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Skoczanie kościołowi!
W miesiącu styczniu br. rozpoczęto kolejny etap remontu
Kościoła Parafialnego w Skokach. Zdjęto starą dachówkę,
dokonano częściowej wymiany
konstrukcji dachu oraz foliowania połaci dachowych łącznie z
montażem nowych kontrłat i
łat pod dachówkę ceramiczną
karpiówkę. Prace wykonywane
są przez firmę specjalistyczną,
a finansowane ze środków
ofiarowanych przez parafian i
ludzi dobrej woli.

Ferie w okolicy

Ferie to czas na wypoczynek i zabawę. Ważne, aby odpoczynek od nauki regenerował siły, ale nie powodował znudzenia.
Taką formę zimowego relaksu zaproponowała dzieciom skocka
Biblioteka.





Wojciech Dudek
wspomnienie
We wtorek 13 stycznia 2009 r. na cmentarzu parafialnym w Kłecku rodzina, przyjaciele, koledzy i znajomi oraz młodzież szkolna i grono pedagogiczne pożegnali śp. Wojciecha Dudka. Wśród towarzyszących
w ostatniej drodze zmarłemu byli mieszkańcy Miast
i Gmin: Kłecko, Skoki i Murowana Goślina, a wśród
nich Tadeusz Kłos i Zbigniew Kujawa – Burmistrz i
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Wojciech Dudek, syn Mariana i Teresy Lisieckiej urodził się 10 lutego 1958 roku w Jabłkowie. Tutaj też w latach 1965 – 1973 był uczniem
miejscowej Szkoły Podstawowej, w której też już w życiu dojrzałym
pracował kolejno jako nauczyciel i dyrektor Szkoły.
W roku 1973 Wojciech został uczniem Liceum Ogólnokształcącego
w Wągrowcu, które ukończył w roku 1976, by w roku 1977 podjąć
studia na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w roku 1984 z tytułem magistra polonistyki.
Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął w roku 1980 w Szkole
Podstawowej w Jabłkowie, gdzie ciągle poszerzając wiedzę 1 września
1993 roku objął funkcję dyrektora Szkoły, którą pełnił do 31 sierpnia
2004 roku.
Od 1 października 1980 roku był członkiem Związku Nauczycielstwa
Polskiego, a w roku 2003 został V-ce Prezesem Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim’ w Bliżycach. Z kolei z dniem 1 września 2004 roku, gdy
nastąpiło przekazanie przez Samorząd Miasta i Gminy Skoki Szkół
Podstawowych w: Jabłkowie, Pawłowie Skockim i Rejowcu oraz w
Lechlinie i Łosińcu w zarząd Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w
Bliżycach Wojciech Dudek pełniąc funkcję V-ce Prezesa Fundacji objął
równocześnie stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jabłkowie, którą to funkcję pełnił do swej przedwczesnej śmierci w
dniu 10 stycznia 2009 roku.
20 września 1986 roku zawarł związek małżeński z Wiesławą Nawrocką i zamieszkał w Kłecku. Jednak nigdy nie zerwał więzi ze swą
rodzinną miejscowością. To w Szkole w Jabłkowie nadal pracował i
pracy tej poświęcił większą część swego życia. W czasie swej pracy
zawodowej był zawsze głęboko zaangażowany w życie społeczności
wiejskiej, a szczególnie bliską mu była edukacja dzieci wiejskich. Dążył do wyrównania szans w zdobywaniu wiedzy przez swych uczniów i
starał się z różnych źródeł pozyskiwać środki na poprawę wyposażenia
szkół w pomoce naukowe oraz na organizację wypoczynku dla dzieci
i młodzieży, a swą pasją zaraził współpracowników i uczniów i zyskał
szacunek i uznanie w społeczności wiejskiej.
Pogrążonej w bólu rodzinie, w tych trudnych dla niej dniach i tygodniach składamy głębokie wyrazy współczucia.
Wierzymy równocześnie, że dzieło zapoczątkowane przez Śp. Wojciecha będzie kontynuowane przez Jego koleżanki i kolegów, a Jego
duch będzie Im w tych działaniach towarzyszył.
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi:
Więckowska Martyna ur. 23.01.
Rogoziecki Oskar ur. 30.01.
Żaliński Antoni ur. 30.01.
Tyll Zuzanna ur. 31.01.
Górecki Gabriel ur. 02.02.
Baszczyński Nikodem ur. 07.02.
Smacha Borys ur. 07.02.
Michałek Laura ur. 08.02.
Wanecka Amelia ur. 11.02.
Podolski Jakub ur. 14.02.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w
dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Zdanowski Mariusz i Krych Paulina
Godek Łukasz i Widerska Agnieszka
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi znaleźli:
Majewska Zofia r. 1927 – Poznań zm. 03.12.2008
Dzikowska Natalia r. 1993 – Sława Wlkp. zm. 24.12.2008
Stasieczek Janina r. 1920 – Poznań zm. 14.02.
Ćwik Leokadia r. 1935 – Lechlińskie Huby zm. 28.01.
Michalak Teresa r. 1928 – Skoki zm. 01.02.
Witek Stanisława r. 1937 – Pomorzanki zm. 02.02.
Skalski Edmund r. 1931 – Jabłkowo zm. 03.02.
Siódmiak Józef r. 1925 – Jabłkowo zm. 05.02.
Jakubowski Kazimierz r. 1949 – Skoki zm. 19.02.
Pędzik Piotr r. 1953 – Skoki zm. 25.02.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

