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Na 70 rocznicę
tragedii katyńskiej

W kwietniu w szczególny sposób wspominamy i oddajemy hołd Polakom pomordowanym przez NKWD ZSRR w 1940 roku w Katyniu,
Charkowie i Kalininie-Twerze. Najwyższe władze ZSRR-sprawca
tej niewyobrażalnej, nieznanej w dziejach cywilizowanych narodów
zbrodni - wyparły się, oskarżając o to hitlerowskie Niemcy. Cynizm
owego kłamstwa zaprowadził oskarżenie aż na wokandę norymberskich
sądów. Nasi sojusznicy dla doraźnych celów nabrali w tej sprawie wody
w usta. Za ich przyzwoleniem kłamstwo żyło tyle lat…
„Zgładzono sprawiedliwość
Prawdę i wolność zgładzono
Zgładzono w smoleńskim lesie
Pod obcej nocy osłoną.”
Cały ten zbrodniczy, komunistyczny system oparty był na przemocy,
a gdzie jest przemoc, tam jest kłamstwo. Na tych wartościach nic trwale
nie można zbudować, więc runął ten moloch zbrodni ZSRR, ale do dziś
jego spadkobiercy nie potrafią się zdobyć na ujawnienie całej prawdy.
Została tylko pamięć rodaków dopominających się o tę prawdę:
„I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy
Pamięć nie dała się zgładzić
Nie chciała ulec przemocy.
I woła o sprawiedliwość
I prawdę po świecie niesiePrawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.”
Zapalając znicze pamięci pod tablicą pomnikiem z urną zawierającą ziemię
z żołnierskich mogił z Katynia i Miednoje mamy głęboką nadzieję, że w końcu
otworzą się rosyjskie archiwa i cała prawda ujrzy wreszcie światło dzienne.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Siedemdziesiąta rocznica tragedii katyńskiej a także tragiczna w skutkach katastrofa
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem
zgromadziły na mszy św. o godzinie 10.00 w
kościele pw. św. Piotra i Pawła w Skokach
mieszkańców naszego miasta i gminy, którzy
i w ten sposób chcieli oddać hołd Ofiarom
Katynia. Tradycyjną liturgię poprzedziły
poruszające i głębokie w swej treści słowa
ks. dziekana Karola Kaczora. Do wydarzeń
tych nawiązał również w wymownym kazaniu
o miłosierdziu Bożym ks. wikariusz Rafał
Chmielewicz. Po zakończonej Mszy św.
sprawowanej w asyście ks. seniora Broni-

Ziemio smoleńska, ziemio katyńska, ziemio tragiczna! Zgotowałaś
nam nową, straszną tragedię. Siedemdziesiąt lat temu twoje wnętrze
skryło tysiące Polaków - intelektualną elitę narodu. A 10 kwietnia 2010
roku na twoich polach, w tragicznej katastrofie, zginął Prezydent RP
Lech Kaczyński i wielu wybitnych polityków, urzędników, duchownych
oraz przedstawicieli rodzin katyńskich. Jak bardzo jesteś okrutna dla
nas ziemio smoleńska.
Niech pamięć o Ofiarach tych tragicznych wydarzeń, tych sprzed
70. laty i tych najnowszych nie opuszcza naszych modlitw, domów,
rozmów… Cześć Ich pamięci!
Michał Kołpowski: Skocka Grupa „Katyń-Pamiętamy”

sława Sobkowiaka i ks. Krzysztofa Burwiela, przedstawiciele władz samorządowych
– przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztof Migasiewicz, burmistrz
Tadeusz Kłos i przewodniczący Rady MiG
Skoki Zbigniew Kujawa oraz poczty sztandarowe, delegacje stowarzyszeń, organizacji
i placówek oświatowych a także mieszkańcy
naszego miasta i ich goście udali się na
cmentarz parafialny. Tutaj, przy tablicy upamiętniającej tragiczny los 11. zgładzonych
przez NKWD ZSRR w roku 1940 żołnierzy
Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji
Państwowej związanych z Ziemią Skocką,
odśpiewano hymn narodowy, oddano hołd
i złożono wiązanki kwiatów. Zgromadzeni
wysłuchali też kilku symbolicznych słów

Krzysztofa Migasiewicza, reprezentującego
Skocką Grupę „Katyń-Pamiętamy”, który
powiedział m.in.: „Tragiczne wydarzenia
sprzed kilkunastu godzin zmieniły wszystko.
Zginęło dziewięćdziesięciu sześciu znakomitych Polaków. Zginął Prezydent Polski.
Kolejny raz pod Katyniem zginęła polska elita.
Katyń zebrał nowe żniwo a historia dopisała
nową listę katyńską. Niech od dziś to miejsce,
ta tablica-pomnik z urną, zawierającą ziemię
z Katynia będzie wspomnieniem naszych Rodaków zamordowanych przed siedemdziesięcioma laty, jak i tych, którzy wczoraj właśnie
tam zakończyli swe życie w służbie Ojczyzny i
w służbie Prawdy.”
I. Migasiewicz





SKOKI W ŻAŁOBIE

Tragiczna śmierć pary prezydenckiej i towarzyszących im osób pod
Smoleńskiem wywołała wiele niekłamanego smutku i żalu zarówno
wśród polityków, jak i milionów zwykłych ludzi nie tylko w Polsce, ale
i na całym świecie.
W poczuciu żałoby, na naszych ulicach, gmachach urzędowych i
nieruchomościach prywatnych wywieszono flagi narodowe z kirem,
przy czym wielu mieszkańców uczyniło to spontanicznie nie czekając
na oficjalne ogłoszenie żałoby narodowej.
W wyłożonej w Urzędzie Miasta i Gminy Księdze Kondolencyjnej
znalazło się wiele wpisów, które potwierdziły że to tragiczne wydarzenie
zjednoczyło nas wszystkich.
Kondolencje ze świata kierowano do władz centralnych, do władz
samorządowych i do zwyczajnych obywateli naszego kraju. Wyrazy
współczucia na ręce Burmistrza Tadeusza Kłosa skierowali Burmistrzowie Gmin: Drechterland w Holandii i Bardowick w Niemczech, a do
naszych mieszkańców min. Doroty i Adama Mrozińskich oraz Bożeny
i Edmunda Lubawych ich przyjaciele z tych krajów.
Treść tych kondolencji przedstawiamy poniżej.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Ciastowicza 1, 62-085 Skoki
Polska
Data: 12 kwietnia 2010
Temat: kondolencje
Szanowny Panie Burmistrzu i Mieszkańcy Skoków,
Wiadomości o katastrofie, która dotknęła Wasz kraj bardzo nas
zszokowały i zasmuciły. Strata Prezydenta i jego żony oraz ważnych dla
kraju osobistości to niebywała tragedia. W ostatnich dniach jesteśmy
razem z Wami w naszych myślach.
Składamy Wam i wszystkim Polakom szczere kondolencje. Życzymy Wam dużo wytrwałości i siły, abyście mogli wypełnić pustkę jaka
Wam pozostała.
Z wyrazami szacunku,
Burmistrz, sekretarz, urzędnicy,
pracownicy i mieszkańcy Drechterland
Kondolencje z Holandii
Droga Doroto, drogi Adamie,
palimy świecę za wszystkich ludzie, którzy zginęli w katastrofie lotniczej.
Myślami jesteśmy przy Was i wszystkich Polakach, których dotknęło
to nieszczęście.
Kees i Liesebeth Water

Wielce Szanowni Państwo!
Wielce Szanowny Panie Burmistrzu Kłos!
Z głębokim współczuciem przyjęliśmy wiadomość o strasznej katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem.
To co się wydarzyło jest nie do pojęcia- jesteśmy wstrząśnięci.
Obywatele Gminy Zbiorczej Bardowick opłakują wraz z ludnością Polski ofiary katastrofy lotniczej i składają wyrazy najgłębszego
współczucia.
Dubber
Burmistrz Gminy Zbiorczej Bardowick
Bardowick, w kwietniu 2010r.

15.04.2010.
Liebe Boziena, lieber Edmund,
mein tiefes Mitgefühl gilt Euch, den Menschen und dem Land.
Der Tod eines Menschen bedeutet uns schon einen herben Verlust.
Wie viel mehr durch einen tragischen Unfall der Verlust einer Führungselite und Regierungsspitze.
Es ist ein sehr großes Opfer, das Menschen, die sich um Frieden
zwischen den Völkern bemühten, gebracht haben.
So wird Katyn ein zweites Mal zu einem unauslöschlichen Symbol.
Es wird nicht mehr möglich sein, das eine Opfer ohne das andere
zu nennen.
Ich bin sehr erschüttert und trauere mit Euch. Meine Heimat weint,
ich weine mit ihr.
Manfred
Droga Bożeno, drogi Edmundzie,
przesyłam Wam, ludziom i krajowi wyrazy głębokiego współczucia.
Już śmierć jednego człowieka oznacza ogromną stratę. O wiele większą jest strata w tragicznym wypadku elity i najwyższych władz. Jest to
bardzo wielka ofiara, którą ponieśli ludzie zabiegający o pokój między
narodami. Katyń po raz drugi stał się niezatartym symbolem. Nie będzie
już możliwym mówienie o jednej ofierze bez drugiej.
Jestem bardzo poruszony i łączę się z Wami w żalu.
Moja ojczyzna płacze i jak płaczę wraz z Nią.
Manfred



Piękna rocznica
Pani Matyldy Krause!
Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi:
Dyka Amelia ur. 27.02.
Mikołajczak Martyna ur. 13.03.
Szwed Kacper ur. 27.03.
Wiczyński Jędrzej ur. 29.03.
Bocian Julia ur. 17.04.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w
dorosłym życiu.

