panią Graży-
nę Lubawą i Bartosza Seidlera.

W związku z tym, iż placówka w Antoniewie 
znajduje się pod opieką Powiatu Wągrowieckiego 
oprócz nagród ufundowanych przez Burmistrza 
Gminy Skoki swe nagrody przyznał także pan 
Michał Piechocki Starosta Powiatu Wągrowiec-
kiego, które w jego imieniu wręczył pan Krzysztof 
Migasiewicz Przewodniczący Rady Powiatu 
Wągrowieckiego. 

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego 
metalu, dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu 
wielką nadaje”. Nie bez powodu cytat ten stał 
się mottem tego wydarzenia, ponieważ sukces 
wyróżnionych uczniów odbywał się pod czujnym 
okiem nauczycieli i opiekunów, którzy swą pracą 
kształtowali to zdolne młode pokolenie. 

Wyróżniono następujących nauczycieli i 
opiekunów: Lidię Błachowiak, Danutę Kobus-
Bogunię, Ewę Brząkałe, Małgorzatę Dudek, 
Katarzynę Dziel, Krzysztofa Gapińskiego, Renatę 
Hamulczyk, Alicję Karmer, Marcina Mrugalskie-
go, Wiesława Nowaka, Elżbietę Słomę, Barbarę 
Surdyk, Wiesławę Surdyk-Fertsch, Andrzeja 
Surdyka, Bronisława Piechockiego. 

Na sam koniec przyznano dwie szczególne na-
grody za ponad przeciętne osiągnięcia uzyskane 
na arenach sportowych, a zostały one wręczone 
po raz kolejny z rzędu dwóm młodym mieszkań-
com naszej Gminy, którzy poprzez swoje sukcesy 
rozsławiają Miasto i Gminę Skoki w Polsce oraz 

w świecie. Byli to panowie: 
Łukasz Nowak – w 2009 roku: zajął 13 miejsce w 

Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Kownie 
w chodzie na 20 km; zdobył tytuł Wicemistrza 
Polski w chodzie na 50 km – z czasem 3:58,57 co 
dało mu klasę sportową Mistrzowską Międzynaro-
dową; 2 miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski w chodzie na 20 km; był 6 zawodnikiem 
Akademickich Mistrzostw Polski na 5km Obecnie 
jest studentem II roku Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu.

Jarosław Rutkowski – w 2009 roku został Fi-
nalistą Mistrzostw Europy Juniorów w Nowym 
Sadzie; Halowym Wicemistrzem Polski Juniorów 
w skoku wzwyż – 2m5cm; Wicemistrzem Polski 
Juniorów w skoku wzwyż – 2m14cm. Jarek oprócz 
wyczerpujących treningów przygotowuje się w tym 
roku do matury. W imieniu Łukasza, który w tym 
czasie przebywał na obozie Reprezentacji Polski 
nagrodę odebrał współprowadzący uroczystość, a 
na co dzień ojciec Łukasza pan Wiesław Nowak. 

A w imieniu Jarosława, który także nie mógł 
stawić się osobiści, gdyż przygotowywał się do 
wyjazdu na Cypr na zgrupowanie kadry Polski 
Juniorów, gdzie odbywają się przygotowania 
do tegorocznych mistrzostw świata juniorów 
w Kanadzie nagrodę odebrał ojciec pan Jacek 
Rutkowski. 

Nagradzanie laureatów Gali było przeplatane 
pokazami artystycznym. Wśród zaproszonych na 
tę uroczystość mogliśmy podziwiać akrobatów 
cyrkowych: małżeństwo, państwo Agnieszkę i 
Grzegorza Pajewskich pod sceniczną nazwą Du-
oFocus. Pokazali oni powolną zmianę figur akro-
batycznych w których można było zaobserwować 
połączenie niesamowitej męskiej siły i kobiecej 
gibkości. Swoje akrobatyczno-cyrkowe umiejęt-
ności pokazała nam młoda studentka Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pani 
Aleksandra Bieńkowska pływając na zawieszonej 
pod dachem hali szarfie. Obok pokazów akroba-
tów swój niebywały talent pokazała znana nam ze 
zdobycia II miejsca w pierwszej edycji programu 
Mam Talent w 2008 roku obecnie 13-letnia Klau-
dia Kulawik. Zaśpiewała ona przepięknie pięć 
utworów, a wśród nich „List do Matki” Wioletty 
Willas, czy „Dziwny jest ten świat” Czesława Nie-
mena. Podczas wręczania nagród na fortepianie 
akompaniował pan Andrzej Kaliski, na co dzień 
dyrygent Chóru Kameralnego w Skokach. 

Po zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia 
wszystkich obecnych zaproszono do holu hali 
gdzie czekał na nich placek i kawa. 

Po przerwie z racji obchodzonego w tym roku 
Roku Chopinowskiego, w rocznicę 200-lecia 
urodzin Fryderyka Chopina odbył się koncert 
fortepianowy w ramach projektu „Chopin Przy-
jechał”. Na fortepianie grał młody utalentowany 
pianista Nikodem Wojciechowski.

Karolina Stefaniak

Po raz VI, 6 marca 2010 roku w hali widowiskowej w Skokach pan Tadeusz Kłos Burmistrz Miasta i Gminy Skoki uhonorował 
pamiątkowymi dyplomami, książkami oraz statuetkami dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Skoki za szczególne osiągnię-
cia naukowe i sportowe oraz godne reprezentowanie Gminy Skoki poza jej granicami w 2009 roku. Wyróżnionych zostało 54 
uczniów i absolwentów z wszystkich placówek oświatowych działających na terenie Gminy. Docenieni zostali także nauczyciele 
i opiekunowie, za wkład w kształcenie młodego pokolenia Skoczan. 
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50-lecie Wojskowego Koła 
Łowieckiego Nr 83 „Szarak”

VI SKOCKA GALA MISTRZÓW

Po powitaniu przez prowadzącego uroczystość 
sekretarza Koła Piotra Żłobińskiego gości, w 
tym: profesora Adama Smorawińskiego – pre-
zesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu, 
Zbigniewa Zielińskiego – Łowczego Okręgu 
Poznańskiego PZŁ i Sławomira Jaroszewicza 
– Łowczego Okręgu Pilskiego PZŁ oraz koleżanki 
i kolegów myśliwych i uczczeniu ,,myśliwskim 
sygnałem pożegnania” i minutą ciszy zmarłych 
kolegów prezes Paweł Kuczko przybliżył historie 
Koła i główne aspekty jego działalności.

Historia ta rozpoczęła się 1 lutego 1960 r, a 
zapoczątkowało ją 17-tu pasjonatów myślistwa 
przy Dowództwie Lotnictwa Operacyjnego 
w Poznaniu, którzy założyli Wojskowe Koło 
Łowieckie Nr 433 ,,Szarak”. Koło to, w wyniku 
zmian organizacyjnych administracji państwowej 
obecnie działa jako Koło nr 83 ,,Szarak”. Skupia 
w swych szeregach 33 myśliwych, w tym ,,Dianę” 
Małgosię oraz 3 stażystów i prowadzi działalność 
na terenie powiatu wągrowieckiego, na obszarze 
Nadleśnictwa Durowo, a powierzchnia jego 
obwodów Łowieckich wynosi łącznie 8240 ha. 
Polując i wykonując różne czynności gospodarcze 
członkowie Koła mają na celu dobro przyrody i 
zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Każdego 
roku wykładają, stosownie do potrzeb i warunków 
atmosferycznych, odpowiednie ilości karmy w 
postaci ziarna kukurydzy, pszenicy i owsa oraz 
buraków cukrowych, kiszonek i siana. Znaczną 

ilość karmy pozyskują z poletek gospodarczych o 
powierzchni ponad 10 ha dzierżawionych od Nad-
leśnictwa Durowo i rolników. W celu podniesienia 
liczebności zwierzyny w obwodach, w minionych 
latach Koło dokonało zakupu i wypuszczenia na 
wolność bażantów. 

Członkowie koła społecznie wybudowali domek 
myśliwski w Lechlinku, w którym odbywają się 
spotkania Braci Myśliwskiej oraz magazyn pasz 
w Nadmłynie, a także 20 paśników i 42 ambony 
wolnostojące.

Realizując swe zadania statutowe Koło po-
myślnie współpracuje z organami administracji 
państwowej oraz z Nadleśnictwem Durowo i 
ze szkołami, przy czym szczególnie pozytywnie 
układa się współpraca ze Szkołą Podstawową w 
Lechlinie.

Uroczystości Jubileuszowe zwieńczyła ceremo-
nia przekazania przez fundatorów na ręce prezesa 
sztandaru, który po odnowieniu ślubowania i 
poświęceniu przez księdza pułkownika Józefa 
Strogosza - dziekana Dowództwa Sił Powietrznych 
przekazano pod opiekę pocztu sztandarowemu 
w składzie: Marcin Szymczak, Piotr Skrzypek i 
Krzysztof Radajewicz.

Sobotnia uroczystość stała się też okazją do 
wręczenia odznaczeń Kołu i jego członkom-

myśliwym zasłużonym dla łowiectwa i ochrony 
przyrody. Dekoracji dokonali: Prezes Okręgowej 
Rady Łowieckiej w Poznaniu profesor Adam 
Smorawiński i Łowczy Okręgu Poznańskiego 
PZŁ Zbigniew Zieliński, a zaszczytu otrzymania 
poszczególnych odznaczeń dostąpili:

- Srebrnego Medalu Zasługi Łowieckiej: Jerzy 
Balcerzak i Antoni Mycka.

- Brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej: Piotr 
Żłobinski, Małgorzata Radajewicz z domu Ku-
biak, Andrzej Starzyński i Stanisław Nowecki

- Medalu Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskie-
go Łowiectwa: Stefan Domański, Tadeusz Hotaj, 
Eugeniusz Przybyła, Roman Skrzypek, Leszek 
Dziurawiec, Jacek Kobelski, Zbigniew Wasylewicz 
i Leszek Dudek

Uroczystość dekoracji myśliwych poprzedziło 
wręczenie Kołu przyznanego mu przez Zarząd 
Główny Polskiego Związku Łowieckiego - ,,Zło-
tego Medalu Zasługi Łowieckiej”. Medal ten 
ozdobił sztandar, którym Koło chlubić się będzie 
od dzisiejszej uroczystości Jubileuszowej. 