ALFONS RZEPCZYK

NASZYM KANDYDATEM DO TYTUŁU

„WĄGROWCZANINA A.D. 2008”
„Głos Wągrowiecki” kolejny raz ogłosił
plebiscyt na „Wągrowczanina Roku” , „Trenera Roku”, „Sportowca Roku” i „Młodego
Sportowca Roku”.
Z przyjemnością informujemy naszych
czytelników, że w obecnej edycji w złotej
dziesiątce kandydatów na „Wągrowczanina
Roku A.D. 2008” uplasował się mieszkaniec
Skoków – Alfons Rzepczyk, od wielu lat
związany ze skocką Ochotniczą Strażą Pożarną, senior rodziny, której 7-miu członków
aktywnie działa w tej jednostce.
Zgodnie z regulaminem plebiscytów tytuł „Wągrowczanina A.D. 2008” zostanie
przyznany kandydatowi, który uzyska największą liczbę głosów, przy
czym głosować można na kuponach plebiscytowych, które ukazują się
co tydzień w „Głosie Wągrowieckim”. Ostateczny termin zgłaszania
kandydatów upływa 20.03 o godz. 17.00.
Informując o powyższym prosimy o wysyłanie kuponów z nazwiskiem
naszego mieszkańca, Alfonsa Rzepczyka.



Skoki w statystyce!

Na dzień 31 grudnia 2008 r. w Mieście i Gminie Skoki zamieszkiwało
8901 osób, w tym 8762 stanowiły osoby zameldowane na pobyt stały,
a 139 osoby zameldowane na pobyt czasowy.
Spośród ogółu mieszkańców, 3925 osób zamieszkiwało w mieście,
a 4976 na terenie wiejskim. 4424 spośród nas stanowiły kobiety, a 4477
mężczyźni.
Dla porównania w dniu 31.12.2007r. w Mieście i Gminie Skoki zamieszkiwało łącznie 8871 osób, w tym 8720 stanowiły osoby zameldowane na pobyt stały, a 151 osoby zameldowane na pobyt czasowy.
W roku 2008 nasi mieszkańcy zawarli 79 związków małżeńskich.
Urodziło się 116 młodych Skoczan, w tym 62 dziewczynki i 54 chłopców.
Zmarło 86 z pośród nas, w tym 42 kobiety i 44 mężczyzn.
W trakcie roku teren Miasta i Gminy opuściło 156 mieszkańców. Równocześnie w tym samym czasie 156 osób przybyło z terenu innych Gmin.
W dniu 31.12.2008r. do przedszkoli i zerówek na terenia Gminy
uczęszczało łącznie 281 dzieci, z pośród których 150 dzieci, w tym 62 klas
zerowych, korzystało z Przedszkola Samorządowego w Skokach, a 131
dzieci, w tym 47 klas zerowych uczęszczało do placówek prowadzonych
przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach. Łączna
liczba uczniów szkół podstawowych wynosiła 627, z czego 409 stanowili
uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokach, a 218 uczniowie szkół podstawowych Fundacji. Do naszego Gimnazjum uczęszczało 390.
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31.12.2008 292
naszych mieszkańców pozostawało zarejestrowanych jako poszukujący
pracy, w tym 215 bez prawa do zasiłku. Rok wcześniej, tj. 31.12.2007
liczby te wynosiły odpowiednio 384 i 297.
W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach na realizację
zadań wynikających z ustawy o pomocy Społecznej wypłacił kwotę
636.124,00 zł, z tego na:
– zasiłki stałe dla 29 osób 103.821,00 zł
– zasiłki okresowe dla 73 osób 118.207,00 zł
– zasiłki celowe dla 204 osób 106.801,00 zł
– opłatę za usługi opiekuńcze dla 21 osób 55.099,00 zł
– dożywianie w placówkach oświatowych 359 osób 208.202,00 zł
– opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 3 osób
43.994,00 zł.
Na realizację świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej
wypłacił kwotę 2.362.062,00 zł, z tego na:
– zasiłki rodzinne 908.856,00 zł
– dodatki do zasiłków rodzinnych 864.958,00 zł