Niezwykłą, bo 101 rocznicę urodzin, 11 kwietnia 2010 r. obchodziła mieszkanka Stawian, pani Matylda Krause. Rocznice
tę, Pani Matylda świętowała w gronie najbliższej rodziny.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Grzechowiak Marek i Słoma Małgorzata
Przybylski Krzysztof i Jarzembowska Iwona
Szymkowiak Nikodem i Przybysz Beata
Mazur Przemysław i Bartnikowska Paulina
Pruss Bartosz i Graczyk Sylwia
Walkowiak Tomasz i Adamczewska Angelika
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:
Wilczyńska Maria r.1946 – Skoki zm. 31.03.
Berent Bogusław r.1933 – Łosiniec zm. 31.03.
Stajkowski Henryk r.1930 – Pomorzanki zm. 31.03.
Szymczak Józef r.1930 – Jabłkowo zm. 01.04.
Świder Anna r.1914 – Kakulin zm. 09.04.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

UWAGA

odbiorcy wody
i dostawcy ścieków!
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach informuje że zgodnie
z Uchwałą nr XLII/269/2010 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30
marca 2010 r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2010 r. do 30
kwietnia 2011 r.

wprowadza z dniem 1 maja 2010 r. nowe taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jednakową dla wszystkich odbiorców wody i dostawców ścieków
na okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.
Stawki te wynosić będą:
- za 1 m3 dostarczonej (sprzedanej) wody: 2.50zł netto + 7% VAT,
tj. 0,18zł = 2.68zł brutto.
- za 1 m3 odprowadzonych (odebranych) ścieków 4.47zł netto +
7% VAT, tj. 0.31zł = 4.78zł brutto.

Z życzeniami pośpieszyli też sąsiedzi, a w dniu 13 kwietnia br. sędziwą
Jubilatkę odwiedził burmistrz Tadeusz Kłos w towarzystwie Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego pani Joanny Wolickiej – Przywarty, który wraz
z życzeniami przekazał Jej duży bukiet kwiatów i praktyczny upominek.
O życiu pani Krause szczegółowo pisaliśmy w kwietniowym wydaniu
Wiadomości Skockich z roku 2009. Dzisiaj pragniemy przypomnieć, że
pani Krause urodziła się 11.04.1909 r. w Stęszewicach, Gmina Pobiedziska, jako córka Antoniny i Roberta, a od lat 60-tych XX wieku jest
mieszkanką Stawian.
Nasza Jubilatka, mimo swego sędziwego wieku i nie pełnej już sprawności fizycznej, jest osobą pogodną i cieszy się pełnią władz umysłowych.
Z radością wita odwiedzające ją osoby, w tym pracowników socjalnych.
Liczy też na to, że z chwilą poprawy warunków atmosferycznych na swym
wózku pojawi się na terenie wsi.
Życząc naszej Jubilatce dalszych lat życia i cieszenia się przychylnością
otaczających ją współmieszkańców, pragniemy równocześnie poinformować, że nie jest ona najstarszą mieszkanką Gminy Skoki. Tutaj prym
wodzi mieszkanka Kakulina Pani Zofia Wilmanowicz, która 20.01 br.
obchodziła 103 rocznicę swych urodzin. Trzecia, spośród naszych długowiecznych Pań, pani Bolesława Krąkowska zmarła 8.12.2009 r., w czasie
gdy rodzina, przyjaciele i sąsiedzi szykowali się, by wraz z nią obchodzić
w dniu 12.12.2009 r. Jubileusz Jej setnych urodzin.
E. Lubawy

zajrzyj!

Miesięczna opłata abonamentowa za odczyt wodomierzy i utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowokanalizacyjnych pozostaje niezmieniona i wynosi 2,14zł. brutto.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Skoki i nie tylko do
odwiedzenia oficjalnej strony Miasta i Gminy Skoki pod adresem:

„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki
- Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd Miasta
i Gminy, 62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00. Skład i łamanie
komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk: Zakład
Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.

Strona pod obecną postacią istnieje w sieci od czerwca 2006 i z miesiąca 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.

www.gmina-skoki.pl



Sztandar powstańczy
– podziękowanie

W dniu 27 grudnia 2009 r., w 91. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach
ks.Karol Kaczor wraz z ks. Bronisławem Sobkowiakiem, podczas
uroczystej mszy św., w asyście licznych pocztów sztandarowych oraz
mieszkańców naszego miasta, dokonali ponownego poświęcenia historycznego sztandaru skockich powstańców wielkopolskich po jego
odrestaurowaniu.
Dla przypomnienia: sztandar został przechowany w rodzinie powstańca Stanisława Szeręgowskiego, a przekazany w darze do korzystania przez Koło w Skokach Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 przez Marię Tutak. Po upływie 90 lat sztandar ten,
choć nadal piękny, wymagał poważnych zabiegów konserwatorskich.
Obiekt poddano renowacji oraz uzupełnieniu o drzewiec, puszkę z
charakterystycznym orłem wielkopolskim, wstęgi z napisami i kokardą
oraz o szarfy pocztu sztandarowego i pokrowiec - wszystko z zachowaniem wzorów, materiałów i technologii z początku XX wieku wykonała
pracownia Małgorzaty Grzelak z Poznania. Renowację sztandaru zrealizowano z ofiar osób, które od lat wspierają ideę utrwalania pamięci
o skockich uczestnikach powstania wielkopolskiego.
Pragnę przekazać Szanownym Czytelnikom informację, że hojność
darczyńców pozwoliła przeprowadzić cały remont sztandaru. W najbliższym czasie drzewiec sztandaru zostanie przyozdobiony w tabliczki
– tzw. gwoździe, na których wyryte zostaną nazwiska wszystkich darczyńców na wieczną rzeczy pamiątkę.
W imieniu Koła Towarzystwa przekazuję tą drogą serdeczne podziękowanie i wyrazy szacunku wszystkim darczyńcom, którymi byli
p.p.: Maria Tutak, Urszula i Jan Babrakowscy, Sławomiła i Franciszek
Baranowscy, Mieczysława i Edward Brajewscy, Krystyna i Jan Cibailowie, Anna i Idzi Drewsowie, Wanda i Wojciech Glinkiewiczowie, Anna
Jachna, Sylwia Świdzińska – Jachna, Urszula i Tadeusz Jerzakowie,
Roma i Jan Kamińscy, Elżbieta i Grzegorz Kasprzakowie, Stanisław
Kinal, Zdzisława i Tadeusz Kłosowie, Andrzej Kłosowski, Bożena i
Michał Kołpowscy, Emilia Krupecka, Alicja i Wojciech Krupeccy, Jan
Kubacki, Michał Kubacki, Zofia i Zenon Kubaccy, Julianna Kujawa,
Anna i Zbigniew Kujawowie, Edmund Lubawy, Halina Majka, Iwona
i Krzysztof Migasiewiczowie, Maria i Stefan Mikołajczakowie, Dorota
i Adam Mrozińscy, Michał Pawlaczyk, Michał Piechocki, Arleta i Andrzej Pilaczyńscy, Krystyna i Alfons Rzepczykowie, Bohdana i Bogumił
Rzepkowie, ks.Bronisław Sobkowiak, szkoła podstawowa im.A.Mickiewicza w Skokach oraz piszący te słowa - Krzysztof Jachna.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
informuje, że tegoroczne

ZAPROSZENIE

Dni Miasta i Gminy Skoki pod hasłem
„XVIII Dni Skoków – Skoki 2010”
odbędą się w dniach 19-20 czerwca
na Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach
uprzejmie zaprasza Szanownych Mieszkańców Skoków na

Szczegółowy program uroczystości zainteresowani znajdą w
Internecie oraz na afiszach i w majowym wydaniu Wiadomości
Skockich.
Wyprzedzając te fakty, już dzisiaj pragniemy poinformować naszych czytelników że nasze Dni przebiegać będą w atmosferze XVIII
urodzin Dni Miasta i Gminy, który to Jubileusz organizatorzy uhonorują urodzinowym tortem, fajerwerkami i innymi atrakcjami.

Poza tym, w programie m.in. zaprezentują się:
„Tercet Egzotyczny”, „Zespół Brathanki”
i Iwan Komarenko
oraz „Kabaret Skeczów Męczących”.

Uroczysty Apel
z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja,
poświęcony wybitnej postaci Skoków
okresu międzywojennego

Stanisławowi Jasińskiemu

zielonoświątkowemu królowi kurkowemu 1929 roku
Apel odbędzie się w poniedziałek 3 maja 2010 r.
o godz. 11.00 przed domem przy ul.Jana Pawła II nr 23
w Skokach



ONI MIESZKAJĄ WŚRÓD NAS
Miłosz Dychtowicz, Marian Klewenhagen, Stefan Chrzanowski i Idzi Drews
- Honorowi Członkowie OSP Skoki
Uchwałą walnego zebrania w dniu 20 lutego 2010 r. skocka Ochotnicza Straż Pożarna
przyznała jednomyślnie: Miłoszowi Dychtowiczowi, Marianowi Klewenhagenowi, Stefanowi
Chrzanowskiemu i Idziemu Drewsowi tytuł
Honorowego Członka Ochotniczej Straży Pożarnej. Tym samym nasi strażacy ochotnicy
uhonorowali swych starszych kolegów, którzy
od kilkudziesięciu lat działając w OSP budowali
od podstaw, nie tylko jej zręby organizacyjne,
ale i bazę lokalową jednostki, a równocześnie
uczestnicząc we wszelkich akcjach czynnie
przyczyniali się do zwiększenia bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w Mieście i Gminie Skoki.
Obecnie, chociaż stan zdrowia im na to nie
pozwala, wszyscy wyróżnieni nadal uczestniczą
w życiu OSP i swym głosem doradczym budują
jej zwartość i siłę.
Poniżej, kreślimy kilka słów o postaciach
naszych zwykłych, a jakże niezwykłych Honorowych Członkach naszej OSP.