Jubileusz Kola, nie mógł by się odbyć bez ży-
czeń i pamiątkowych upominków ze strony jego 
przyjaciół i gości, którzy skorzystali z zaproszenia 
i uczestniczyli w spotkaniu. Wśród uczestni-
ków spotkania znalazły się też dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Lechlinie i przedstawiciel Rady 
Rodziców Ryszard Jasinski oraz przedstawiciele 
bratnich Kół Łowieckich i Koła Wędkarskiego 
,,Troć”

Uroczystościom towarzyszyły sygnały i pieśni 
myśliwskie w wykonaniu zespołu sygnalistów, 
a świąteczny wystrój podkreślała wystawa tro-
feów myśliwskich. Oficjalną część uroczystości 
zakończyło pamiątkowe zdjęcie uczestników, a 
całość wspólny uroczysty obiad, w trakcie którego 
wzniesiono toasty, wspominano dawne polowania, 
słuchano wspomnień Tadeusza Hotaja - jedynego 
żyjącego spośród założycieli Koła i kreślono plany 
na przyszłość.

Jubileusz Koła ,,Szarak” upamiętnia wydana 
na tę okoliczność pamiątkowa kronika i medal 
pamiątkowy, którymi obdarowano uczestników 
spotkania.

E. Lubawy

W sobotę, 20 marca br w Hotelu 
„Ikar” w Poznaniu, członkowie Woj-
skowego Koła Łowieckiego Nr 83 
„Szarak” kontynuowali zainaugu-
rowane 7.11.2009 r. Hubertowskim 
Polowaniem i odsłonięciem obelisku 
z tablicą pamiątkową upamient-
niającą założycieli i działaczy Koła, 
którzy odeszli do „Krainy Wiecznych 
Łowów”, uroczystości Jubileuszowe 
50-lecia powstania Koła.
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Tymi słowami, 13 marca br. pani Elżbieta 
Skrzypczak dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej powitała publiczność zgromadzoną w 
hali skockiego Gimnazjum i zainaugurowała 
Koncert pt. „.Dziewczyny! Kto, Je zna?” w wy-
konaniu Krzysztofa Krawczyka z Zespołem. 

Bo przecież, nasz Koncert - na który na 
zaproszenie Biblioteki pośpieszyła rekor-
dowa liczba, bo ponad 900 uczestników 
- odbywający się z okazji Dnia Kobiet i 
głównie adresowany do pań, zgromadził 
też licznie towarzyszących Im panów: mę-
żów, narzeczonych, przyjaciół i kolegów, 
nie tylko z Gminy Skoki, ale i z odległych 
miejscowości województwa wielkopolskiego. 
Jak zawsze, organizatorzy zadbali o to by 
wszystkim przybyłym od początku towarzy-
szył miły i sympatyczny nastrój. Bo czy mogło 
być inaczej, gdy już na wstępie serdecznym 
uśmiechem każdego przybywającego, a pięk-
nym tulipanem każdą panią witali panowie: 
Antoni Wiśniewski i Karol Kłos.

Ten wspaniały nastrój pogłębił też występ 
Gwiazdy Estrady - Krzysztofa Krawczyka, zna-
nego powszechnie ze spektakli telewizyjnych 
oraz z audycji radiowych i nagrań płytowych, 
który wraz ze swym Zespołem przybył specjal-
nie dla skockiej publiczności i zaśpiewał dla 
niej na naszej scenie.    

Zebrani usłyszeli kilkanaście niezapomnia-
nych przebojów w wykonaniu artysty, w tym 
m.in.: „Ostatni raz zatańczysz ze mną”, „Byle 
było tak”, „Rysunek na szkle”, „Pamiętam 
Ciebie z tamtych lat”, „Gdy nam śpiewał Elvis 
Presley”, „Parostatek”, „Mój przyjacielu” i 

„Bo jesteś Ty”, przy czym każdy z nich nagra-
dzano gorącymi brawami.

Poszczególne przeboje artysta przeplatał 
anegdotami o swym życiu i doświadczeniach 
życiowych, a Koncert zakończył wspólnym z 
publicznością wykonaniem na stojąco pieśni 
Abba Ojcze. 

Tak więc, sobotni wieczór, 13 marca br. 
dobiegł końca. Ale w pamięci jego uczest-
ników pozostał jako wspaniałe wydarzenie 
towarzysko- kulturalne. Dlatego też w ich 
imieniu dziękujemy organizatorom i życzymy 
Im dalszych śmiałych i ciekawych inicjatyw.

E. Lubawy

Koncert „Dziewczyny! Kto Je Zna?”
w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka
„Drogie Panie, Szanowni Panowie! Zapraszam Państwa w rejs po niezapomnianych, nieprzemakalnych 

przebojach jedynego takiego kapitana, jedynego niezatapialnego statku - statku na parę. I żaden sztorm, 
ani burze groźnymi być nie mogą, bo jesteś Ty - kapitanie. Po raz pierwszy w Skokach, pod skocką banderą 
z cudowną załoga i na pokładzie z najwspanialszą skocko - wielkopolską publicznością Krzysztof Krawczyk. 
Ahoj Kapitanie!”.
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Koncert „Dziewczyny! Kto Je Zna?”
w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka PRZETARGI

•Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia 
drogowego w Skokach, ulice Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackie-
go i Zamkowa. Do przetargu przystąpiło 14 firm, najtańszą ofertę 
tj. 112.788,24 zł złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe RAGAMA z Rogoźna.

•Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na równanie i wałowanie dróg 
gminnych w 2010 r. Do przetargu przystąpiły 3 firmy. Najtańszą ofertę 
tj. 76.312,50 zł, złożyła firma Zakład Remontowy Dróg Gruntowych z 
Czerwonaka. Prace na drogach rozpoczną się jeszcze w marcu br.

•Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wodociągowanie gospo-
darstw wsi Bliżyce i Wysoka – II etap. Do przetargu przystąpiło 14 
firm. Najkorzystniejszą ofertę tj. 237.000 zl złożyła firma RADIN-
STALBUD z Kcyni.

•Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę podbudowy drogi 
gminnej w Roszkówku – II etap. Do przetargu przystąpiło 10 firm, 
przy czyn dwie oferty nie spełniały kryteriów formalnych. Najniższą 
cenę tj. 152.730,77 zł zaoferowała firma WOL-BUD Sp. z o.o z Czer-
niejewa. Zakończenie budowy zaplanowano na 30 czerwca br.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni ulic 
Głowackiego i cz. Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczową 
i siecią wodociągową. Do przetargu przystąpiły 4 firmy. Trwa analiza 
ofert pod względem ich zgodności ze siwz.

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użyt-
kowego położonego  w Wiejskim Ośrodku Socjalno-Kulturalnym w 
Pawłowie Skockim. Jest to lokal o pow. 83,16 m2 przeznaczony na 
cele handlowo-usługowe. Przetarg zaplanowano na 9 kwietnia br. 

WYKAZY
•Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych 

tj. działki nr 822/1-822/8, przeznaczonych do zbycia na poprawę wa-
runków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w 
Skokach przy ul. Antoniewskiej. 

•Wykazano do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego 
działkę nr 896/4 o pow.1758 m2 położoną w Skokach w rejonie ulicy 
Rogozińskiej. Grunt przeznaczony do wydzierżawienia stanowi teren 
niezabudowany położony przy wschodniej granicy zabudowań byłej 
rzeźni. Przewiduje się przemysłowo-składowy sposób użytkowania te-
renu. Działka przeznaczona jest do dzierżawy na czas nieoznaczony.

• Ogłoszono wykaz działki letniskowej nr 671 o pow. 0,0500 ha, po-
łożonej w Potrzanowie, przeznaczonej do wydzierżawienia  dotych-
czasowemu dzierżawcy.

• Podano do publicznej wiadomości wykaz informujący o zamiarze 
sprzedaży udziału Gminy Skoki we własności działki nr  214 w Sko-
kach, przy ul. Wągrowieckiej.

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;

•Zmiany układu szczegółowego budżetu na rok 2010;
•Zarządzenia wyboru sołtysa jednostki pomocniczej Gminy Skoki 

– Sołectwa Szczodrochowo (4 marca na zebraniu wyborczym sołectwa 
Szczodrochowo wybrano na sołtysa Zygmunta Czaplę, natomiast na 
członka Rady Sołeckiej w miejsce Zygmunta Czapli wybrano Broni-
sława Twardowskiego).

•Zmiany Zarządzenia nr 1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 
dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych 
zadań zleconych w podziale na dysponentów środków oraz planu 
wydatków na zadania zlecone realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Skokach w roku 2010;

• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010;
• Zmiany składu szczegółowego budżetu na rok 2010;
• Przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy i sprawozdania  z wykonania planu finansowego 
Biblioteki Publicznej za 2009 rok; Dochody Gminy w 2009 roku 
wyniosły 24.579.864 zł, natomiast wydatki 26.295.056 zł.

Zarządzenie Nr 37/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki 

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu na dzierżawę działki 
nr 896/4 

w Skokach i powołania komisji do jego przeprowadzenia.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami), § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze 
zmianami), Uchwały nr XLI/265/2010 Rady Miejskiej Gminy Skoki 
z dnia 16.02.2010r. oraz wykazu gruntów do dzierżawy określonego 
w Zarządzeniu nr 25/2010 z dnia 19 lutego 2010 roku,  zarządzam 
co następuje: 

§ 1.
Ogłaszam przetarg - ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów 
stanowiących działkę nr 896/4 o pow. 1758 m2 w Skokach w rejonie 
ulicy Rogozińskiej .