– zasiłki pielęgnacyjne 220 osób 392.445,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób 90.803,00 zł
– jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 105 dzieci
105.000,00 zł
Na wypłatę zaliczek alimentacyjnych wypłaconych na podstawie
ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2008
wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 97.418,00 zł.
Dnia 1 października 2008r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów. Na wypłatę świadczeń z tego tytułu
w roku 2008 wydatkowano kwotę 48.430,00 zł.
Łączna suma wypłaconych w roku 2008 dodatków mieszkaniowych
dla 99 uprawnionych rodzin wyniosła 151.299,84 zł.
Biblioteka Samorządowa na dzień 31.12.2008 posiadała 30.110 woluminów, z czego 664 egzemplarzy za sumę 14629.30 zł zakupiono w roku
2008. Na dzień 31.12 w Bibliotece zapisanych było 1080 czytelników,
a liczba wypożyczonych w 2008 książek wyniosła 31526 egz.
Według danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wągrowcu w roku 2008 na terenia Miasta i Gminy Skoki odnotowano 191 zdarzeń wymagających interwencji Straży Pożarnych. Na sumę
tych zdarzeń składa się 41 pożarów i 146 miejscowych zagrożeń, w tym
wyjazdów związanych z wypadkami drogowymi i z usuwaniem skutków
huraganów, a także z usuwaniem zagrażających życiu ludzi owadów.
W roku 2007 liczba interwencji dla likwidacji skutków podobnych zdarzeń wynosiła odpowiednio 111 oraz 25 i 86.
W roku 2008 inwestorzy podejmujący na terenie Gminy budowę
nowych obiektów) budynków i budowli) uzyskali łącznie 147 pozwoleń
na budowę, z pośród których 67 pozwoleń dotyczyło budowy nowych
budynków mieszkalnych. W analogicznym okresie oddano do użytku
37 obiektów, w tym 26 budynków mieszkalnych.
Budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2008 w chwili uchwalenia wynosił
22.587.022 zł po stronie dochodów i 26.671.057 zł po stronie wydatków.
W rezultacie zmian i korekt wprowadzonych przez Radę Miejską z ciągu
roku, na dzień 31.12.2008 ostatecznie plan dochodów budżetu wynosił
26.119.592 zł a plan wydatków 28.745.017 zł. Jego faktyczne wykonanie
wyniosło 25.892.526 zł tj. 99,1% po stronie dochodów i 26.075.192 tj.
90,7% po stronie wydatków.
Budżet na rok 2009 zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miejskiej
wynosi 23.215.907 zł po stronie dochodów i 27.859.784 zł po stronie
wydatków.
E. Lubawy