Miłosz Dychtowicz

Miłosz Dychtowicz, syn Józefa i Julianny, urodzony 13.11.1936 r w Skokach. Żonaty, wraz z
żoną Haliną wychował 3 córki. Pracę zawodową
związał z Zakładami „Stomil” w Bolechowie. W
szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach
wstąpił w 1994 r. , by po 15-tu latach, w roku
1969 zostać wybranym na Naczelnika OSP,
którą to funkcję pełnił do roku 1995 r. W tym
czasie, biorąc udział w wielu akcjach, głównie
w zakresie profilaktyki zabezpieczenia przeciw
pożarowego i w akcjach likwidacji pożarów,
zyskał bogate doświadczenie praktyczne, które
uzupełniał udziałem w szkoleniach na kursach
organizowanych przez Komendy: Powiatową,
Rejonową i Wojewódzką Państwowej Straży
Pożarnej. Ukończył min.: szkolenie IV stopnia
dla naczelników i kurs radiooperatora.
W roku 1996 wybrany został Komendantem
Miejsko-Gminnym OSP w Skokach, którą to
funkcję pełnił do 2006 r.
W okresie od roku 2003 do 4 lutego 2006 r.
pełnił funkcję prezesa OSP Skoki.
W czasie swej działalności w OSP Miłosz
Dychtowicz wraz ze swymi kolegami czynnie
uczestniczył, najpierw w rozbiórce starych obiektów przy ul. Parkowej, a następnie w budowie i
rozbudowie obiektu OSP przy ul. Parkowej-w
tym czasie budowa i rozbudowa obiektu była
prowadzona w czynie społecznym, przy aktywnym zaangażowaniu strażaków ochotników.
Na wszystkich powierzonych stanowiskach
Miłosz Dychtowicz starał się rzetelnie i przykładnie wykonywać przyjęte na siebie obowiązki
i godzić dobro braci strażackiej z działalnością
w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego
w Mieście Gminie Skoki.
Jego działalność i zaangażowanie skutkowały też uznaniem ze strony sprawujących nad

jednostką nadzór: Powiatowej, Rejonowej i
Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży
Pożarnej oraz władz administracyjnych: miasta,
miasta i gminy, powiatu i województwa. Wyraziła
się to w przyznaniu Miłoszowi Dychtowiczowi:
Srebrnej i Złotej Podkowy „Za Zasługi dla
Miasta i Gminy Skoki”, Brązowego, Srebrnego i
Złotego Medalu, „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
Odznaki Honorowej „Za Zasługi w Rozwoju
Województwa Poznańskiego”, Medalu 40-lecia
Polski Ludowej.

Marian Klewenhagen

Marian Klewenhagen, syn Heleny i Brunona
urodzony 26.06.1937 r. w Skokach. Żonaty,
wraz z żoną Haliną wychował 3 synów. W życiu
zawodowym pracował najpierw w Zakładach
„Stomil” w Bolechowie, a następnie w Zakładach „Pomet” w Poznaniu.
Do OSP w Skokach wstąpił w 1954 r. Będąc
członkiem jednostki od początku uczestniczył w
rozbiórce starych zabudowań przy ul. Parkowej i
odzysku materiału, który po oczyszczeniu został
wykorzystany do budowy obecnego obiektu
jednostki przy ul. Parkowej, a następnie w
rozbudowie obiektu. Tak długo, jak mu na to
stan zdrowia pozwalał brał udział we wszelkich
akcjach prowadzonych przez jednostkę, a więc
w ćwiczeniach, działalności profilaktycznej w
zakresie zapobiegania pożarom, w likwidacji
pożarów i w zawodach sportowo-pożarniczych.
Dążąc do podniesienia kwalifikacji ukończył
kurs dowodzenia sekcją, kurs naczelników i kurs
obsługi sprzętu motorowego.
W latach 1974 – 1980 pełnił funkcję gospodarza jednostki, a od roku 1990 jest członkiem
Zarządu OSP.
Za swą działalność w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz za pracę zawodową
i działalność społeczną Marian Klewenhagen
został odznaczony: Złotą Podkową „Za Zasługi
dla Miasta i Gminy Skoki”, Brązowym i Złotym
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Złotym
Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stefan Chrzanowski

Stefan Chrzanowski syn Jana i Zofii, ur.
29.04.1937 r. w Skokach. Żonaty, wraz z żoną
Krystyną wychował 1 córkę. Życie zawodowe
związał z pracą w Zakładach Metalurgicznych
„Pomet” w Poznaniu.
W roku 1954 wstąpił do OSP w Skokach,
a wszelkie działania jednostki stały się jego
pasją. Uczestniczył w rozbiórce starych zabudowań przy ul. Parkowej i w gromadzeniu materiałów budowlanych, a następnie w budowie
i rozbudowie obiektu przy ul. Parkowej. Brał
aktywny udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych oraz w kontroli obiektów w
zakresie zabezpieczenie przeciw pożarowego
i w wielu akcjach gaśniczych.
Za swe zaangażowanie został wyróżniony:
Srebrną i Złotą Podkową „Za Zasługi dla
Miasta i Gminy Skoki” oraz Brązowym,
Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa.”

Idzi Drews

Idzi Drews, syn Jana i Wiktorii urodzony
23.08.1935 r. w Popowie Kościelnym, od 1958
r. zamieszkały w Skokach. Żonaty, wraz z żoną
Anną wychował córkę i syna Romana, który
kontynuując działalność ojca, pełni funkcję
kierowcy w skockiej OSP. Życie zawodowe
związał z Zakładem „Pomet” w Poznaniu.
Członkiem OSP w Skokach został w roku
1964. W tym czasie brał udział w rozbudowie
obiektu OSP oraz wielu akcjach w zakresie
profilaktyki i likwidacji pożarów oraz w zawodach sportowo-pożarniczych.
W kwietniu 1977 r. otrzymał dekret nominacyjny na Zastępcę Naczelnika, a w latach 1985
– 1997 pełnił funkcję skarbnika jednostki.
Za swą działalność w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego został odznaczony:
Srebrną i Złotą Podkową „Za Zasługi dla
Miasta i Gminy Skoki” oraz Brązowym,
Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”.
E. Lubawy


Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925-801, fax 61 8925-803
podaje do publicznej wiadomości
Wykaz nieruchomości gruntowej do zbycia przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
położonej w Skokach w rejonie ul. Topolowej i ul. Sosnowej.
L.p

1.

1

Oznaczenie nieruchomości
wg ewid. gruntów,
nr księgi wieczystej

2
Działka nr 1669/16 o
pow. 0,1082 ha
położona w Skokach
w rejonie ul. Topolowej
i ul. Sosnowej ujawniona
w K.W. Nr 46.833 SR
Wągrowiec

Przeznaczenie
nieruchomości

Opis Nieruchomości

3
Działka nie ma określonego
przeznaczenia w planie
zagospodarowania
przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Skoki jest
to teren zainwestowania jednostek osadniczych.

4
Działka przeznaczona pod
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne na
podstawie decyzji
Nr 56/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia
21.05.2007r.
Warunki zabudowy:
a/budynki mieszkalne i gospodarcze-parterowe z poddaszem,
b/szerokość elewacji frontowej
– max. 30,0m
c/wys. głównej kalenicy
-max. 9,0 m,
d/wys.okapu-max 4,0m,
e/kąt nachylenia połaci
dachowych 200-350,
f/ układ połaci dachowychdach dwu lub wielospadowy

Wartość
nieruchomości
w zł

Cena zbycia
z podatkiem
VAT w zł

5
54.500,00

6
66.490,00

Uwagi:

7
Zbycie nieruchomości następuje
poprzez sprzedaż w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

Uwaga:
1) wykaz wywiesza się na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach w okresie od dnia 27 kwietnia 2010r. do dnia 11 maja
2010r.
2) 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 ) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
3) sprzedaż nieruchomości gruntowych obciążona jest 22% podatkiem VAT od towarów i usług.

Człowiek - najlepsza inwestycjaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Inwestuj w siebie - aktywna integracja w gminie Skoki
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie
kobiety i mężczyzn długotrwale bezrobotnych z gminy Skoki!
Wsparcie obejmuje:
- Trening umiejętności psychospołecznych „Ku aktywnej integracji”
- Kurs komputerowy
- Doradztwo zawodowe
Zostanie ono udzielone tym osobom, które spełnią co najmniej 2 poniższe
cechy:
- długotrwałe bezrobocie
- trudna sytuacja ekonomiczna: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kryterium dochodowego ( w myśl Ustawy o pomocy społecznej z dnia 13
marca 2004.)
Naszym celem jest: wsparcie procesów integracji mieszkańców/-nek gminy
Skoki poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych adekwatnych
do potrzeb rynku pracy oraz usług doradczych, sprzyjających rozwojowi
kapitału ludzkiego na tym terenie
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Pytania w sprawie rekrutacji i informacji nt. Projektu prosimy kierować do
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu,
pod numerem telefonu: tel. (0-61) 853 34 33, fax (0-61) 855 33 07
e-mail:mkoscielniak@poznan.frdl.pl lub do Partnera projektu: Gmina
Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8-925-800, p Marianna
Gregorczuk.
Biuro projektuFundacja Rozwoju
Demokracji LokalnejOśrodek
Regionalny w Poznaniu61-754
Poznań, ul. Szyperska 3/1tel.
(0-61) 853 34 33, fax. (0-61) 855
33 07www.poznan.frdl.pl e-mail:
mkoscielniak@poznan.frdl.pl

Partner projektuGmina
Skokiul. Ciastowicza
1162-085 Skoki
www.gmina-skoki.
plsekretarz@skoki.
nowoczesnagmina.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
informuje:

Zmiany w becikowym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, że od miesiąca
kwietnia zmieniły się zasady jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.
Teraz, aby otrzymać te świadczenia wystarczy przedstawić zaświadczenie potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie
ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa.
Tym samym dotychczas obowiązujące zasady, zmuszające kobiety
do potwierdzania trzykrotnej wizyty u lekarza, po jednym w każdym
trymestrze ciąży (w tym pierwszej do 10 tygodnia ciąży) zostały zawieszone do dnia 31.12.2011r.
Uwaga! Wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Gminy Skoki, które w okresie od 01.11.2009r. do 31.03.2010r. nie otrzymały powyższych
świadczeń proszone są o kontakt z tut. OPS. Szczegółowych informacji
udzielają Anna Deminiak i Iwona Tyll pod nr tel. O61 8925-827.