§ 2. 
1. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 896/4 (załącznik mapowy)
2. Powierzchnia nieruchomości: 1758 m2 (RVI)
3. Opis nieruchomości: grunt niezabudowany położony przy wschod-
niej granicy zabudowań byłej rzeźni w rejonie ul. Rogozińskiej.
4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania i studium: brak przezna-
czenia w planie, w studium jako tereny zainwestowania jednostek 
osadniczych.   
5. Termin zagospodarowania: nie zostaje ustalony, przewiduje się 
kierunek zagospodarowania tej powierzchni jako terenu przemysło-
wo- składowego, co wiąże się to z koniecznością ponoszenia przez 
dzierżawcę stosownego podatku od nieruchomości. 
6. Czynsz wyjściowy do przetargu: 50 zł miesięcznie 
7. Minimalna wysokość postąpienia: ustalona zostanie przez uczest-
ników w trakcie przetargu. 
8. Termin uregulowania czynszu: czynsz dzierżawny za dany miesiąc 
płatny będzie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następnego. 
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo corocznej korekty czynszu 
o wskaźnik inflacji.
9. Informacja o rodzaju własności: działka przeznaczona do dzierżawy 
na czas nieokreślony 
10. Obciążenie nieruchomości: działka nie jest obciążona umową 
dzierżawy
11. Wysokość i termin wpłaty wadium: wadium w wysokości 10 zł 
należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w terminie do dnia 
27 kwietnia  2010  do godz. 1500.
12. Termin i miejsce zapoznania się z warunkami przetargu: Urząd 
Miasta i Gminy Skoki pokój nr 2 w godzinach 800 – 1500 (tel. 61 
8925-815 ). 
13. Przetarg odbędzie się w Urzędzie  Miasta i Gminy Skoki
– 30 kwietnia 2010 r. o godz. 1300 (piątek) 
14. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy: osoba która wygrała 
przetarg winna stawić się w wyznaczonym terminie w Urzędzie 
Miasta i Gminy celem podpisania umowy dzierżawy. W przypadku 
nie stawienia się w wyznaczonym czasie i miejscu bez uzasadnionej 
przyczyny wydzierżawiający może odstąpić od zawarcia umowy, a 
wpłacone wadium nie zostanie zwrócone.
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Sprawozdanie 
z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki 

za 2009r.

W 2009r. Komisja Rewizyjna odbyła 6 posiedzeń podczas, któ-
rych zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminy planem 
pracy: 

- dokonała analizy „Sprawozdania z wykonania budżetu  mia-
sta i gminy Skoki  za 2008r. i  wypracowała wniosek w sprawie 
udzielenia absolutorium.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji 
Rewizyjnej była pozytywna bez uwag i wniosków.

- dokonała oceny realizacji wpływów z podatków i opłat lokal-
nych za 2009r. w tym zastosowanych ulg i umorzeń. Zapoznano 
się ze stanem zaległości i podejmowanych działaniach w celu ich 
likwidacji.

Dokonując oceny realizacji wpływów z podatków i opłat lokal-
nych Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Burmistrz Miasta i Gminy 
, jako organ podatkowy prowadzi w tym zakresie gospodarkę 
finansową w sposób odpowiedzialny i prawidłowy. Według oceny 
Komisji służby finansowe Urzędu podejmują wszelkie możliwe 
działania w celu likwidacji zaległości  podatkowych wykorzystując 
przepisy prawa.

 - dokonała kontroli finansowo – rzeczowej modernizacji po-
mieszczeń  II piętra Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

W 2006r. został opracowany projekt  modernizacji, gdzie zgodnie 
z kosztorysem modernizacja miała kosztować ok. 850 tys. zł. W 
latach 2006 -2008 Gmina zwróciła się o dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego na rozwój kultury i współfinansowanie 
budowy i modernizacji nieruchomości na cele kulturalne i filmowe 
- jednak z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego wniosek  
Gminy nie został zakwalifikowany do dofinansowania. 

W związku z czym w 2008r. Burmistrz zwrócił się z wnioskiem do 
Rady Miejskiej Gminy o realizację części zaplanowanych wcześniej 
prac remontowych w ramach środków własnych. Rada pozytyw-
nie ustosunkowała się do wniosku Burmistrza zabezpieczając w 
budżecie na ten cel 90 tys. zł. Został ogłoszony przetarg. Złożono 
dwie oferty. Jednak obie oferty przekroczyły środki, jakie Gmina 
przeznaczyła w budżecie na modernizację pomieszczeń Biblioteki. 
Najniższa oferta opiewała na kwotę 156.486,22 zł. W związku z 
czym Burmistrz zwrócił się ponownie do Rady o uchwalenie do-
datkowo 72 tys. zł na to zadanie – bo 90 tys. zł było już wcześniej 
zapisane w budżecie. W październiku 2008r. wybrano najtańszą 
ofertę i podpisano z firmą umowę. Jednak  na wniosek dyrektora 
Biblioteki postanowiono wykonać dodatkowe roboty w Bibliotece 
i na klatce schodowej – na co Rada na wniosek  Burmistrza po-
nownie dochwaliła dodatkowo 30 tys. zł.  

W dniu 19 grudnia 2008r. roboty zostały zakończone na ogólną 
wartość 186.460,28 zł Komisja podsumowując kontrolę stwierdziła, 

że modernizacja I piętra Biblioteki została przygotowana i zreali-
zowana zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych 
i ustawą o finansach publicznych, gdyż zachodziła potrzeba zwięk-
szenia środków w budżecie na realizację zadania.

Żadnych uchybień proceduralnych Komisja Rewizyjna nie 
stwierdziła na podstawie udostępnionych dokumentów związanych 
z przygotowaniem, realizacją i zakończeniem inwestycji.

- dokonała kontroli finansowo – rzeczowej budżetu  Szkoły Pod-
stawowej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych inwestycji 
i remontów w 2008r.

Komisja Rewizyjna kontrolując wykonanie budżetu Szkoły 
Podstawowej pod względem finansowo - rzeczowym stwierdziła, 
iż po wprowadzonych zmianach w budżecie Szkoły w ciągu roku, 
budżet po stronie planu i wykonania przedstawiał się następująco: 
plan – 3.066.919 zł, wykonanie: 2.959.412,27 zł.

W tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano 400.000 zł, z czego 
wydatkowano 398.664,09 zł.

Komisja Rewizyjna kontrolując realizacje inwestycji i kapital-
nych remontów prowadzonych przez dyrekcję Szkoły stwierdziła, 
że nadbudowa budynku szkoły została podzielona na dwa etapy.

I etap obejmował: roboty rozbiórkowe, murarskie, wykonanie 
stropów i filarów, wykonanie ścian pietra i strop nad piętrem - i 
zamknął się kwotą 136.997,19 zł.

II etap obejmował: wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, 
stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, sanitarnej, 
ścianek działowych, posadzki, malowanie, ocieplenie budynku 
– zamknął się kwotą 210.654,53 zł.

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z nadbudową 
klas należało opróżnić pomieszczenia  biblioteki  szkolnej i  sekre-
tariatu wraz z gabinetem wicedyrektora szkoły, gdyż pomieszczenia 
zostały  zalane i nastąpiła potrzeba remontu tychże pomieszczeń 
łącznie z głównym korytarzem szkoły – te prace zostały zwolnione 
z obowiązku stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, a 
zlecono ich wykonanie na podstawie zapytania o oferty. 

Komisja Rewizyjna podsumowując kontrolę stwierdziła, iż 
budżet Szkoły Podstawowej 2008r. był zrealizowany zgodnie z 
przyznanymi środkami przez Radę Miejską Gminy. A prace re-
montowo – inwestycyjne zostały przygotowane i zrealizowane w 
sposób zgodny z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i 
stawą o finansach publicznych. Żadnych uchybień proceduralnych 
Komisja Rewizyjna nie stwierdziła. Dokumentacja dotycząca prac 
remontowo – inwestycyjnych została Komisji udostępniona i wy-
rywkowo sprawdzona – żadnych wniosków i uwag w tym zakresie 
nie podjęto.

Wszystkie protokóły z prac Komisji są do wglądu w biurze Rady 
codziennie w godzinach pracy Urzędu i na stronie internetowej 
Gminy www.gmina-skoki.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Roman Witek

Komisje Rady miejsKiej
ważnym organem Samorządu Gminy!

Istotną rolę w działalności samorządów lokalnych stanowią ich komisje. Nie inaczej jest i w samorzą-
dzie Miasta i Gminy Skoki. I właśnie dzisiaj zamierzamy zaznajomić czytelników ze sferą zainteresowań 
i działalności Komisji naszej Rady Miejskiej, na posiedzeniach których, analizuje się i ocenia problemy i 
materiały oraz wypracowuje stanowiska i opinie przedkładane pod obrady sesji Rady Miejskiej.

Komisje działają na podstawie uchwalonych przez siebie i zatwierdzonych przez Rade rocznych planów 
pracy, z których wykonania składają sprawozdanie na sesji Rady.
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Sprawozdanie
z pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 
Rady Miejskiej Gminy Skoki za 2009r.

W 2009r. Komisja odbyła 17 posiedzeń, w tym 1 posiedzeń wspólnych 
z Komisją Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji i Komisją Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz 1 wspólne z Komisją Rewi-
zyjną dot. analizy wykonania budżetu miasta i gminy za 2008r.

Podczas swoich posiedzeń:  
1. Dokonała realizacji planów remontów, inwestycji i sposobu gminnych 

ich  sposobem zagospodarowania i  wykorzystania.
2. Spotkała się z Komendantem Komisariatu Policji nt. zabezpieczenia 

porządku i  bezpieczeństwa. Komisja także zapoznała się ze stanem 
technicznym budynku Komisariatu Policji i jego wyposażeniem 
podczas wizytacji w Komisariacie Policji.

3. Zapoznano się z programem gospodarki odpadami, realizacją sys-
temu zbiórki odpadów, edukacją ekologiczną, funkcjonowaniem 
wysypiska śmieci.

4. Omówiono projekt organizacji Dożynek Gminnych.
5. Wydała opinie do projektu „List Mieszkaniowych” dotyczącej 

przydziału wolnych lokali  mieszkalnych  w Rejowcu, Grzybowicach 
i Skokach przy ul. Zamkowej 9.

6. Wysłuchano informacji nt. stanu parków, gdzie bezpośredni nadzór 
nad parkami sprawuje Konserwator Ochrony Przyrody. Natomiast 
skupiono się nad utrzymaniem przez Gminę 24 cmentarzy poewan-
gelickich i planów ich porządkowania i zagospodarowania.