Jeszcze o „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”
W styczniowym wydaniu „Wiadomości Skockich” informowaliśmy o przebiegu i o wynikach „Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy”, której finał odbył się w niedzielę, 11 stycznia br. w hali
skockiego Gimnazjum. Dziękowaliśmy też wszystkim, których
praca i zaangażowanie pozwoliły na osiągnięcie tak znakomitych wyników, które przyczynią się do wczesnego wykrywania
chorób nowotworowych u dzieci.
Ale wyniki te nie byłyby możliwe bez licznych, często bezimiennych
uczestników licytacji oraz bez ofiarodawców groszy i złotówek, które
trafiły do puszek wolontariuszy Orkiestry. I to właśnie Im za te wpłaty,
tą drogą składamy równie serdeczne podziękowania.
Równocześnie informujemy, że nasz skocki „Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” w obecnym roku obejmował obszar
Miasta i Gminy Skoki oraz Gminy Mieścisko, a na ogólną sumę
18.505,45 zł przekazanych na konto Wielkiej Orkiestry wpłynęły
datki od miszkańców tych dwojga Gmin. W sumie tej mieszczą się
8.696,89 zł zebranych do puszek przez wolontariuszy, w tym 2.240,06

zł w Gminie Mieścisko (110,33 zł uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Popowie Kościelnym, 388,14 zł uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Mieścisku i 1.741,59 zł młodzież z Gimnazjum w Mieścisku) oraz
6.456,83 zł w Mieście i Gminie Skoki (524,86 zł uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka w Antoniewie, 287,90 zł przedszkolacy i opiekunowie z Przedszkola Samorządowego, 2.186,58zł uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Skokach oraz 3.461,69 zł młodzież z Gimnazjum w
Skokach). Kwoty te uzupełniają 1.372,33 zł wpływów z działalności
Świątecznej Kawiarenki, 8.090,03 zł z aukcji na hali oraz 342 zł
wpłacone przez uczestników Turnieju Piłki Siatkowej rozegranego
w dniu 10.01.2009 r.
Wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do
zebrania w/w kwot jeszcze raz tą drogą serdecznie dziękujemy.
P.s. Wyżej wykazane kwoty są ostateczne, uwzględniają one wartości przekazane na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
po przeliczeniu euro na złotówki według oficjalnego kursu bankowego.



Nowe oblicze na nowy rok
Nowe oblicze, bardziej estetyczny i przyjazny wygląd, a zarazem
większą funkcjonalność w ostatnim kwartale 2008 roku zyskały obiekty kulturalne w Mieście i Gminie Skoki. W okresie tym z budżetu
Gminy zmodernizowano: ostatnią kondygnację i klatkę schodową
w Bibliotece Samorządowej w Skokach oraz Świetlice Wiejskie w
Grzybowicach,vw Rościnnie i w Potrzanowie.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W SKOKACH

Dokonano gruntownego remontu górnej kondygnacji mieszczącej
salę konferencyjną. W ramach realizowanego zadania usunięto starą
stolarkę okienną przy czym zamurowano górne okna i zamontowano
nowe, dolne okna. Dokonano wymiany instalacji oświetleniowej, demontując równocześnie stare i instalując nowe lampy oświetleniowe.
Wykonano też wentylację sali oraz gipsowanie i malowanie ścian z
równoczesnym malowaniem sufitu i montażem nowej wykładziny
podłogowej.
Łącznie z w/w robotami realizowano prace w pozostałych pomieszczeniach mieszczących się na tej kondygnacji. Wydzielono
pomieszczenie do naczyń i sprzętu kuchennego, ułożono płytki
ścienne w kuchni i na jej zapleczu łącznie z wymianą armatury i z
zainstalowaniem bojlera i zlewozmywaków. Łazienki wyposażono w
bojler, wykonano instalację ciepłej wody oraz ułożono nowe płytki
ścienne i podłogowe.
Dokonano też wymiany drzwi wewnętrznych do wszystkich
pomieszczeń na tej kondygnacji, z równoczesnym malowaniem
pomieszczeń, a całość prac zakończyło malowanie korytarzy i klatki
schodowej.
Wartość w/w, sfinansowanych z budżetu Gminy prac wyniosła
156.486,22 zł, a uzupełniło je 20.671 zł ze środków Biblioteki, w
ramach których rozebrano starą i wykonano na centralnej ścianie
sali nową scenę oraz drzwi ewakuacyjne. Równocześnie zakupiono sprzęt nagłaśniający, a kuchnię i jej zaplecze wyposażono w
lodówkę, dwa piece kuchenne oraz w regały na sprzęt i zastawę
stołową.