PROJEKT „Lepsze jutro”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w miesiącu maju 2010r.
rozpocznie trzecią edycję projektu „Lepsze Jutro” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej.
W projekcie będzie uczestniczyło 10 kobiet długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Skoki.
W ramach projektu kobiety odbędą kurs zawodowy „Kroju i szycia”
oraz „Profesjonalnego sprzątania i utrzymania czystości”. Dodatkowo
poznają podstawowe zasady prowadzenia gospodarstwa domowego, jak
również nauczą się kreować wizerunek własnej osoby poprzez udział
w warsztatach wizażu, makijażu i stylizacji. Po zakończeniu kursów
uczestniczki uzyskają zaświadczenia.
Tyll Iwona


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 14.000
EURO

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ

30 marca 2010 r. z udziałem 13-tu radnych odbyła się XLII sesja
Rady Miejskiej. Sesji przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a funkcję
sekretarza obrad pełnił radny Antoni Wiśniewski.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 3 uchwały, w tym:
1. Uchwałę nr XLII/267/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale budżetowej na rok 2010.
Uchwałą tą Rada zmniejszyła ogólne dochody budżetu o kwotę
109.209zł. zmniejszając równocześnie ogólne wydatki budżetu o kwote 1.255.220zł. W rezultacie wprowadzonych zmian łączne dochody
budżetu wynoszą 25.140.416zł, a łączne wydatki budżetu wynoszą
31.245.864zł.
2. Uchwałę nr XLII/268/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki na
2011 r.
Powyższą uchwała Rada wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie na 2011 rok. Wysokość środków przypadających
na poszczególne sołectwa obliczona zostanie na podstawie przepisów
ustawy o funduszu sołeckim. Wyodrębniony fundusz przeznaczony
będzie do dyspozycji sołectw, które mogą wydatkować pieniądze
na finansowanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia
mieszkańców.
3. Uchwała nr XLII/269/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011r.
Wyżej wymienioną uchwałą Rada, na wniosek Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Skokach zatwierdziła taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, która obowiązywać będzie
w okresie od 1 maja 2010r. do 30 kwietnia 2011r.
Wykonanie ww. uchwał Rada powierzyła Burmistrzowi Miasta i
Gminy Skoki.
Rada rozpatrzyła też projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działek nr 8/2 i nr 10 we wsi Roszkówko o łącznej powierzchni 5.64
ha przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki na „tereny zainwestowania
jednostek osadniczych” z przeznaczeniem ich na tereny zabudowy
mieszkaniowej.
Stwierdzając, że omawiane tereny położone są za zabudowaniami
gospodarczymi wsi Roszkówko w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych przy jeziorze Rościnno i pozbawione są jakiejkolwiek
infrastruktury, której wykonanie wiązało by się z dużymi nakładami
finansowymi Rada odrzuciła projekt ww. uchwały.
Rada po wysłuchaniu opinii swych komisji stałych przyjęła do
wiadomości:
1. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2009.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009.
Podjęte uchwały wraz z protokółem z sesji prezentujemy w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
Równocześnie wraz z protokółem z sesji znajdują się one do wglądu w
Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na stanowisku ds. Obsługi Rady
i jej Organów - pokój nr. 8
E.Lubawy

1.Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801
2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja o możliwości
składania ofert częściowych:
Budowa nawierzchni ulic osiedla Topolowa I w Skokach – ul. Kasztanowa i Lipowa
wraz z kanalizacją deszczową.
Zakres prac do wykonania obejmuje budowę na terenie osiedla mieszkaniowego TOPOLOWA I na istniejących drogach o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzonych
kruszywem z recyklingu kanalizacji deszczowej i nawierzchni bitumicznej.
• Budowa nawierzchni drogowej obejmuje:
- budowę na ul. Kasztanowej na długości drogi 340m i ul. Lipowej na długości 133 m
o łącznej o długości 473m nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca 4cm i ścieralna 4
cm) wraz z wykonaniem podbudowy z tłucznia twardego o średnicy 0-63mm grubości
15cm i średnicy 0 do 31.5mm grubości 10cm na łącznej pow. drogi 2.188m2 wraz z
krawężnikami i ściekami.
• Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje:
- budowę na ul. Kasztanowej kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 200mm do
500mm długości 361m i ul. Lipowej kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 500mm
do 600mm długości 121m o łącznej długości 482m z włączeniem do istniejącej kanalizacji
deszczowej w ul. Akacjowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.Termin wykonania zamówienia: Do 30.09.2010r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
7.1 Warunki udziału w postępowaniu :
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: (art. 22 ust. 1) Prawo Zamówień Publicznych:
- dysponowania osobą w celu wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy dróg
i instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy kanalizacji,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę minimum 200.000 zł,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust 1 pkt ustawy zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenia potwierdzającego, że osoby (kierownicy budów), które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia posiadają następujące uprawnienia:
•w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie budowy dróg,
•instalacyjno inżynieryjnej w zakresie budowy kanalizacji,
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000zł,
7.3 W celu wykazania braku podstaw dowykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy o okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający
żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
7.4 Zgodnie z wymogiem art. 44 ustawy wykonawca składa wraz z ofertą przetargową
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców na
podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów , o których mowa wyżej.
8. Informacja na temat wniesienia wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium przetargowego.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100 %
10. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia 29.04.2010r.
do godz. 1200			
11. Termin związania z ofertą: 30 dni - bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z
upływem terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej: Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.



Przetargi:
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony działki nr 896/4 o pow. 1758 m2 , położonej w Skokach przy
zabudowaniach byłej rzeźni w rejonie ulicy Rogozińskiej. Przewiduje
się przemysłowo-składowe zagospodarowanie działki. Przetarg zaplanowano na 30 kwietnia br. Czynsz wyjściowy do przetargu wynosi
50 zł miesięcznie.
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni ulic
Kasztanowej i Lipowej w Skokach, wraz z budową kanalizacji deszczowej. Przetarg zaplanowano na 29 kwietnia br. W ramach inwestycji
przewiduje się budowę nawierzchni bitumicznej ul. Kasztanowej na
długości 340 m i ulicy Lipowej na długości 133 m, wraz z wykonaniem
podbudowy oraz budową kanalizacji deszczowej.
• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych położonych w Skokach w rejonie ulicy Rakojedzkiej.
Na 7 maja br. zaplanowano sprzedaż:
Działki nr 70/24 o pow. 0,1452 ha, cena wywoławcza 94.770 zł;
Działki nr 70/29 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza 60.050 zł;
Działki nr 70/30 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza 60.050 zł;
Działki nr 70/36 o pow. 0,1034 ha, cena wywoławcza 67.590 zł;
Działki nr 70/37 o pow. 0,1020 ha, cena wywoławcza 66.612 zł;
Działki nr 70/39 o pow. 0,0908 ha, cena wywoławcza 57.584 zł;
Na 14 maja br. zaplanowano sprzedaż:
Działki nr 70/42 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza 60.050 zł;
Działki nr 70/48 o pow. 0,1362 ha, cena wywoławcza 88.084 zł;
Działki nr 70/50 o pow. 0,1035 ha, cena wywoławcza 67.552 zł;
Działki nr 70/51 o pow. 0,1013 ha, cena wywoławcza 66.112 zł;
Działki nr 70/52 o pow. 0,0940 ha, cena wywoławcza 61.244 zł;
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu
długoterminowego na inwestycje. Planowana kwota kredytu wynosi
2 mln zł., okres kredytowania od 2010 do 2018 r. Termin składania
ofert upływa 29 kwietnia br.
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni ul.
Głowackiego i cz. Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczową
i siecią wodociągową. Do przetargu przystąpiły 4 firmy Najkorzystniejszą ofertę w cenie 1.023.489,84 zł złożyła firma Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Drogowe STAWOJ Sp. z o.o. z Niechanowa. Planowany
termin zakończenia inwestycji – do 30 lipca br.
• Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas
nieokreślony lokalu użytkowego położonego w Wiejskim Ośrodku
Socjalno-Kulturalnym w Pawłowie Skockim. Czynsz dzierżawny za
lokal o pow. 83,16m2 przeznaczony na cele handlowo-usługowe,
ustalony został w wys. 1450 zł brutto/miesiąc.
Sprawy bieżące:
• Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej
położonej w Skokach w rejonie ulic Topolowa i Sosnowa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Działka nr 1669/16 o pow. 0,1082 ha, może być przeznaczona pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wyjściowa do sprzedaży działki -66.490 zł;
• Podano do publicznej wiadomości wykaz działek budowlanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
położonych w Potrzanowie w rejonie ulicy Szkolnej. Są to:
Działka nr 762/5 o pow.0,0756 ha, cena wyjściowa 38.503 zł;
Działka nr 762/7 o pow. 0,0997 ha, cena wyjściowa 57.804 zł;
Działka nr 762/8 o pow. 0,0974 ha, cena wyjściowa 56.754 zł;
Działka nr 762/9 o pow. 0,0974 ha, cena wyjściowa 56.754 zł;
Działka nr 762/10 o pow. 0,0961 ha, cena wyjściowa 55.803 zł;
Działka nr 762/11 o pow. 0,0893 ha, cena wyjściowa 51.850 zł;
Działka nr 762/12 o pow. 0,0974 ha, cena wyjściowa 56.754 zł;