7. Zapoznano się ze stanem dróg, ulic i chodników oraz porządkiem na 
terenach publicznych, lasach i posesjach przyległych do dróg. 

8. Odbyła wyjazdowe posiedzenia celem zapoznania się ze stanem 
funkcjonowaniem Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody 
po modernizacji.
Wspólne posiedzenia Komisji poświęcone były opiniowaniu  mate-

riałów pod obrady sesji  Rady, realizacji  inwestycji oraz budżetu.

Komisja nie zrealizowała jednak planu w całości:
- nie spotkała się z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa i  Izb Rolniczych. 

Protokóły z prac Komisji są do wglądu w biurze Rady codziennie w 
godzinach pracy Urzędu.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Inwentaryzacji

Maria Kozłowska

Sprawozdanie
z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej Gminy Skoki za 2009r.

W 2009. Komisja odbyła 18 posiedzeń, w tym 11 posiedzeń wspól-
nych z Komisją Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji i Komisją 
Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku 
Publicznego. 

Podczas posiedzeń Komisja:
1. Wysłuchała informacji nt. promocji Gminy i organizacji partnerstwa 

i współpracy zagranicznej Gminy
2. Komisja spotkała się z przedstawicielami Skockiego Koła Emerytów 

celem zapoznania się życiem seniorów w Gminie i podejmowanych 
działaniach na rzecz seniorów.

3. Komisja analizowała stan przygotowania Gminy do reformy oświaty. 
Zapoznała się z przygotowaniami do  inwestycji rozbudowa Gim-
nazjum.

4. Dokonała oceny poprawy warunków pracy i pobytu dzieci w Przed-
szkolu po modernizacji obiektu. Dokonano oceny organizacji pla-
cówki i zapoznano się z ofertą Dyrekcji  Przedszkola dla rodziców 
i dzieci.

5. Jedno posiedzenie poświęcone było przygotowaniu do letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem przygotowania 
kąpielisk, miejsc biwakowania, placów zabaw, informacji nt. atrakcji 
turystycznych, sportowych i rozrywkowych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych oraz informacji nt. pozyskiwania funduszy pomocowych 
z programów unijnych na wypoczynek młodzieży. 

6. Dokonano oceny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie  re-
alizacji ustawowych zadań i podejmowanych przez Ośrodek nowych 
kierunków opieki  dla mieszkańców Gminy.

7. Komisja spotkała się  z przedstawicielem Wielkopolskiego Oddzia-
łu Narodowego Funduszu Zdrowia celem omówienia spraw dot. 
ochrony zdrowia.

Podczas spotkania zapoznano się:
- z prawami pacjenta wynikającymi z Karty Praw Pacjenta,
- odpowiedzialnością lekarza medycyny rodzinnej za leczenie i prowa-

dzenie profilaktyki zdrowotnej zapisanych do niego pacjentów,
- zakresu opieki medycznej sprawowanej przez pielęgniarki i położ-

ne,
- opieki medycznej dla  dzieci i młodzieży szkolnej,
-opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców
- opieki stomatologicznej. 
8. Jedno posiedzenie Komisja odbyła nt. funkcjonowania ośrodków 

zdrowia w Skokach - zaprosiła Kierowników Ośrodków i zapoznała 
się z ofertą świadczeń w ramach POZ, z programami profilaktycz-
nymi realizowanymi przez lekarzy, pielęgniarki i położne w ramach 
POZ. Jednak w posiedzeniu uczestniczył tylko Kierownik Ośrodka 
FALCO.

9. Komisja wydała opinie w sprawie przyznania stypendium sporto-
wego zawodnikowi Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego 
Siedlce.
Natomiast wspólne posiedzenia Komisji poświęcone były opinio-

waniu  materiałów pod obrady sesji Rady, realizacji inwestycji oraz 
budżetu.

Komisja nie zrealizowała jednak planu w całości:
- nie spotkała się z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych i Narkomanii.
- nie zajmowała się kulturą fizyczną i sportem w Gminie oceniając 

szanse i zagrożenia w tym temacie.

Protokóły z prac Komisji są do wglądu w biurze Rady codziennie w 
godzinach pracy Urzędu.   
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji

Jolanta Sawińska

Sprawozdanie
z pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji 

Rady Miejskiej Gminy Skoki za 2009r.

W 2009r. Komisja odbyła 17 posiedzeń, w tym 11 posiedzeń wspól-
nych z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji i Komisją 
Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony  Środowiska i Porządku 
Publicznego. 

Podczas posiedzeń:    
1. Spotkała się z Dyrekcją Przedszkola na wyjazdowym posiedzeniu 

zapoznając się z realizacją zadania termomodernizacji placówki 
- dokonując jednocześnie wizytacji obiektu.

2. Dokonała analizy i oceny realizacji zadania „Rozbudowa budynku 
Szkoły Podstawowej” – dokonując jednocześnie wizytacji obiektu

3. Na trzech posiedzeniach analizowała i dokonywała oceny realizacji  
budżetu miasta i gminy za 2008r.

4. Dokonała oceny realizacji uchwały dot. utrzymania czystości i 
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porządku na terenie miasta i gminy Skoki. Zapoznała się  z treścią 
umowy dot. sprzątania miasta oraz dokonała oceny jej realizacji.

5. Dokonano oceny sytuacji mieszkaniowej w Gminie Skoki i zapoznała 
się Komisja z programem gospodarowania zasobami mieszkaniowy-
mi Gminy.

6. Kilka posiedzeń poświęciła analizie projektu budżetu miasta i gminy 
na 2010r.

Komisja nie zrealizowała planu w całości;
-  nie zrealizowano zaplanowanego wyjazdowego posiedzenia Komisji 

do nowo wyremontowanych świetlic i zapoznania się ze stanem dróg w 
mieście i gminie, nie dokonała wizytacji realizowanych inwestycji.

Wspólne posiedzenia Komisji poświęcone były opiniowaniu  mate-
riałów pod obrady sesji Rady, realizacji inwestycji oraz budżetu.

Protokóły z prac Komisji są do wglądu w biurze Rady codziennie w 
godzinach pracy Urzędu.   

Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji
Elżbieta Berendt

rozstrzygnięto Pierwsze 
Przetargi 

na inwestycJe gminne
Dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych wykonawców cieszą 

się ogłaszane przetargi przez Burmistrza na inwestycje gminne.

Na pierwszy ogłoszony przetarg na budowę oświetlenia drogowego 
w mieście Skoki na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i 
Zamkowej złożono 14 ofert. Najtańszą ofertę złożył Przedsiębiorca 
z Rogoźna proponując za kwotę 112.788,24zł budowę 44 szt. słupów 
oświetleniowych wraz z oprawami  oświetleniowymi. Najdroższa oferta 
została skalkulowana przez oferenta z Poznania, który zaproponował  
cenę  wynoszącą 421.652,65zł. Rozpoczęcie robót planowane jest w 
połowie kwietnia br.

Również 14 ofert złożono na przetarg dotyczący zwodociągowania 
rozproszonych gospodarstw na terenie wsi Bliżyce i Wysoka - II etap. 
Zawarto już umowę z najtańszym wykonawcom z Kcyni,  który budowę 
wodociągu wykona za kwotę 237.000 zł. Najdroższa oferta została wyce-
niona przez Konsorcjum z Gniezna na kwotę 697.819,64 zł. Przedmiot 
zamówienia obejmuje budowę głównej sieci wodociągowej o łącznej 
długości 5.764m. 

Zadanie to jest przedmiotem dofinansowania, że środków Unii 
Europejskiej w wysokości 50%. 

Rozpoczęcie robót planowane jest w pierwszych dniach kwietnia 
br.

Kontynuowana będzie również w br. budowa podbudowy drogi 
gminnej w Roszkówku – II etap. Na długości drogi wynoszącej 910m 
zostanie  wykonana podbudowa z kruszyw łamanych, twardych grubości 
23cm celem wykonania w latach następnych  nawierzchni bitumicznej. 
Na przetarg, który  odbył  się 11 marca złożono 10 ofert. 

Przedsiębiorca z Czerniejewa zaproponował najtańszą ofertę  za 
kwotę 152.730,77zł.  Najdroższym  oferentem była firma z Piły, która 
zaproponowała kwotę  za realizację przedmiotu zamówienia wynoszącą 
266.977,01zł . 

Planowane zakończenie prac ustalono do końca maja br.
Na przetarg nieograniczony przeprowadzony w dniu 13.03.2010 

na równanie i wałowanie dróg gminnych w 2010r. wpłynęły 3 oferty. 
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Remontów Dróg Grunto-
wych z siedzibą w Czerwonaku, ul. Konwaliowa 15, która zaoferowała 
wykonanie przedmiotowych prac za kwotę 76.312,50 zł brutto

Na stronie internetowej Urzędu w zakładce przetargi, można na 
bieżąco zapoznawać się z ogłaszanymi przetargami i ich wynikami.

 Adam Zdanowski

bezPłatny odbiór 
stłuczki szkLaneJ, 

PLastiku i makuLatury 
od mieszkańców 

miasta skoki

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że w 
listopadzie 2009 roku uruchomiony został program 
selektywnej zbiórki surowców wtórnych „u źródła” 
dla mieszkańców Miasta Skoki.

Osoby zainteresowane akcją otrzymują pojemnik na szkło oraz wo-
rek przeznaczony do plastiku, natomiast odbierana makulatura winna 
być paczkowana, aby ułatwić załadunek. Odbiór wysegregowanych 
surowców wtórnych odbywa się raz w miesiącu, według ustalonego 
wcześniej grafiku.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest nieodpłatnie przez 
firmę LUK-GLAS z Podanina. Przedsiębiorstwo nie pobiera od miesz-
kańców żadnych opłat za pojemnik, worki, ani za odbiór surowców.

Zainteresowanych akcją mieszkańców Miasta Skoki prosimy o 
zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, w pokoju nr 1 lub 
telefonicznie (061) 8 925 817.