OBRADOWALI STRAŻACY
188 wyjazdów w ciągu minionego 2008 r. do różnych akcji, w tym
37 do pożarów, 147 do likwidacji miejscowych zagrożeń (wypadki
drogowe, likwidacja niebezpiecznych owadów i innych zdarzeń) oraz
4 wyjazdy z powodu fałszywych alarmów to najbardziej widoczny efekt
działalności skockiej OSP. Większość w/w wyjazdów dot. zdarzeń na
terenie Gminy, ale był też udział w likwidacji 3 skutków wypadków
drogowych, poza naszą Gminą, w tym 11.02.08 r. i 9.07.08 r. w Przysieczynie i 15.08.08 r. w Łopuchowie.
Ale nie tylko. To też dbałość o powierzony sprzęt oraz o obiekt
jednostki przy ul. Parkowej mieszczący garaże i pomieszczenia socjalno
– kulturalne, w tym Izbę Tradycji oraz sale do różnego rodzaju zebrań
i spotkań, udostępnianą też na różne cele mieszkańcom Miasta i Gminy Skoki. To dbałość o otoczenie obiektu i prace społeczne na rzecz
jednostki, w ramach których w roku 2008 przy 50.000 złotych pomocy z
budżetu Gminy i przy wykorzystaniu 5.132,23 zł środków własnych wygospodarowanych z wynajmu sali dokonano gruntownej modernizacji i
wyposażenia sali. W ramach tych działań wykonano podwieszany sufit
i wymieniono instalacje elektryczną wraz z oświetleniem, zamontowano płyty gipsowe na ścianach, a następnie dokonano szpachlowania i
malowania całości. W końcowym etapie firma specjalistyczna przeprowadziła remont podłogi i ułożyła na niej nową wykładzinę podłogową.
Uzupełnieniem prac modernizacyjnych stały się nowe stoły i krzesła,
które trafiły na wyposażenie sali. Wszystko to spotkało się z uznaniem
ze strony korzystających z pomieszczeń przy ul. Parkowej i zachęca
członków jednostki do dalszych planów i działań.

ŚWIETLICA W GRZYBOWICACH

W ramach remontu z części mieszkania przylegającego do Świetlicy
wygospodarowano pomieszczenia na kuchnię i łazienkę, co znacznie
poszerzyło możliwości i komfort korzystania ze Świetlicy. W pomieszczeniach tych, podobnie jak w samej Świetlicy rozebrano dotychczasowe podłogi drewniane, a następnie wykonano posadzkę betonową
ocieplaną styropianem, na której ułożono płytki podłogowe. Do
łazienki i kuchni doprowadzono wodę i kanalizację. Równocześnie
wyposażone je w urządzenia niezbędne do normalnego funkcjonowania, a więc w bojler na ciepłą wodę, w umywalki, zlewozmywak i
muszlę ustępową. W łazience założono płytki ścienne, a we wszystkich
pomieszczeniach po wzmocnieniu siatką podtynkową ścian i sufitów
dokonano ich szpachlowania i malowania.
Wartość w/w prac sfinansowanych z budżetu Gminy wyniosła
48.105,00 zł.

ŚWIETLICA W ROŚCINNIE

W ramach prowadzonych robót rozebrano drewniane podłogi
w sali i na korytarzach oraz posadzkę cementową w kuchni. W to
miejsce wykonano nowe posadzki betonowe ocieplane styropianem,
na których ułożono płytki podłogowe, przy czym w kuchni prace te
poprzedziła wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
Prace remontowe uzupełniła wymiana drzwi wejściowych do świetlicy, a ich łączna wartość sfinansowana z budżetu Gminy wyniosła
54.443,00 zł.