Działka nr 762/13 o pow. 0,0974 ha, cena wyjściowa 56.754 zł;
Działka nr 762/14 o pow. 0,0949 ha, cena wyjściowa 55.101 zł;
Działka nr 762/15 o pow. 0,0792 ha, cena wyjściowa 46.153 zł;
Działka nr 70/16 o pow. 0,0832 ha, cena wyjściowa 48.349 zł;
Działka nr 762/17 o pow. 0,0840 ha, cena wyjściowa 48.800 zł;
Działka nr 762/18 o pow. 0,0848 ha, cena wyjściowa 49.300 zł;
Działka nr 70/19 o pow. 0,1031 ha, cena wyjściowa 47.202 ha;
• Wyłoniona w drodze przetargu firma tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RAGAMA z Rogoźna, rozpoczęła budowę
oświetlenia drogowego w Skokach (ulice Mickiewicza, Sienkiewicza,
Słowackiego i Zamkowa). Zgodnie ze złożoną ofertą koszt budowy
44 słupów oświetleniowych wraz z linią kablową wyniesie 112.788,24
zł. Inwestycja, zgodnie z zawartym w umowie z wykonawcą harmonogramem, ma być zakończona do 30 czerwca br.
• Trwa akcja równania i wałowania dróg gruntowych oraz pozimowych
remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.
• Dobiega końca budowa wodociągu do gospodarstw wsi Bliżyce i
Wysoka. Łączny koszt budowy 5.764 mb. głównej sieci wodociągowej
wyniesie 237.000 zł. Inwestycja ta jest dofinansowana ze środków Unii
Europejskiej (50% kosztów) i zgodnie z zaplanowanym harmonogramem ma być zakończona do 14 maja br.
• Trwa realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach
wyodrębnionego w budżecie Gminy funduszu sołeckiego. Dotychczas
wykonano m.in. prace modernizacyjne ogrzewania świetlicy wiejskiej
w Bliżycach (łącznie z wymianą pieca c.o.), zakupiono wyposażenie
kuchni do świetlic w Grzybowie, Brzeźnie i Stawianach, zakupiono
kosiarkę dla sołectwa Rościnno. Trwają również prace związane z
przygotowaniem terenów i wyposażeniem zaplanowanych w poszczególnych sołectwach placów zabaw.
• Przygotowano kompleksową dokumentację niezbędną do uzyskania
pozwolenia budowlanego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kuszewie. Jednocześnie Urząd Miasta i Gminy w Skokach przygotowuje
projekt o dofinansowanie przedmiotowej rozbudowy w ramach
unijnych środków będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania
LEADER.
• Trwają prace związane z zamianą gruntów w rejonie ulic Rakojedzkiej
i Antoniewskiej. Przygotowywana zamiana ma umożliwić dojazd do
zlokalizowanych w tych rejonach gminnych działek budowlanych.
• W odpowiedzi na złożony przez Gminę Skoki wniosek, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie
budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wys. 26.400 zł.
Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Zmiany układu szczegółowego budżetu na rok 2010.
• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
• Odstąpienia od przysługującego prawa pierwokupu działki nr 150/3
o pow. 6118 m2 położonej w Łosińcu. Burmistrz nie skorzystał z
przysługującego prawa pierwokupu uwzględniając fakty, że Gmina
Skoki dysponuje wolnymi terenami budowlanymi przeznaczonymi
do sprzedaży, a ustalona pomiędzy stronami cena działki jest ceną
stosunkowo wysoką dla przedmiotowego.
• Ustalenia stawek opłat za ustawienie punktu działalności handlowousługowej lub rozrywkowej podczas obchodów XVIII Dni Miasta i
Gminy Skoki 2010.
• Podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i
Gminy Skoki za I kwartał 2010 r.
• Wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla
organów gmin i związków międzygminnych stosowanym w Urzędzie
Miasta i Gminy w Skokach.
• Wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.
• Powołania Stałej Komisji ds. wyceny i kwalifikacji środków trwałych
i materiałów.
• Powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach oraz regulaminu jej
działania.
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CZARY DOBREJ WRÓŻKI

Wioletta Piasecka, autorka bajek i baśni dla dzieci, po raz kolejny
odwiedziła Skoki. Tym razem tajniki swojego pisarstwa odkrywała
przed skockimi przedszkolakami.
Organizatorem spotkania, ze znaną i lubianą przez młodych czytelników „Wróżką”, była Biblioteka Publiczna w Skokach. To właśnie
tutaj, 8 kwietnia 2010 roku spragnieni wiedzy bajkowej najmłodsi
przyjaciele książki dowiedzieli się: kto to jest pisarz, jak powstaje
bajka oraz co trzeba zabrać w podróż do Egiptu. Przedszkolaki mogły również spróbować swoich sił w konkursie „Gimnastyka języka”
i w zmaganiach wokalnych „Mam talent”. Niecodzienną atrakcją
dla uczestników spotkania było mini przedstawienie kukiełkowe,
w którym sami brali udział. Jak przystało na spotkanie z bajkową
Wróżką nie zabrakło także kuli przepowiadającej przyszłość oraz
magicznego pierścienia spełniającego życzenia. Każdy z uczestników
otrzymał zakładkę z autografem według projektu graficznego pań
bibliotekarek.
Do słów pisarki, że „Spotkania z czytelnikami są niewyczerpanym
źródłem radości” dodamy słowa jednej z uczestniczek bajkowej przygody „Spotkanie z pisarzem to nie tylko źródło radości, ale także zachęta
do poczytania, a może i napisania własnej książki” (red)

Witaminowa przygoda
na bis

22 kwietnia 2010 roku o godz. 11.00 sala skockiej biblioteki wypełniła się po brzegi, tym razem gościliśmy około 150 przedszkolaków z
Publicznego Przedszkola w Jabłkowie prowadzonego przez Fundację
"Pomoc dzieciom wiejskim" w Bliżycach oraz Przedszkola Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łopuchowie.

1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 23 kwietnia 2010 r) ceny skupu zbóż są na
poziomie: żyto na mąkę – ok. 290-320 zł/tona, pszenica - ok. 450
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 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 350
zł/t, 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 23 kwietnia 2010 r) – obecnie
wynosi średnio 3,20 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 – 5,40 zł/kg, jałówki do 4,40
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. Stan zasiewów zbóż
ozimych i rzepaku jest dobry. Pogoda sprzyjała siewom zbóż jarych. Są jednak nadal miejsca gdzie jest zbyt mokro i nie można
jeszcze uprawić gleby.
Aktualne ceny nawozów mineralnych są na poziomie: Saletry
amonowa ok. 940 zł/t, Saletrzak ok. 840 zł/t, Mocznik od 1150 zł/t,
Canwil od 830 zł/t, Sól potasowa od 1500 zł/t, Polifoska 8-semka
od 1500 zł/t, Polifoska 6-ka od 1480 zł/tona. Cena „Oleju napędowego” stopniowo wzrasta i jest dużo wyższa niż rok temu.
Do 25 czerwca 2010 rolnicy mogą składać wnioski (nowe druki)
o dopłatę do materiału siewnego zbóż ozimych zakupionych i wysianych jesienią 2009 oraz zbóż jarych zakupionych wiosną 2010 r.
Dopłata ta wynosi tak samo – czyli 100 zł do 1 ha wysianych zbóż.
Dopłata do sadzeniaków 500 zł do 1 ha.

Dla większości dzieci było to ciekawe wydarzenie, zwiedziły
skocką bibliotekę oraz mogły uczestniczyć w spekatklu teatralnym
"Witaminowa przygoda" w wykonaniu aktorów teatru PROMYK
z Poznania.
Aktorzy starali się w bardzo prosty sposób przekazać dzieciom, jak
ważne jest to co jemy, jaką rolę spełniają witaminy, jak niezbędne
są do życia każdego człowieka oraz, że źródłem tych witamin są
przede wszystkim świeże warzywa i owoce.
Dzieci bardzo żywo reagowały na treści przedstawienia, na to co
się działo na scenie, uczestniczyły w zabawie.
Na zakończenie "witaminowej przygody" w skockiej bibliotece
każde dziecko skosztowało witaminki w postaci słodkiego, soczystego jabłuszka. (GB)

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 wnioskować
w tym roku o dodatkową dopłatę do uprawy roślin strączkowych
i motylkowych – grochu, peluszki, łubinu, lucerny, koniczyny,
seradeli.
Aktualnie rolnicy mogą nadal uzyskać Bankowe kredyty preferencyjne na zakup gruntów, maszyn i inwestycji w gospodarstwach
rolnych. Więcej informacji u doradców i w Bankach. Od 2009 r
każdy rolnik ma obowiązek ubezpieczyć minimum 50% powierzchni zasiewów - upraw rolnych.
Komisja Europejska umożliwia obecnie otwarte konsultacje
publiczne na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku. Więcej informacji na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa.
Skoki, 24 kwietnia 2010 r.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

11

Mistrzostwa Gminy
w Tenisie Stołowym

Po raz ósmy 28 marca tego roku w naszej hali spotkali się najlepsi
tenisistki i tenisiści stołowi by wyłonić spośród siebie medalistów. W
obecnej edycji, która miała charakter mistrzostw otwartych uczestniczyli także zawodnicy z Poznania i Wągrowca. Na starcie stanęło 21
zawodników i 6 zawodniczek.
Panowie grali systemem do dwóch porażek a panie zagrały każda z
każdą. Klasyfikacja końcowa mistrzostw:
Panowie: 1Bania Łukasz; 2Łukaszczyk Tomasz; 3 Pawlicki Błażej; 4
Tarnowski Krystian; 5 Gabryś Marcin; 6 Adamski Damian;
Panie: 1 Karbowniczak Monika; 2 Konowalska Joanna; 3 Janiszewska Hanna;
Puchary oraz nagrody rzeczowe dla zawodników ufundował i wręczył
burmistrz Tadeusz Kłos. Zawody przeprowadził Grzegorz Samol.

Wiosenne porządki

Około 20 osobowa grupa wędkarzy, członków koła PZW nr 120 w
Skokach spotkało się jak co roku w dniu 10 kwietnie nad brzegiem jez.
Rościńskiego aby sprzątać brzegi jeziora z masy śmieci pozostawionej
nad jego brzegiem. Tegoroczne sprzątanie było bardzo trudne z uwagi
na wysoki stan wód jeziora, który w stosunku do średniorocznego stanu
był wyższy o ponad 1,5m, linia brzegowa była przesunięta miejscami
o kilkanaście metrów. Fakt ten spowodował że sprzątanie było trudne
i nie zostało przeprowadzone tak dokładnie jak w minionych latach.
Wędkarze sprzątali jednak w specjalnym sprzęcie pozwalające na
wejście do wody i z łodzi.
Zebrano w tym roku około 80 worków śmieci, które tak naprawdę
nigdy się tam nie powinny znaleźć.
Karolina Stefaniak

Antoniewskie czyściochy
Matce Ziemi

Każdy dzień jest dobry, aby dbać o to miejsce, którym żyjemy, o
Ziemię. Jest jednak jeden taki dzień szczególny, kiedy bardziej niż
zwykle zastanowić się powinniśmy nad tym, co każdy z nas może zrobić,
aby wszystkim stworzeniom – ludziom, roślinom i zwierzętom żyło się
lepiej. To Dzień Ziemi, który obchodzony jest w Polsce 22 kwietnia.
Antoniewska społeczność jak co roku oddała swoisty hołd Matce
Ziemi w piątek 23 kwietnia.
Obchody tego dnia to część dużego projektu prozdrowotnego i proekologicznego „Antoniewskie czyściochy” realizowanego w placówce
od października ubiegłego roku do końca maja 2010 roku.
Dzień Ziemi uczczono pełnym refleksji montażem poetycko
– muzycznym w wykonaniu uczniów, dyktandem ekologicznym, ale
przede wszystkim sprzątaniem terenu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i najbliższej okolicy. A było co sprzątać! Szczególnie
przydrożne rowy odsłoniły całe sterty walających się śmieci. Same się
tam nie znalazły, wyrzucił je bezmyślnie człowiek. Zdumienie budziły
te znaleziska, bo było tam wszystko, od papierów i butelek począwszy,
na zużytych butach i ubraniach kończąc.