Poniżej podajemy informację, jak prawidłowo segregować odpady: 
szkło: 

           Co należy wrzucać: Czego NIE należy wrzucać: 
• czyste słoiki bez zakrętek,
• jednorazowe butelki białe i kolo-
rowe bez korków i zakrętek,
• stłuczkę szklaną wolną od zanie-
czyszczeń metalowych. 

• ceramiki (porcelana, naczynia typu 
arco, talerze, doniczki), 
• szkła budowlanego (szkła okienne, 
szkło zbrojone),
• luster, 
• zakrętek, kapsli i korków,
• zużytych żarówek, lamp neonowych 
i halogenowych,
• szklanych opakowań po lekach 
i produktach chemicznych wraz z 
zawartością

plastik:

Co należy wrzucać: Czego NIE należy wrzucać: 
• jednorazowe butelki po napo-
jach, 
• opakowania po środkach do 
prania, szamponach, mydłach w 
płynie,
• kubki po produktach mlecznych 
(umyte),
• pojemniki po artykułach syp-
kich,
• duże folie opakowaniowe,
• worki foliowe,
• artykuły gospodarstwa domowe-
go z tworzyw sztucznych
• produkty z tworzywa sztucznego 
typu: zabawki, szczoteczki do 
zębów
• styropian

• tekstyliów, 
• opakowań po materiałach nie-
bezpiecznych np.: oleju, 
• opakowań, w których znajdują 
się pozostałości po artykułach 
spożywczych

 
W skład segregowanej makulatury mogą wchodzić: gazety, magazyny, 
katalogi, prospekty, listy, papier do pisania, zeszyty, książki, kartony,  
książki telefoniczne, torebki i worki papierowe, pudełka, tektura falista.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925801, fax. 61 8925803
podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne położonych w Potrzanowie w rejonie ul. Szkolnej

L.p.

Oznaczenie nierucho-
mości wg ewidencji 
gruntów, nr księgi 

wieczystej

Opis nieruchomości Warunki zabudowy
Wartość nie-
ruchomości

w zł

Cena zbycia
z podatkiem

VAT w zł
Uwagi:

 1                       2                 3        4        5        6         7
  1. Działka nr 762/5 o 

pow. 0,0756 ha 
K.W nr 48.770 SR Wą-
growiec.

Dla terenu, na którym położona jest działka wydana 
została decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skoki             
Nr 68/09 o warunkach zabudowy z dnia 17.06.2009r. 
znak sprawy:
RIGP 7331-1/8/09.
Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu obejmującego dz. nr 
762 w zakresie inwestycji polegającej na budowie 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z 
małym obiektem handlowo-usługowym. 
Działka zgodnie z w/wym. decyzją przeznaczona jest 
pod  zabudowę mieszkalną jednorodzinną

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1/wys. zabudowy – II kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze użytkowe, do wys. max  9,0 m od poziomu terenu 
do kalenicy dachu,
2/szerokość elewacji frontowej – max. 16,0 m,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 
od 250 do 400, pokrycie z dachówki
lub materiałów dachówko-podobnych, 
4/wysokość górnej krawędzi  elewacji frontowej –wysokość 
okapu – max. 4,5 m,
7/ nieprzekraczalne linie zabudowy- podane są na załączni-
ku graficznym do decyzji o warunkach zabudowy

31.560,00 38.503,00

Zbycie
nieruchomo-
ści w drodze 
przetargu
ustnego
nieograniczo-
nego

  2. Działka nr 762/7 
o pow. 0,0997 ha 
K.W nr 48.770 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 47.380,00 57.804,00 j.w.

 3. Działka nr 762/8
o pow. 0,0974 ha.
K.W nr 48.770 SR
Wągrowiec

j.w. j.w 46.520,00 56.754,00 j.w.

  4. Działka nr 762/9
o pow. 0,0974 ha
K.W nr 48.770 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 46.520,00 56.754,00 j.w.

  5. Działka nr 762/10
o pow. 0,0961 ha
K.W nr 48.770 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 45.740,00 55.803,00 j.w.

  6. Działka nr 762/11
o pow. 0,0893 ha
K.W nr 48.770 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 42.500,00 51.850,00 j.w.

  7. Działka nr 762/12
o pow. 0,0974 ha
K.W nr 48.770 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 46.520,00 56.754,00 j.w.

  8. Działka nr 762/13
o pow. 0,0974 ha
K.W nr 48.770 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 46.520,00 56.754,00 j.w.

  9. Działka nr 762/14
o pow. 0,0949 ha
K.W nr 48.770 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 45.165,00 55.101,00 j.w.

10. Działka nr 762/15
o pow. 0,0792 ha
K.W nr 48.770 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 37.830,00 46.153,00 j.w.

11. Działka nr 70/16
o pow. 0,0832 ha
K.W nr 48.770 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 39.630,00 48.349,00 j.w.

  12. Działka nr 762/17
o pow. 0,0840 ha
K.W nr 48.770 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 40.000,00 48.800,00 j.w.

13. Działka nr 762/18
o pow. 0,0848 ha
K.W nr 48.770 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 40.410,00 49.300,00 j.w.

14. Działka nr 70/19
o pow. 0,1031 ha
K.W nr 48.770 SR
Wągrowiec.

j.w.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1/wys. zabudowy – II kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze użytkowe, do wys. max  9,0 m od poziomu 
terenu do kalenicy dachu,
2/szerokość elewacji frontowej – max. 13,50 m,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachy-
lenia od 250 do 400, pokrycie z dachówki
lub materiałów dachówko-podobnych, 
4/wysokość górnej krawędzi  elewacji frontowej –wyso-
kość okapu – max. 4,5 m,
7/ nieprzekraczalne linie zabudowy- podane są na 
załączniku graficznym do decyzji o warunkach zabu-
dowy- linia zabudowy od lasu min. 12,0 m

38.690,00 47.202,00 j.w.

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 29.03.2010r. do 19.04.2010r. na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz opubli-
kowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl  
3) w cenie działek uwzględniono uzbrojenie terenu w sieć wodociągową.
4) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  -  tel. (061) 8925-814 lub 815.
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To warto wiedzieć!
Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne.
Alkohol etylowy zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: 

piwie, winie, wódce, jest substancją psychoaktywną, mającą zdolność 
szybkiego przenikania do układu nerwowego i wywoływania zmian, 
których rodzaj i nasilenie są związane z poziomem stężenia alkoholu 
we krwi:

stężenie objawy

od 0,2 
do 0,5 promila

nieznaczne zaburzenia równowagi oraz eu-
foria, obniżenie krytycyzmu, upośledzenie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zabu-
rzenia widzenia

do 0,7 promila zaburzenia sprawności ruchowej, niezauważal-
ne osłabienie refleksu, nadmierna pobudliwość 
i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli 
oraz błędna ocena własnych możliwości

do 2 promili zaburzenia równowagi, sprawności i koordy-
nacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek 
sprawności intelektualnej, opóźnienie czasu 
reakcji, drażliwość, zachowania agresywne, 
pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi 
oraz przyspieszenie akcji serca

do 3 promili zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), spowol-
nienie i zaburzenia równowagi, wzmożona 
senność, obniżona zdolność do kontroli wła-
snych zachowań

do 4 promili spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, 
osłabienie lub zanik odruchów fizjologicznych 
oraz głębokie zaburzenia świadomości prowa-
dzące do śpiączki

powyżej 
4 promili

Stan zagrożenia życia-głęboka śpiączka, za-
burzenia czynności ośrodka oddechowego i 
naczyniowo-ruchowego, możliwość porażenia 
tych ośrodków przez alkohol

 
Powyżej stężenia 0,6 promila skutki spożycia alkoholu są wyraźnie 

negatywne.

Nie przekraczaj tej granicy!
Do maksymalnego stężenia alkoholu we krwi dochodzi po upływie 

około 1-1,5 godziny od chwili jego spożycia.

     Alkohol rozkładany jest w organizmie przede wszystkim w 
wątrobie ze średnią szybkością ok. 0,15 promila na godzinę. Nie ma 
skutecznych sposobów na radykalne przyspieszenie tego procesu.

Wbrew powszechnej opinii alkohol jest substancją tłumiącą 
(działającą depresyjnie), a pobudzenie odczuwane po jego spożyciu 
jest przejściowe i związane z hamowaniem mechanizmów kontro-
lujących.

PIWO, WINO, WÓDKA 
ZAWIERAJĄ TEN SAM ALKOHOL,

TYLKO W RÓŻNYCH STĘŻENIACH
1 porcja standardowa

to ok. 10 g czystego alkoholu

Sprawdź, ile alkoholu jest w wypijanych przez 
Ciebie napojach. 

Dzięki temu możesz uniknąć problemów wynikają-
cych z nadmiernego picia.

 Alkohol jest substancją toksyczną, mającą silny, szkodliwy wpływ 
na niemal wszystkie tkanki i narządy. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników 
ryzyka dla zdrowia. 

Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem 
alkoholu:
- układ nerwowy: polineuropatia, zmiany zanikowe móżdżku i mózgu, 

zwyrodnienia w płatach czołowych, ubytek szarej substancji mózgu, 
encefalopatia Wernickiego i inne;

- układ pokarmowy: przewlekłe stany zapalne błon śluzowych jamy 
ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, zaburzenia perystaltyki jelit 
oraz upośledzenie wchłaniania, stany zapalne trzustki i wątroby 
(stłuszczenie, zwłóknienie i marskość) i inne;

- układ krążenia: nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia alkoholowa 
(zmiany zwyrodnieniowe włókien mięśnia sercowego, stłuszczenie 
i powiększenie serca) i inne;

- układ oddechowy: przewlekłe zapalenie błony śluzowej tchawicy 
o oskrzeli; u osób nadużywających alkoholu 10-krotnie częściej 
występuje rak jamy ustnej, krtani oraz tchawicy;

- układ moczowy: ostra niewydolność nerek, wzrost stężenie kwasu 
moczowego we krwi i związane z tym objawy dny moczanowej 
(zapalenie stawów spowodowane gromadzeniem się złogów mo-
czanowych) i inne;

- układ hormonalny: nieprawidłowe wydzielanie testosteronu, 
zmniejszenie ruchliwości plemników i zniszczenie ich struktury; 
hypogonadyzm i feminazacja u mężczyzn, u kobiet zaburzenia 
miesiączkowania, zanik jajników i maskulinizacja.