Wędkarze rozpoczęli sezon

Spławikowymi Zawodami Wędkarskimi na jeziorze w Antoniewie,
w niedzielę 25.04 br. Koło Wędkarskie w Skokach rozpoczęło sezon
wędkarski 2010 r.
W zawodach udział wzięło 24 wędkarzy, w tym dwóch w kategorii
Juniorów. Nad ich sprawnym przebiegiem czuwała Komisja Sędziowska
w składzie: Sędzia główny – Roman Tadeusz, sędzia wagowy – Wojciech
Kłosowski i zastępca sędziego głównego – Jerzy Ślusarczyk, która po
ich zakończeniu i spożyciu przez uczestników przygotowanego przez
Mariana Konrada smacznego gularzu ogłosiła, że najwięcej ryb (płoci i
karasi) złowił Marian Bałażyk – 2,98 kg. Drugie miejsce zajął Romuald
Dudek – 2,56 kg, a trzecie miejsce Jacek Dudek – 2,08 kg. Na kolejnych
miejscach w pierwszej dziesiątce uplasowali się: Andrzej Szymkowiak
– 1,98 kg, Marek Kubicki – 1,78 kg, Adam Lisiecki – 1,62 kg, Paweł
Winkel – 1,58 kg i Dariusz Bałażyk – 1,56 kg. Startujący w kategorii
Juniorów Adrian Dudek złowił 1,32 kg, a Piotr Maciejewski 1,04 kg.
Wszyscy uczestnicy zawodów uhonorowani zostali dyplomami pamiątkowymi, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc dodatkowo bonami
na zakup sprzętu wędkarskiego o wartości: 100zł za I miejsce, 75zł
za II i 50zł za III miejsce. Startujący juniorzy zyskali bony na zakup
sprzętu o wartości 50zł.
Na zakończenie zawodów ogłoszono też skład dwóch drużyn które
reprezentować będą skockie koło na odbywanych w dniu 9 maja na
jeziorze Rościńskim Zawodach Spławikowych Rejonu VI. Pierwszą
drużynę Koła tworzyć będą: Andrzej Szymkowiak, Romuald Dudek
i Mariusz Kielma, a w skład drugiej drużyny wejdą: Roman Tadeusz,
Marek Kubicki i Dariusz Bałażyk.
					
E.Lubawy

Może to sprzątanie, lepiej niż tysiące pogadanek i prelekcji, uświadomiło młodym ludziom, że na co dzień zbyt mało dbamy o to jedyne
miejsce, gdzie przyszło nam żyć? Może nie ziszczą się słowa wiersza,
że:
„Piękną ziemię ojców naszych,
Przekażemy w godne ręce późnym wnukom
Z kolosalnym
Potencjałem gospodarczym.
Zadeptaną,
Zagłuszoną i zatrutą!”
Każdy z nas może być dobroczyńcą jak i trucicielem i od nas zależy,
jak będzie wyglądała nasza planeta w przyszłości. Pomagać Ziemi i
sobie możemy zakręcając kran przy myciu zębów, ograniczając zużycie
plastikowych toreb przy robieniu zakupów czy segregując śmieci. W ten
prosty sposób na co dzień możemy wyrazić swoją troskę o to najważniejsze dla nas miejsce. Im szybciej to zrozumiemy, tym większa szansa,
że natura cieszyć będzie swym bogactwem nasze wnuki i prawnuki.
Irena Kasica
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Witaj Wiosno

Nasze starsze koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej w Skokach
zaprosiły nas na przedstawienie pt. „Witaj Wiosno”. Młodzi artyści
zaprezentowali pierwsze zwiastuny wiosny w formie krótkich scenek
teatralnych. Każda scenka była przeplatana piosenką nawiązującą do
tematu występu. Przedstawienie ubarwiły barwne stroje oraz kolorowa
scenografia. Panowała miła i wiosenna atmosfera. Popisy aktorów
zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Wielkanocny Zajączek

W środę 31.03. nasze przedszkole odwiedził wielkanocny Zajączek,
który dla wszystkich dzieci zostawił w ogrodzie przedszkolnym prezenty. Mimo śpiewanych piosenek i nawoływań nie udało się nam Zajączka
zobaczyć. Przedszkolaki same doszły do wniosku, że na pewno poszedł
do innych dzieci, aby obdarować je świątecznymi prezentami. Zaczęły
więc szukać ukrytych prezentów. Radość ze znalezionych prezentów
była ogromna.

Spotkanie z pisarką

8 kwietnia starszaki z naszego przedszkola spotkały się w Bibliotece Publicznej z …wróżką. Przyszły zaciekawione, jak też ta wróżka,
którą znały wcześniej tylko z okładek książeczek wygląda naprawdę.
Wcześniej panie wychowawczynie przeczytały im niektóre z bajek,
które napisała rzeczona wróżka, czyli Wioletta Piasecka.. Wyglądała
dokładnie tak samo jak na okładkach ? Może nawet jeszcze lepiej
? Uśmiechnięta, życzliwa, skora do opowieści i pogaduszek. Przedszkolaki dowiedziały się skąd p. Wioletta czerpie pomysły na bajki,
kiedy je pisze, dlaczego występuje na spotkaniach autorskich jako
wróżka, itd. Przedszkolaki losowały również kolorowe karteczki z
których dowiedziały się kim zostaną w przyszłości. Na koniec autorka
obdarowała dzieci plakatami i zakładkami do książek z autografem,
niektóre dzieci kupiły też książeczki.
21 kwietnia 2010 przedszkolaki wyjechały do MDK Wągrowiec na
spektakl "O krasnoludkach ..." przygotowany przez Narodowy Teatr
Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. Najbardziej popularna sierotka polskich bajek i najbardziej sympatyczne krasnoludki
wszystkich czasów, wylansowane przez Marię Konopnicką jeszcze w
XIX wieku, powróciły na scenę teatru w nowej, atrakcyjnej adaptacji.
Widowisko było komunikatywne i przejrzyste, adresowane do najmłodszych dzieci, które aktywnie i żywiołowo w nim uczestniczyły.

W dniu 22 maja
w Przedszkolu Samorządowym w Skokach,
przy ul. Sienkiewicza odbędą się

DNI OTWARTE

zapraszamy wszystkich serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą

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 rakotwórczych w najbliższym twym otoczeniu.

Złoty Jubileusz

Dnia 20.03.2910 r. delegacja szkoły w Lechlinie reprezentowana
przez dwoje uczniów i przedstawiciela rodziców wzięła udział w obchodach 50-lecia powstania Wojskowego Koła Łowieckiego „Szarak”,
które odbyły się w hotelu Ikar w Poznaniu. W części oficjalnej jubileuszowych uroczystości zebranych gości powitał Prezes Koła Paweł
Kuczko Następnie wszyscy zebrani wysłuchali krótkiego, historycznego
zarysu działalności koła. Nagrodzono także zasłużonych myśliwych.
Na ręce Prezesa złożono liczne gratulacje i życzenia. Wśród życzących
byli także przedstawiciele naszej szkoły. Nasza delegacja otrzymała
pamiątkowy album wydany na okoliczność Jubileuszu oraz zestaw
pomocy dydaktycznych zawierający piękne zdjęcia zwierząt a także
gry i zabawy związane z lasem. Naszym uczniom na długo pozostaną
w pamięci wrażenia jakie zrobiły na nich pamiątkowe trofea z polowań, należące do prywatnych kolekcji członków Koła. Jubileuszową
uroczystość zakończono biesiadą
Grażyna Kufel

Konkurs przyrodniczy
„Kocham Polską Przyrodę”

Dnia 25 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Lechlinie odbył się
międzyszkolny etap konkursu przyrodniczego pt.: „Kocham Polską
Przyrodę”. Tematem przewodnim były zagadnienia związane z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Do drugiego etapu konkursu
zakwalifikowało się 14 uczniów ze szkół w Jabłkowie, Lechlinie,
Łopuchowie i Pawłowie Skockim.
Laureatów konkursu wyłoniono dopiero po zadaniu dodatkowych
pytań. Zostali nimi: I miejsce – Dominka Kądzielowa – Szkoła Podstawowa w Łopuchowie, II miejsce – Kamil Gramza – Szkoła Podstawowa
w Jabłkowie (PF Lechlin), III miejsce – Jędrzej Krysztofiak - Szkoła
Podstawowa w Łopuchowie.
Zwycięzcy konkursu otrzymali tytuł „Doskonałego Młodego
Przyrodnika” i nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy, uzyskali w
zależności od ilości zdobytych punktów, tytuły: „Dobrego Młodego
Przyrodnika” i „Młodego Przyrodnika”. Dyplomy i nagrody wręczyła
pani dyrektor M. Szpendowska – Wylegalska, która podziękowała
wszystkim uczestnikom i wyraziła uznanie dla uczniów, którzy wykazali
się bardzo dużą wiedzą oraz organizatorów konkursu, którymi były
G. Kufel i A. Przewoźna.
WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO ETAPU KONKURSU PRZYRODNICZEGO „KOCHAM POLSKĄ PRZYRODĘ”
Laureaci, którzy otrzymali tytuł:
„DOSKONAŁEGO MŁODEGO PRZYRODNIKA”: Dominika
Kądzielawa - I miejsce; Kamil Gramza - II miejsce; Jędrzej Krysztofiak
- III miejsce. Laureaci zostali wyłonieni po ustnych odpowiedziach na
dodatkowe pytania.
„DOBREGO MŁODEGO PRZYRODNIKA”
Weronika Mucha; Klaudia Załęska; Julia Kaczyńska; Tymoteusz
Ogórkiewicz i Weronika Sydon;
„MŁODEGO PRZYRODNIKA”
Kamil Świder; Katarzyna Hepner i Natalia Napierała;

„Żegnaj zimo na rok”