Alkohol:
- wpływa na osłabienie systemu odpornościowego organizmu,
- wywołuje niedobory witamin i minerałów,
- powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym,
- uzależnia psychicznie i fizycznie.

zarząd ochotniczej straży Pożarnej w skokach
oraz

zarząd ochotniczej straży Pożarnej w kakulinie

oferują wynajem sal 
wraz z zapleczem kuchennym 

i zastawą stołową 
na spotkania okolicznościowe 

oraz uroczystości rodzinne. 
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1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 24 marca 2010 r) ceny skupu zbóż są na poziomie:  

żyto na mąkę – ok. 320-330 zł/tona, pszenica - ok. 480 zł/t, jęczmień 
400 zł/t. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6 % VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę ok. 
440-470 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 330-360 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 
50-60 zł za 1 tonę droższe. Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia, 
mieszanki średnio 25 zł, a pszenicy 30 zł za 50 kg. 

2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia 24 marca 2010 r) – obecnie wynosi 

średnio 3,30-3,40 zł/kg plus 3 – 6 % VAT. Cena skupu tuczników jest 
niższa o około  1,20 zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt 
nadal wysokie – do 160 zł/szt. Pogłowie trzody chlewnej jest w Polsce 
nadal mniejsze niż jeszcze 2 – 3 lata temu. Cena skupu młodego bydła 
rzeźnego : byki ok. 5,20 – 5,50 zł/kg, jałówki do 4,50 zł/kg , krowy do 
3,5 zł/kg oraz plus 3 - 6 % VAT. 

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

też cena skupu tuczników. Poprawia się sytuacja producentów mleka 
z uwagi na lekki wzrost ceny skupu. Zasiewy zbóż ozimych i rzepaku 
przezimowały dość dobrze. Oby pogoda sprzyjała to nie powinno być 
problemu z siewem zbóż.  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 1500 zł/t, Polifoska 8-semka od 1450 zł/t, 
Polifoska 5-ka od 1360 zł/tona. Cena „Oleju napędowego” stopniowo 
wzrasta i jest wyższa niż rok temu. 

Od 15 stycznia 2010 rolnicy mogą składać wnioski (nowe druki) o 
dopłatę do materiału siewnego zbóż ozimych zakupionych i wysia-
nych jesienią 2009 r. Dopłata ta wynosi tak samo – czyli 100 zł do 1 
ha wysianych zbóż. Centrale Nasienne przygotowały 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. Do 31 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.

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 Skokach (Biblioteka) planowane jest 21 kwietnia 2010 r o godz. 
11–tej szkolenie na temat „Dopłat bezpośrednich w 2010 roku”. Za-
praszam!  Życzę Zdrowych Świąt Wielkanocnych oraz Dobrej pogody na 
czas prac polowych!

Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

wnioski o Przyznanie Płatności 
za 2010 rok będą łatwieJsze 

do wyPełnienia
Od roku 2010 rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpo-

średnich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na 
obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW), płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rol-
nośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) 
oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), będą mogli 
ubiegać się o nie na jednym, wspólnym formularzu wniosku. Wprowa-
dzenie jednego formularza wniosku dla 10 różnych rodzajów płatności 
znosi obowiązek wielokrotnego podawania tych samych danych.

Dla rolników, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie lub płat-
ności ONW nic się nie zmieni. Do 15 marca 2010 roku wszyscy rolnicy 
otrzymają wstępnie wypełnione wnioski również w części dotyczącej 
działek rolnych. Wnioski wraz z materiałami graficznymi można składać 
od 15 marca do 17 maja 2010 roku. Ostateczny termin składania wnio-
sków mija 11 czerwca, z zastrzeżeniem, że płatność będzie obniżona o 
1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Od 2010 roku, w zasadach przyznawania płatności w ramach sys-
temów wsparcia bezpośredniego także zaszły zmiany. I tak rolnikom 
uprawiającym zagajniki drzew o krótkiej rotacji jak: brzoza, topola, 
robinia akacjowa, wierzba, będą przysługiwały jednolite płatności 
obszarowe. Muszą jednak pamiętać, aby zadeklarować we wnioskach 
o dopłaty bezpośrednie tak wykorzystywane grunty, jako odrębne 
działki rolne. Inna ważna zmiana dotyczy krajowych uzupełniających 
płatności obszarowych (UPO).

Będą one przysługiwały do powierzchni, na których nie prowadzi się 
żadnej uprawy, jeżeli grunty te będą utrzymywane w dobrej kulturze 
rolnej. Dotychczas do takich gruntów przysługiwała jedynie jednolita 
płatność obszarowa.

Rolnicy, którym przysługuje jednolita płatność obszarowa, od 2010 
roku mogą ubiegać się o nowe rodzaje wsparcia specjalnego: płatność 
obszarową do powierzchni upraw strączkowych i motylkowych drob-
nonasiennych oraz płatność do krów i owiec.

Płatność do krów przysługuje rolnikom z 5 województw: lubelskie-
go, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego. 
Przyznawana będzie właścicielom max. 10 krów w wieku, co najmniej 
36 miesięcy. Płatność do owiec przysługuje rolnikom z województw: 
podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Rolnik 
ubiegający się o taki rodzaj wsparcia specjalnego musi posiadać na 
dzień 31 maja 2010 r. co najmniej 10 maciorek powyżej 18 miesięcy. 
Zarówno krowy jak i owce muszą być zarejestrowane w siedzibie stada 
w danym województwie, muszą być zgłoszone do rejestru zwierząt 
gospodarskich ARiMR oraz odpowiednio oznakowane.

Na skutek uchylenia unijnych przepisów, od 2010 roku nie będą 
przyznawane płatności do upraw roślin energetycznych, a w związku 
ze zniesieniem tych dopłat nie będzie też przyznawana pomoc do 
rzepaku.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, od 2010 r. nie będą przy-
znawane także krajowe płatności uzupełniające do powierzchni uprawy 
chmielu w danym roku związanej z produkcją. Pozostaną jedynie tzw. 
historyczne dopłaty do powierzchni upraw chmielu.

ARiMR przypomina: rolnicy otrzymujący jakiekolwiek dopłaty po-
wierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, ONW, rolno środowiskowe 
czy pieniądze za zalesione grunty rolne lub grunty inne niż rolne, 
muszą bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej 
zgodności (tzw. cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska 
naturalnego,identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury 

rolnej. Agencja zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązują 
dodatkowe normy i wymagania, które nakładają obowiązek posiadania 
w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania 
charakterystycznych elementów krajobrazu.

Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.
pl. Zapraszamy także do oddziałów regionalnych i biur powiatowych 
Agencji. Można też skorzystać z bezpłatnej infolinii: 0 800 380 084 
- czynnej przez 7 dni w tygodniu w godz. 7 – 21.
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turnieJ Piłkarski 
o Puchar i marszałka

W pierwszy dzień wiosny, w niedzielę 21 marca w hali Gimnazjum 
z udziałem 4 drużyn rozegrano VIII Turniej Oldbojów o Puchar I 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka. 

Tym razem w szranki piłkarskie tradycyjnie już wstąpiła skocka 
drużyna – Budowlani Rosik, z którymi zmagali się ich koledzy, two-
rzący drużyny: Niedźwiadków Gołańcz, Lechii Kostrzyn i Muszyński 
Łakina. 

Turniej zakończył się zwycięstwem Budowlanych, którzy zdobyli 9 
punktów. II miejsce, z liczbą 4 punktów zajęła Gołańcz, a III miejsce z 
identyczną liczbą punktów zajął Kostrzyn. Piłkarze Łakiny z 0 punktów 
musieli zadowolić się ostatnim, IV miejscem.

 Wszystkie 3 drużyny uczestniczące w Turnieju, opuszczały hale z 
Pamiątkowymi Pucharami, wręczonymi ich przedstawicielom przez 
Jego patrona – Stefana Mikołajczaka, a ich wielkość i okazałość 
świadczyły o zajętym w nim miejscu.

Zawodnik Budowlanych, Arkadiusz Zrobczyński zdobywając 5 
bramek dla swej drużyny okazał się najlepszym strzelcem Turnieju. 
Drugie miejsce w klasyfikacji strzelców z ilością 4 bramek zajął Grze-
gorz Dereżyński, a trzecie z liczbą 3 bramek Adam Dull.

turnieJ Piłkarski 
o Puchar burmistrza 
miasta i gminy skoki

Wcześniej, bo 7 marca nasi Budowlani uczestniczyli w Turnieju o 
Puchar Burmistrza Tadeusza Kłosa. W Turnieju tym rozgrywanym też 
każdego roku w hali Gimnazjum spotkały się następujące drużyny: SKF 
Poznań, Niedźwiadki Gołańcz, Soforek Szamocin i Budowlani Rosik, 
którzy tym razem musieli zadowolić się III miejscem w klasyfikacji. 

Tym razem, okazały Puchar Burmistrza, wraz z pierwszym miejscem 
wywalczył zespół SKF Poznań. II miejsce przypadło ekipie Soforka z 
Szamocina, a IV miejsce Niedźwiadkom z Gołańczy, którzy podobnie 
jak nasi Budowlani musieli zadowolić się Pucharami Pamiątkowymi.

turnieJ w bardowick
W miesiącu Styczniu drużyna Budowlanych Rosik towarzyszyła 

delegacji skockich samorządowców w Bardowick.
     Przybywając w Bardowick nasi piłkarze, 9 stycznia br wzięli udział 

w rozgrywanym w tym czasie w Bardowick Turnieju Piłkarskim, w 
którym uczestniczyło 10 drużyn. Nasza drużyna, nie zajęła pierwszego, 
ale też i nie ostatniego miejsca. Po prostu musiała zadowolić się zaję-
ciem VIII miejsca, a o udziale jej w tej eskapadzie świadczy Dyplom 
Pamiątkowy, który trafił do Skoków.

E. Lubawy

dbaJ o dzieci, 
nie PaL śmieci!

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

Mogą też przyczyniać się do powstania chorób rakotwór-
czych w najbliższym twym otoczeniu.

tydzień z choPinem
Pod takim tytułem przebiegały w bibliotece zajęcia z okazji 200 

rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Tydzień rozpoczął się od audycji 
radiowej ,,Bo muzyka jest w każdym zakątku” przygotowanej przez 
Wioletę Grzegorzewską. Następnie zwiedzano wystawę, którą tworzyły 
ciekawe zbiory m.in. zabytkowe popiersie Chopina z 1920 roku oraz 
oryginalny banknot z wizerunkiem pianisty z lat osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Wtorek należał do uczniów klas III, którzy uczest-
niczyli w zajęciach czytelniczych ,,Jak zbudowana jest książka?” na 
podstawie nowości wydawniczej ,,Fryderyk Chopin. Życie i twórczość”. 
W środę każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności układając puzzle 
online pomnika Chopina w Warszawskich Łazienkach. Na czwartek 
zaplanowano zajęcia dla drugoklasistów ,,Sławni Polacy”. Tydzień 
zakończył się konkursem wiedzy o życiu i twórczości Chopina. Przed 
lekcjami można było wysłuchać utworów pianisty rozbrzmiewających 
ze szkolnego radiowęzła, a na  każdej przerwie dla wielbicieli muzyki 
poważnej odbywały się w bibliotece mini koncerty. Wyniki konkursu 
wiedzy o Chopinie: I miejsce Edward Surdyk, II miejsce Krzysztof 
Neldner, III miejsce Izabela Druciarek. Wyróżnienia: Nikola Kwiatek, 
Anna Surdyk, Maria Sawińska.

wieLkanocny kiermasz  
Kiermasze  książek cieszą się w naszej szkole niesłabnącą popularno-

ścią. I tym razem nie zabrakło zainteresowanych zakupem nowości wy-
dawniczych. W kiermaszu uczestniczyli zarówno uczniowie, pracownicy 
szkoły jak i rodzice. Przystępna i przyjazna kieszeniom uczniów oferta 
cenowa znacząco wpłynęła na częstotliwość wizyt w bibliotece.

W tym roku największym  zainteresowaniem cieszyły się wydawnic-
twa popularnonaukowe o tematyce przyrodniczej oraz zbiory bajek. 
Zapewne wiele świątecznych koszyczków zawierać będzie ciekawą 
lekturę.

Lidia Eksler

koLeJne sukcesy 
członków kółka 

szachowo-warcabowego
27 lutego reprezentacja naszych szachistów wzięła udział w Finale 

Województwa Wielkopolskiego w Indywidualnych Warcabach Szkół 
Podstawowych w Poznaniu. Po rozegraniu dziewięciu wyczerpujących 
partii Mateusz Tyll zdobył zaszczytne VI miejsce w województwie 
wielkopolskim. 

turnieJ Piłki siatkoweJ
2 marca w naszej szkole odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej. 

Dziewczęta z klasy czwartej zajęły I miejsce. Skład reprezentacji: 
Katarzyna Szczepaniak, Ewelina Szymańska, Anna Frąckowiak, 
Marta Dudzińska, Paulina Andrzejewska, Marika Sękowska, Izabela 
Pawlicka.

turnieJ Legend
Klasy czwarte uczestniczyły w turnieju legend, corocznie organizo-

wanym przez Barbarę Surdyk i Wioletę Grzegorzewską. Uczniowie 
prezentowali swoją wiedzę dotyczącą znajomości legend, omawianych 
na lekcjach historii i języka polskiego w kilku konkurencjach. Przy-
gotowali scenki teatralne, ułożyli krótkie rymowanki, przeprowadzali 
wywiady z postaciami z legend, a także wykonali prace plastyczne. 
Najwięcej emocji wzbudziły jednak konkursy wiedzy w różnych, 
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Pierwszy dzień wiosny 
w łosińcu

Jedną z podtrzymywanych do dziś tradycji jest topienie Marzanny, 
które odbywało się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. 

Dla naszych przodków obyczaj ten związany był z odwiecznym 
rytmem wegetacyjnym. Wyrażał radość z nadchodzącej wiosny, która 
oznaczała odrodzenie się świata, przyrody, zapowiadała przyszłe plony, 
a więc dostatek. 

Marzanna – symbol zimy – to słomiana kukła o kobiecej postaci, 
ubrana w  płócienne szaty, przystrojona koralami i wstążkami. Ma-
rzannę obnoszono po wszystkich domach we wsi, po czym zdzierano z 
niej ubranie i rozrzucano je po polach. Następnie topiono ją w rzece, 
stawie, jeziorze lub po prostu w większej kałuży. Bywało, że kukłę 
podpalano i płonącą wrzucano do wody. Marzannę wyprowadzano 
ze wsi jedną drogą, drugą zaś wprowadzano tzw. maik - ozdobione 
wstążkami, koralikami, kwiatami i wstążkami zielone gałęzie sym-
bolizujące wiosnę. W kolejnych stuleciach obrzęd ten nabierał coraz 
bardziej zabawowego charakteru. 

Dziś topienie Marzanny jest przede wszystkim zabawą dzieci i mło-
dzieży, odbywającą się 21 marca. Świętuje się wówczas dzień wiosny 
i… wagarowicza. 

Ze względów oczywistych w tym roku pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny przypadł w niedzielę, toteż dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Łosińcu wiosnę powitały 22 marca. Były śpiewy, wiersze, zabawy, a 
punktem kulminacyjnym – spalenie Marzanny i powrót do szkoły z 
kolorowymi maikami.

zwierząt chronionych. Punkty zdobyte przez każdego członka drużyny 
sumowano.  

W ogólnej punktacji I miejsce zajęła drużyna naszego gimnazjum 
(147/168 punktów) w składzie: Katarzyna Dziekan, Maja Guner, 
Aleksandra Samol, Marta Szmyra.

Skocka drużyna  będzie reprezentowała województwo wielkopolskie 
w ogólnopolskim finale, który odbędzie się w maju na Suwalszczyźnie! 
Gratulujemy i trzymamy kciuki!

 Póki co, w nagrodę dziewczęta jadą już 15 marca na warsztaty przy-
rodnicze do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, położonego w Lądzie 
na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie poszerzą 
swoją wiedzę oraz zregenerują siły do dalszej pracy. 

Małgorzata Dudek

atrakcyjnych dla uczniów formach. Praktyczne zastosowanie wiedzy, 
w klimacie rywalizacji i w obliczu surowego jury zapewne przyczyni się 
do utrwalenia wiadomości o naszych odległych przodkach. 

wiosna, ach to ty…
Z piosenką na ustach, słomianą kukłą w dłoniach, a przede wszyst-

kim  w wyśmienitych humorach najmłodsi udali się na łono przyrody, 
aby przywołać upragnioną wiosnę. Na szczęście pogoda tego dnia 
nie okazała się kapryśna i sprzyjała tym, którzy przynieśli zwiastuny 
wiosny w mury szkolne. 

Nasza scena teatralna zaroiła się od kolorowo przebranych aktorów, 
odpędzających słowami wierszy i piosenek zimowe, długie dni, które 
tego roku wyjątkowo dały się we znaki. 

konkurs PtoP saLamandra
Podczas Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół 

Podstawowych „Gatunki zwierząt chronione w ramach sieci Natura 
2000 (z wyjątkiem ptaków)” naszą szkołę reprezentował Edward Sur-
dyk (uczeń kl. Vc). Zmagania młodych przyrodników miały miejsce 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu w sobotnie 
przedpołudnie 20.03.10. W części pierwszej etapu wojewódzkiego 
Edward zajął IV miejsce, czym zakwalifikował się do etapu ponadwo-
jewódzkiego w Świebodzinie. 

Magdalena Fertsch

Powiatowe mistrzostwa 
w Piłce siatkoweJ

dziewcząt i chłoPców
16 i 18 lutego 2010 r. w Niemczynie i Żelicach odbyły się finały 

Powiatowych Mistrzostw w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. Za-
równo dziewczynki jak i chłopcy po wygraniu turniejów eliminacyjnych 
zdobyli I miejsca w powiecie wągrowieckim i awansowali do rozgrywek 
na szczeblu rejonu pilskiego. 6 i 11 marca w Pile odbyły Mistrzostwa 
Rejonu Pilskiego, gdzie po wspaniałej, zaciętej i pełnej emocji walce 
z pilskimi zespołami siatkarki zajęły IV miejsce, natomiast chłopcy 
ukończyli swoje siatkarskie zmagania na V pozycji. 

Skład reprezentacji dziewcząt: Dominika Szczepaniak, Julia Bu-
rzyńska, Anna Świątkowska, Agata Herkt, Eliza Mieleszczuk, Daria 
Kucz, Marta Kubika, Patrycja Dudzińska, Wiktoria Stróżyńska, 
Ewelina Szamańska, opiekun -  Katarzyna Dziel. Skład reprezentacji 
chłopców: Krzesimir Karczmarek, Hubert Sygnecki, Mikołaj Drucia-
rek, Łukasz Rakowski, Mateusz Futro, Szymon Druciarek, Radosław 
Dorawa, Jakub Kubiński, Artur Andryszczyk, Karol Bartsch, Jakub 
Kwapiński, Bartosz Kuliński, opiekun – Janusz Bojarski.

drużyna skockiego 
gimnazJum naJLePsza 

w wieLkoPoLsce! 
Dnia 3 marca bieżącego roku w Urzędzie Wojewódzkim w Pozna-

niu odbył się kolejny, wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu 
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”. 

Do rywalizacji stanęło 12 drużyn – przedstawicieli poszczególnych 
parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego, wyłonionych 
w drodze eliminacji  rejonowych. Konkurs składał się z dwóch części: 
w pierwszej  uczniowie indywidualnie rozwiązywali test składający 
się z 25 pytań, w drugiej rozpoznawali na slajdach gatunki roślin i 
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PasyJne koncerty chóru 
kameraLnego

Chór Kameralny  przeżywał w okresie Wielkiego Postu pracowity 
czas. W niedzielę 14 marca obsługiwał Mszę św. i koncertował  po niej 
w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa w Lechlinie. W 
sobotę 20 marca obsługiwał wieczorną  mszę św. w kościele p.w. Sw. 
Piotra i Pawła w Skokach, natomiast w niedzielę śpiewał na mszy św. w 
Katedrze w Gnieźnie. Msza transmitowana była przez Radio Plus. 