Po wyjątkowo długiej i mroźnej zimie wszyscy z utęsknieniem oczekiwali wiosny, by jak co roku z radością ją powitać.
Uczniowie szkoły w Lechlinie pożegnali zimę i powitali wiosnę 22
marca . Na ostatniej lekcji barwny korowód z Marzanną na czele przemaszerował przez wioskę, oznajmiając mieszkańcom nadejście wiosny.
Po powrocie na boisko szkolne wszyscy zgromadzili się przy ognisku,
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żegnając Marzannę i zimę. Następnie przedszkolacy powitali wiosnę
piosenką. Wszystkim zrobiło się wesoło. Radosny nastrój panował
również przy ognisku, podczas pieczenia kiełbasek i kromek chleba.
Piknikowy czas upłynął bardzo szybko, bo nadjechały autobusy i trzeba
się było rozejść do domów.
Grażyna Kufel

Szkolny konkurs piosenki
w Jabłkowie

Nadeszła wiosna i cała przyroda obudziła się z zimowego snu.
Ożywiła się też społeczność Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, która
najpiękniejszą porę roku zapragnęła przywitać muzyką i śpiewem.
Zaangażowana też w kampanię profilaktyczną „ Zachowaj Trzeźwy Umysł ” młodzież
szkolna oraz jej opiekunowie, postanowili
tegoroczną inaugurację X jubileuszowej edycji
przyspieszyć o dwa dni i uświetnić organizacją
konkursu muzycznego.
30 marca do Jabłkowa zjechali się wokaliści ze
wszystkich filii przynależnych do szkoły, młodzi
wykonawcy ze Szkoły Podstawowej w Łopuchowie oraz ich rodzice.
34 wokalistów konkurowało w dwóch kategoriach – klas I-III oraz
klas IV-VI, walcząc o trzy kolejne miejsca oraz nagrodę specjalną
przyznaną przez Panią Dyrektor Małgorzatę Szpendowską – Wylegalską.
W kategorii klas I-III laureatami zostali następujący uczniowie:
I miejsce - Klaudia Nawrocka ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
II miejsce – Martyna Kujawa ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
punkt filialny w Rejowcu
III miejsce - Wiktoria Drewicz ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
Wyróżnienia otrzymali:
Gracjan Kubiak, Ewelina Gruszka ze Szkoły Podstawowej w
Jabłkowie punkt filialny w Łosińcu oraz Julia Piechowiak ze Szkoły
Podstawowej w Jabłkowie.
W kategorii klas IV-VI laureatami zostali następujący uczniowie:
I miejsce – Aleksandra Szymczak ze Szkoły Podstawowej w Łopuchowie
II miejsce – Katarzyna Hepner ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
punkt filialny w Lechlinie
III miejsce – Izabela Kasprzyk ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
Wyróżnienia otrzymali:
Patrycja Rafińska, Klaudia Filipiak oraz Szymon Łucki ze Szkoły
Podstawowej w Łopuchowie.
Nagrodę specjalną za piękny śpiew i wykonanie trudnego repertuaru
zdobyła Aleksandra Szymczak.
Rodzice głośno oklaskiwali swoje pociechy, które mamy nadzieję
będą nadal rozwijać swoje talenty i którym życzymy dalszych sukcesów
artystycznych.
O następnych konkursach, które odbędą się w ramach tegorocznej
kampanii ZTU poinformujemy niebawem.
M.W.

„Nasze ulubione
zwierzęta chronione”

Pod takim hasłem odbył się konkurs plastyczny adresowany
do uczniów klas I – VI szkół podstawowych zorganizowany przez
Okręgową Radę Łowiecką oraz Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w
Uzarzewie.
Chętnych dusz artystycznych i znawców przyrody nie zabrakło w
naszej szkole. Świadczy o tym duża liczba otrzymanych prac, które

wykonano dowolną techniką. Pojawiły się bardzo ciekawe prace wykonane kredkami, akwarelą, węglem i innymi technikami. Konkurs
odbył się w 2 kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas I
– III, II kategoria – uczniowie klas IV – VI.
Najmłodsi uczestnicy konkursu najczęściej rysowali bociana czarnego oraz żmiję zygzakowatą. Włożyli wiele starań i cierpliwości w swoją
pracę. Starsi uczniowie rysowali głównie żubra, salamandrę plamistą
oraz cietrzewia. Wykazali się wiedzą o otaczającej nas przyrodzie,
zdolnościami plastycznymi i wrażliwością na piękno przyrody. W każdej kategorii wiekowej przewidziano trzy nagrody oraz 10 wyróżnień.
Są to: lornetka, sprzęt turystyczny, zestaw przyborów szkolnych oraz
nagrody książkowe.
Do udziału w konkursie zaproszono uczniów z ponad 400 szkół z
terenu Wielkopolski.
- w pierwszej kategorii wiekowej (klasy I do III) 2049 prac
- w drugiej kategorii wiekowej (klasy IV do VI) 2368 prac.
Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace można
oglądać na wystawie czasowej w Muzeum Przyrodniczo -Łowieckim w
Uzarzewie od 28 marca do 20 czerwca 2010 r. Uczniowie naszej szkoły
znaleźli się na liście wyróżnionych prac zakwalifikowanych na wystawę.
Szczęśliwcami okazali się: Smolanowicz Joanna (kl. VI), Szymkowiak
Karol (kl. I) i Urbaniak Szymon (kl. I).
Wręczenie nagród laureatom konkursu oraz autorom wyróżnionych
prac nastąpi 23 maja 2010r. podczas pikniku na strzelnicy myśliwskiej
w Antoninku k/Poznania. Autorom prac, które znajdą się na wystawie,
zostaną wręczone dyplomy. Dla uczestników pikniku będą organizowane konkursy z nagrodami, pokazy psów myśliwskich, poczęstunek
kuchni myśliwskiej i inne atrakcje.
Marzena Warzbińska

Różnorodność w nas, Bioróżnorodność wokół nas

To hasło przyświecało organizatorom tegorocznego Światowego
Dnia Ziemi, w którego obchody włączyła się również nasza szkoła,
realizując cele w wielu atrakcyjnych formach. Zwracano szczególną
uwagę na budzenie świadomości i aktywności ekologicznej, na niebezpieczeństwa związane z zanieczyszczeniami i degradacją środowiska,
a także na uświadamianie uczniom współodpowiedzialności za stan
środowiska.
Tydzień upłynął pod znakiem ekologii. Podczas lekcji nauczyciele
realizowali treści ekologiczne - w zadaniach z treścią, dyktandach,
zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych. Wszyscy uczniowie
przystąpili do konkursu wiedzy przyrodniczej: · kl. I „Przyroda w moim
otoczeniu” · kl. II „Las i jego mieszkańcy” · kl. III „Ptaki Polski” · kl.
IV „Recykling” · kl. V „Życie w środowisku wodnym” · kl. VI „Ptaki
Polski”.
Przed konkursem zorganizowano spotkania z ornitologiem, leśnikiem, ichtiologiem i pracownikiem UMiG. Ponadto zorganizowano
wystawę prac wykonanych z domowych odpadów „Domowy i szkolny
recykling”. Ich autorzy wykazali się niezwykłą pomysłowością i uzmysłowili wszystkim, w jaki sposób można wykorzystać niepotrzebne
opakowania.
Uczniowie z kl. I-III obejrzeli teatrzyk o tematyce ekologicznej,
przygotowany przez członków kółka teatralnego. Zorganizowano
także dyktando ekologiczne. Uwieńczeniem akcji było porządkowanie
przyszkolnego terenu.

Najlepszy znawca
historii w Wielkopolsce

Edward Surdyk zajął pierwsze miejsce w województwie wielkopolskim w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym. Wykazał się
doskonałą znajomością zagadnień historycznych i pokonał w kilku
etapach rozgrywek konkursowych wszystkich uczestników. Udowodnił,
że historia może być prawdziwą pasją. Gratulujemy!
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Łączymy się w głębokim
żalu i smutku

sukces biologiczny

Od listopada do końca marca nasze gimnazjalistki walczyły o tytuł
laureata w konkursie biologicznym. W dotychczasowej historii tylko
jeden uczeń naszego gimnazjum uzyskał ten tytuł z biologii. Zwalnia
on z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
oraz umożliwia wstęp do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych bez
konkursu świadectw.
W bieżącym roku szkolnym w eliminacjach szkolnych, które odbyły
się 27 listopada 2009 startowało 16 najlepszych biologów. Aby uzyskać
awans do etapu rejonowego trzeba było zdobyć 37 punktów na 50
możliwych. Wymóg ten spełniło 5 uczennic. Aleksandra Samol 43 pkt.
Maja Guner 42 pkt. Katarzyna Bejma 41 pkt., Katarzyna Dziekan 38
pkt., Wiktoria Giersig 37 pkt. Aby dostać się do finału wojewódzkiego
należało w etapie rejonowym, który odbył się Nowym Tomyślu uzyskać
40 pkt. na 50 możliwych. Wymóg ten spełniły trzy uczennice Aleksandra
Samol 47 pkt. Maja Guner 46 pkt. oraz Katarzyna Bejma 45pkt. Należy
dodać, że były to trzy najlepsze wyniki w rejonie!
Finał wojewódzki obfitował w szereg emocji. Odbył się on w Ostrowie
Wielkopolskim 26 marca 2010r. W ostatnim najważniejszym etapie
udział wzięło 109 gimnazjalistów z całego województwa wielkopolskiego. Dwugodzinny test obejmował materiał niejednokrotnie zahaczający
o wiedzę w szkołach średnich. Pytano o wymianę gazową, wskaźniki
pH , działalność kwasów, skład i rolę krwinek, ewolucję, mutacje,
choroby genetyczne, mitozę, mejozę, należało znać budowę kwasów
nukleinowych oraz rozpoznawać liście.
Na wyniki czekano aż do środy, ale dla dwóch uczennic okazały się
one bardzo pomyślne. Maja Guner oraz Aleksandra Samol zostały
laureatkami dzięki czemu Maja już w tym roku nie będzie pisała testu
gimnazjalnego z części matematyczno - przyrodniczej i otrzyma za
ten test maksymalną ilość punktów, czyli 50, Ola nie będzie tego
testu pisała za rok, gdyż jest jeszcze w II klasie. Kasia Bejma uzyskała
tytuł finalisty wojewódzkiego, który daje jej dodatkowe 8 punktów na
świadectwie szkolnym. Ogromy sukces uczennic, to wieloletnia praca,
udziały w różnego rodzaju konkursach biologicznych, geograficznych, łowieckich i ekologicznych. To ogrom pracy włożony tak przez
uczennice jak i nauczycieli. Dziś ta wieloletnia praca zaowocowała i
jest to satysfakcjonujące dla wszystkich. Uczennice przygotowywała
Magdalena Samol.

Prawdziwi Wielkopolanie!

Kolejny raz uczniowie naszego gimnazjum- Maja Guner, Katarzyna
Dziekan, Marta Szmyra, Danuta Śmigielska, Aleksandra Samol i Paweł Dziekan -udowodnili, że o Wielkopolsce wiedzą wszystko! Wykazali
się ogromną wiedzą m.in. o powstaniu wielkopolskim, kulturze ludowej
naszego regionu, o religiach i kościołach.
Stało się to w podczas rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce, który odbył się w Gimnazjum w Kleszczewie.
Wszyscy pomyślnie przeszli przez ten etap rywalizacji i już przygotowują
się do finału pod kierunkiem swoich nauczycieli: Wiesławy SurdykFertsch, Renaty Hamulczyk i Andrzeja Surdyka.

Logo biblioteki

Duża grupa uczniów naszego gimnazjum odpowiedziała na apel Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, biorąc udział w
konkursie na logo tejże biblioteki. Wśród wielu wyróżnionych propozycji znalazły się prace naszych uczniów, wspieranych przez nauczycielkę
sztuki, p. Małgorzatę Zaganiaczyk. Specjalne podziękowania otrzymali:
Monika Dereżyńska, Jacek Konieczka, Michał Drewicz, Katarzyna
Kaczmarek, Kinga Kruś, Daria Hagdan, Krzysztof Charzyński, Joanna
Szymańska, Dominika Kruś, Marta Kaczyńska.

Nie tylko w myśl zarządzenia Pani Minister Edukacji Narodowej, ale
przede wszystkim z ogromnej potrzeby serca, minutą ciszy i okolicznościową mową wicedyrektora Grzegorza Samola uczczono w poniedziałek, 19 kwietnia w naszym gimnazjum dziewięćdziesiąt siedem Ofiar
tragicznego lotu do Smoleńska na uroczystości katyńskie. Wcześniej
zaś flagę narodową przybraną kirem opuszczono na znak żałoby do
połowy masztu, a w salach i w gablotach na korytarzach pojawiły się
okolicznościowe gazetki ścienne. Wszyscy pracownicy oraz uczniowie
wpisali się do księgi kondolencyjnej, która powstała z inicjatywy chłopców z klasy 3a, a opracowała ją graficznie p. Elżbieta Chojnacka.

Skocki rekonesans
w kraju „pomarańczowej
rewolucji”

Podczas tradycyjnego letniego wypoczynku w zaprzyjaźnionym Bardowick młodzież naszej szkoły nawiązała znajomość z gimnazjalistami
z ukraińskiej Białej Cerkwi. Rezultatem tego jest podjęcie różnorodnych wspólnych działań w ramach polsko-niemiecko-ukraińskiego projektu, mającego na celu poznawanie kultur i przełamywanie barier.
W środę, 21 kwietnia br. szesnastoosobowa grupa uczniów naszej szkoły
wraz z czterema opiekunami rozpoczęła realizację tego zamierzenia,
udając się z tygodniową wizytą do Białej Cerkwi na zaproszenie dyrektora
miejscowego gimnazjum. Wyjazd ma charakter rekonesansu a w jego programie znajduje się m.in. zwiedzanie kilku miejscowości, w tym również
Kijowa, uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, poznawanie codziennego
życia mieszkańców Białej Cerkwi, czemu sprzyja to, że uczniowie mieszkają u rodzin swoich ukraińskich kolegów. Na wrzesień przewidziana jest
rewizyta na takich samych zasadach i z podobnym programem pobytu.

Otwarte drzwi szkoły

W środowe popołudnie, 21 kwietnia zainteresowani rodzice mogli
przybyć do naszego gimnazjum, gdzie – zgodnie z kalendarzem szkoły
- czekali na nich przez dwie i pół godziny wszyscy uczący tu nauczyciele,
aby porozmawiać na temat zachowania i wyników edukacyjnych swoich
pociech. Następna taka okazja będzie miała miejsce podczas zebrania
informacyjnego, czyli tzw. wywiadówki 20 maja br. Natomiast najpóźniej do 21 maja nauczyciele powiadomią rodziców o przewidywanej
ocenie niedostatecznej.

Egzaminy gimnazjalne

Po raz dziesiąty od początku reformy szkolnictwa i istnienia skockiego gimnazjum odbędą się pisemne egzaminy gimnazjalne z przedmiotów humanistycznych ( 27 kwietnia), matematyczno-przyrodniczy
(28 kwietnia) i z języków obcych (29 kwietnia). Tradycyjnie na egzaminowanych gimnazjalistów czekają specjalnie przygotowane sale oraz
komisje, składające się z dyrekcji szkoły, miejscowych nauczycieli oraz
obserwatorów zewnętrznych. W myśl obowiązujących zasad w komisji
egzaminu humanistycznego nie mogą zasiadać poloniści, historycy i
nauczyciele sztuki. Taka sama zasada obowiązuje podczas pozostałych
części egzaminu. Każdy z uczniów w ciągu 120 minut (90 minut na
egzaminie z języka obcego) rozwiązuje test, z którego może uzyskać
maksymalnie 50 a łącznie z wszystkich części 150 punktów. Wszystkie
testy są kodowane i sprawdzane przez profesjonalnych egzaminatorów,
pracujących w komisjach na terenie Wielkopolski. Wyniki na specjalnych zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
zostaną indywidualnie podane uczniom pod koniec czerwca i nie mają
wpływu na końcowe, roczne oceny z przedmiotów. Ilość zdobytych
punktów z egzaminu oraz za wyniki edukacyjne (świadectwo) decydują
o przyjęciu absolwenta do szkoły ponadgimnazjalnej.
Teksty przygotowała Iwona Migasiewicz

15

Niezwykła uroczystość w Jabłkowie

W piątek, 23 kwietnia br. mieszkańcy Jabłkowa spotkali się w Szkole Podstawowej by uczcić pamięć ofiar
zbrodni katyńskiej z 1940 r i ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
Wieczornica odbyła się z inicjatywy radnej
Marii Kozłowskiej, ale w przygotowania do niej
włączyli się: Kierownictwo Szkoły Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim z dyrektorem Małgorzatą Szpendowską Wylegalską oraz młodzież
tejże szkoły i mieszkająca w Jabłkowie młodzież
Gimnazjum, a także członkowie Chóru „Harfa”
pod dyrekcją Antoniego Wiśniewskiego i sołtys
Jabłkowa Małgorzata Napierała.
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego, a następnie historię zbrodni
Katyńskiej i wydarzenia z dnia 10 kwietnia br
we wzruszających słowach uczestnikom uroczystości przybliżyła nauczycielka szkół Fundacji
Ewa Brząkała. Z kolei, słowa pieśni „Na wyspie
iłowej, wśród lasów i wód”, napisanej przez nieznanego więźnia Ostaszkowa, a prezentowanej

w wykonaniu „Harfy”, młodzież przeplatała
recytacją wiersza Mariana Hamera pt „Katyń”.
W wykonaniu „Harfy” zabrzmiały też kolejno
pieśni religijne i patriotyczne, których słowa
niewątpliwie towarzyszyły więzionym od września 1939 r do tragicznej śmierci w kwietniu
1940 r. polskim oficerom, a więc: „Do Matki
Boskiej Królowej Polski” i „Anielską pieśń,
dzwon grał” oraz „Kochasz ty dom”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Cześć polskiej ziemi” i
„Pierwsza brygada”.
O swych wrażeniach dotyczących wydarzeń
sprzed 70-lat i tych obecnych związanych ze
smoleńską katastrofą wzruszająco mówił też
mieszkaniec Jabłkowa Władysław Szelka, który
podzielił się też z publicznością napisanym pod
wpływem tych wydarzeń wierszem.

Po części oficjalnej, wspomnieniowej, do
wspólnego śpiewu chórzystów i mieszkańców
zachęcały pieśni patriotyczne i wojskowe z
podkładem muzycznym, a więc: „Bywaj dziewczę zdrowe”. „Jak długo na Wawelu”, „Marsz,
marsz Polonia”, „Płynie Wisła, płynie, „Przybyli ułani” i ”Wojenko, wojenko”.
Na zakończenie „Wieczornicy” wszyscy jej
uczestnicy na stojąco odśpiewali: „Boże coś
Polskę” i „Rotę” Marii Konopnickiej.
Po części artystycznej wszyscy obecni przeszli
do sąsiedniej sali, gdzie przy kawie rozmawiano o sprawach przed chwilą prezentowanych
i o kontynuowaniu w przyszłości współpracy
między wszystkimi uczestnikami obecnego
spotkania.
E.Lubawy

Pierwszy
metropolita
szczecińskokamieński
spoczął w krypcie
katedralnej
W środę, 7 kwietnia 2010 r., w
bazylice katedralnej w Szczecinie
odbyło się uroczyste przeniesienie
doczesnych szczątków śp. ks. abp
Mariana Przykuckiego z tymczasowego sarkofagu w kaplicy
św.Ottona do krypty biskupów
szczecińsko - kamieńskich.
Uroczystościom przewodniczył Prymas
Polski, ks. arcybiskup Henryk Muszyński,
metropolita gnieźnieński, a homilię wygłosił
ks. arcybiskup Andrzej Dzięga, obecny metropolita szczecińsko - kamieński. Oprócz
rodziny ze Skoków śp. ks. abp M.Przykuckiego oraz naszego proboszcza, ks. Karola
Kaczora, w uroczystościach uczestniczyła też
delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego,
w skład której weszli Stanisław Grzegorzewski
i Krzysztof Jachna, a przewodniczył jej król
żniwny Jan Kamiński. Po uroczystościach w
katedrze bracia kurkowi przyjęli zaproszenie
ks. metropolity Andrzeja Dzięgi, a pamiątką
ze spotkania jest wspólna fotografia.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej zbrodnię katyńską.

Poczty sztandarowe na uroczystościach 10.04.

Niezwykłe spotkanie w Jabłkowie.

Niezwykłe spotkanie w Jabłkowie.

Konkurs przyrodniczy "Kocham Polską Przyrodę".

Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas.

Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym.

Skoccy przedszkolacy na spotkaniu z Dobrą Wróżką.