Repertuar to utwory skomponowane na czas Wielkiego Postu:  „Po-
pule Meus” (Ludu mój ) w opracowaniu Tomasa Luis de Victoria, „O 
głowo coś zraniona” – Hans Leo Hassler, „Stabat Mater” ( Stała Mat-
ka)– Z. Kodaly, „Ogrodzie Oliwny” – X. Dr. J. Surzyński, „In Monte 
Oliveti” (na Górze Oliwnej) – G.B. Martini oraz Jezu „Chryste Panie 
miły” i „Wisi na krzyżu” – w opracowaniu Andrzeja Kaliskiego.

W najbliższych planach mamy wyjazd do Wągrowca w niedzielę 
palmową na mszę św. o godz. 11.oo do Kościoła Farnego, a na nie-
dzielę po świętach wielkanocnych mamy zaproszenie na przegląd 
pieśni chóralnej do Margonina, gdzie zamierzamy pojechać i godnie 
reprezentować naszą Gminę.

Andrzej Mizgajski

z życia związku emerytów, 
rencistów i inwaLidów

Tradycyjnie już, o godz. 11-tej w pierwszy roboczy wtorek każdego 
miesiąca w Bibliotece Gminnej odbywa się zebranie Oddziału Rejono-
wego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach.

Członkowie Związku spotykają się by dowiedzieć się o działaniach 
władz naczelnych i wojewódzkich Związku na rzecz seniorów oraz 
wypracować i uzgodnić działania w zakresie zagospodarowania czasu 
wolnego członków poprzez udział w różnego rodzaju imprezach: spo-
tkaniach przy muzyce, wycieczkach do kina i na występy estradowe oraz 
w wycieczkach turystyczno-krajoznawcze, Spośród tych ostatnich, już 
obecnie wiadomo, że w miesiącu maju nasi seniorzy kilka dni spędzą w 
Sianożętach nad Bałtykiem, w miesiącu czerwcu kolejne dni przeznaczą 
na zwiedzanie Warszawy, a w miesiącu wrześniu, dla odmiany udadzą 
się w polskie góry, tym razem do Wisły.

Ale będą też wyjazdy jednodniowe, w tym wyjazd do Lichenia.
„Ludzie trzeciego wieku” przynależni do Związku stanowią też 

trzon osób uczestniczących w odbywających się w Bibliotece zajęciach 
Akademii Aktywnego Seniora. 

Emeryckie spotkania stają się też okazją do złożenia życzeń kole-
żankom i kolegom z okazji obchodzonych jubileuszy. I tak tez było 2 
marca br. gdy gromkie „Sto lat” koleżanki i koledzy zaśpiewali swej 
„Stokrotce” - Irenie Małeckiej, która obchodziła 80-te urodziny. Pie-
śni tej towarzyszył „kosz obfitości”, który w imieniu wszystkich wraz z 
życzeniami jubilatce wręczyła przewodnicząca Janina Szymańska. 

Naszej Jubilatce Irenie Małeckiej, która jest nie tylko członkinią 
Związku, ale też aktywną śpiewaczką Chóru „Harfa” życzymy wielu 
lat życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności. 

Edmund Lubawy

działaLnośĆ Punktu 
inFormacyJno – konsuLtacyJnego 

w skokach

Gminny koordynator ds. uzależnień informuje, że w roku 2010 
kontynuowana 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 spra-
wach 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 wy-
stąpienia 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 uza-
leżnień, 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 Ciećmie-
rowska udziela porad i konsultacji indywidualnych osobom uzależ-
nionym przed i po przebytej terapii odwykowej oraz członkom ich 
rodzin. Termin spotkania można umawiać w środy u Pani Małgorzaty 
Wojciechowskiej.
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POZNAJ SWOJĄ GMINĘ!
Kościół pw. Św. Stanisława Bpa 

w Lechlinie

Obecny, służący nieprzerwanie wiernym 
kościół z cegły palonej, w stylu eklektycznym z 
wieżą, przy pomocy parafian wystawił  dziedzic 
Lechlina Franciszek Dunin, a jego poświęce-
nie nastąpiło w roku 1851. Dzieło to upamięt-
nia  herb Duninów-Łabędź, umieszczony na 
bramie wejściowej na cmentarz przykościelny 
i na wieży kościoła.

Kościół ma 21  m długości, 11,5 m szerokości 
i 7,5  m wysokości. Jest otynkowany, pokryty 
dachówka, a wieża blachą cynkową. Wnętrze 
kościoła dzieli się na 3 nawy, ze sklepieniem 
w nawie głównej. W ścianach naw bocznych 
znajduje się 7 dużych okien łukowych, w 
prezbiterium zaś 2 okna boczne i jedno małe 
owalne nad ołtarzem. 

Kościół ma 2 wejścia: jedno główne pod 
wieżą, drugie poprzedzone kruchtą w bocznej 
nawie od strony południowej. Po obu stronach 
prezbiterium znajdują się dwie małe przy-
budówki, z których jedna stanowi zakrystię, 
a drugą ks. Jan Jądrzyk zamienił na lożę z 
dwiema ławkami.

W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki 
Boskiej Niepokalanie Poczętej, a po jego 
bokach XVII wieczne figury przedstawiające 
Św. Wojciecha i Św. Stanisława oraz XVIII 

Pierwsze dokumenty z roku 1253 wymieniają wieś Lechlin jako dobra bi-
skupów poznańskich, którzy też byli fundatorami i patronami pierwszego, 
wybudowanego w roku 1403 drewnianego kościoła. W roku 1756, w miejsce 
tego, zniszczonego zrębem czasu kościoła, kapituła poznańska wystawiła 
nowy kościół drewniany, który spłonął 13.08 1839 roku za księdza proboszcza 
Ksawerego Szalczyńskiego.

wieczne figury Św. Barbary i Św. Elżbiety. W 
zwieńczeniu ołtarza znajduje się krucyfiks ba-
rokowo ludowy i dwie figurki aniołków z XVII 
wieku. Z prawej strony ołtarza, na ścianie 
prezbiterium umieszczona jest płaskorzeźba 
ze sceną Ofiarowania N.M.P. w świątyni z ok. 
poł. XVIII wieku, a na ambonie barokowa 
rzeźba Św. Piotra.

W prawym ołtarzu bocznym widzimy obraz 
Św. Stanisława Bpa. wskrzeszającego Piotro-
wina, autorstwa J. Studnickiego z 1852 r. W 
lewym ołtarzu znajduje się obraz Św. Józefa, 
a po jego bokach liczne wota z XVII i XVIII 
wieku. W bocznej kruchcie krucyfiks baro-
kowo-ludowy. Przy wejściu na chór znajduje 
się obraz Św. Stanisława Bpa. Czynne organy 
pochodzą z 1901 r.

W kruchcie kościoła znajduje się pamiat-
kowa tablica poświęcona dwusetnej rocznicy 
zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod 
Wiedniem w roku 1683 oraz tablica pamiąt-
kowa z okazji konsekracji kościoła, której 
w dniu 9 maja 1965 dokonał ks. Arcybiskup 
Antoni Baraniak.

Obok kościoła znajduje się dzwonnica, a 
na niej dwa dzwony, w tym jeden z roku 1539 
i sygnaturka.

Cmentarz przykościelny otoczony jest 
ceglanym murem. Prowadzi do niego bra-
ma o trzech wejściach łukowych zamknięta 
żelaznymi drzwiami. Na cmentarzu przyko-
ścielnym znajdują się grobowce: dziedzica 
Lechlina Konstantego Napierałowicza i ks. 
Szalczyńskiego. 

Po ks. Szalczyńskim lechlińską parafią 
zarządzali księża: Leopold Grodzki, Łopa-
czewski, Stanisław Nowak – Prezes Komitetu 
Powiatowego Towarzystwa Czytelni Ludo-
wych w Wągrowcu, Piotrowski i dr. Stefan 
Abt, który w roku 1926 wybudował obecną 
plebanię.Ostatnim proboszczem przed wojną 
był ks. Jan Jądrzyk, który w 1939 roku odnowił 
wnętrze kościoła, a zginął rozstrzelany przez 
hitlerowców w Marlewie koło Rogoźna.

W latach 1939-45 kościół nie został za-
mknięty. Raz w miesiącu odprawiał w nim 
nabożeństwo ks. dziekan Kazimierz Roesler. 
W rezultacie obiekt nie uległ zniszczeniu i po 
zakończeniu działań wojennych nadal w peł-
nym zakresie mógł służyć mieszkańcom.

Pierwszym powojennym proboszczem Le-
chlina, od 8 maja 1949 roku był ks. Wacław 
Juszczak. Obecny proboszcz ks. Tadeusz 
Patelka przewodzi lechlińskiej parafii od 17 
października 1987 r. W tym czasie w roku 2001 
odnowił wnętrze, a w roku 2009 przeprowadził 
kapitalny remont dachu kościąła.

Obecnie do parafii w Lechlinie liczącej ok. 
1500 wiernych należą mieszkańcy: Lechlina, 
Grzybowa, Grzybowic, Przysieki, Przysieczy-
na, Roszkowa, Chociszewa i Rościnna -daw-
niej należały też: Pruśce i Łosiniec.

Odpust parafialny w Lechlinie odbywa się: 
8 maja, w dniu Święta Jej Patrona – Św. Sta-
nisława Bpa oraz w dniu 8 grudnia, w Święto 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny. 

E.Lubawy



Święto Wiosny w Szkole Podstawowej w Skokach.

Turniej siatkówki w Szkole Podstawowej w Skokach. Uczestnicy Turnieju o Puchar Marszałka Stefana Mikołajczaka.

Topienie Marzanny w Szkole Podstawowej w Łosińcu.

Dzień Kobiet w Stawianach.

Spotkanie z wolontariuszami XVIII WOŚP. Finalistki wielkopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Wlkp.

SKOCKI KALEJDOSKOP

80 urodziny Ireny Małeckiej.