ŚWIETLICA W POTRZANOWIE

Wykonano opierzenie murku ogniowego i ocieplenie ściany szczytowej, ułożono papę termozgrzewalną na kotłowni i kuchni z równoczesnym założeniem rynien i rur spustowych. Dokonano też częściowej wymiany parapetów oraz malowania części pomieszczeń.
Wartość wykonanych prac sfinansowana z budżetu Gminy wyniosła
11.400.,00 zł.
E. Lubawy
Członkowie OSP brali też udział w Gminnych Zawodach SportowoPożarniczych w Potrzanowie, na których zajęli 2 miejsce. Równocześnie druh Zbigniew Rzepczyk wybrany został Strażakiem Roku Powiatu
Wągrowieckiego za rok 2007.
Wyposażenie jednostki stanowi 1 samochód gaśniczy marki Star
GBA 2,5/16 oraz operacyjny Polonez (z dniem 13.06.08 r. z powodu wypadku uległ wycofaniu z wyposażenia samochód marki Jelcz
GCBA).
Skockie OSP liczy 56 członków, w tym 42 zwyczajnych, 2 honorowych
i 12 wspierających, z pośród których 27 brało udział w w/w akcjach
ratowniczych.
O w/w działaniach mówili w przedkładanych przez siebie sprawozdaniach przedstawiciele Zarządu i Komisji Rewizyjnych oraz członkowie jednostki w trakcie dyskusji na zebraniu sprawozdawczym za
rok 2008, które odbyło się 31 stycznia br. W tej sytuacji naturalnym
się stało jednogłośne absolutorium dla Zarządu oraz wysoka ocena
działalności jednostki w wystąpieniach goszczących na zebraniu: Andrzeja Kuraszkiewicza – Prezesa Zarządu Powiatowego OSP, Jacka
Michalaka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Wągrowcu oraz Tadeusza Kłosa – Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
i Marka Gramzy – Komendanta Gminnego OSP w Skokach.
Jako najważniejsze oczekiwania i zadania stawiane sobie na rok 2009
skocka OSP uznała: kupno samochodu gaśniczego, remont kuchni i
zaplecza kuchennego oraz jednej z łazienek, a także uzupełnienie
umundurowania i sprzętu gaśniczego. Zadania te jednostka zamierza
realizować dzięki oraz pełnemu zrozumieniu i poparciu ze strony
Samorządu Miasta i Gminy Skoki.
E.Lubawy



XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
3 lutego 2009 roku odbyła się XXVII Sesja
Rady Miejskiej Gminy Skoki. W sesji udział
wzięło 15-tu radnych, którym przewodniczył
Zbigniew Kujawa, a funkcję sekretarza obrad
pełnił radny Leszek Tyl.
W trakcie obrad radni podjęli 6 uchwał,
w tym:
1. Uchwałę nr XXVII/189/2009 w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
na 2009r.
Uchwałą tą Rada dokonała korekt w
budżecie Miasta i Gminy na rok 2009. W
rezultacie dochody budżetu zwiększono o
kwotę 958.000,00 zł, a wydatku budżetu o
kwotę 887.935,00 zł. Obecnie łączne dochody
budżetu zamykają się kwotą 24.177.565,00 zł a
łączne wydatki budżetu kwotą 28.751.377,00
zł.
2. Uchwałę nr XXVII/190/2009 w sprawie
udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na przeprowadzenie
w latach 2009- 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitarnego.
Uchwałą tą Rada postanowiła udzielić
Miastu Poznań pomocy finansowej w kwocie
12.250,00zł na dofinansowanie w latach 20092011 badań dotyczących funkcjonowania i
kierunków rozwoju poznańskiego obszaru
metropolitarnego prowadzonych przez Centrum Badań Metropolitarnych działające
przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Dotacja zostanie przekazana w
następujących transzach: - do 31 marca 2009
r. i 2010 r. po 4.900,00 zł i do 31 marca 2011
r. – 2.450,00zł.
3. Uchwałę nr XXVII/191/2009 w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań
wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
sfinansowanie wykonania projektu budowlanego –dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr
2004/PL/16/C/PE/030 pn. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z
Funduszu Spójności.
W/w uchwałą Rada upoważniła Burmistrza
do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do
wysokości odpowiadającej procentowemu
udziałowi Gminy Skoki w kosztach realizacji
przedsięwzięcia tj. do kwoty 460.304,00 zł na
zabezpieczenie spłaty pożyczki NFOŚiGW
na sfinansowanie projektu budowlanego
dokumentacji projektowej dla inwestycji
realizowanej przez „Związek Międzygminny

Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do
finansowania z funduszu spójności. Rozwiązanie to ma przyspieszyć w czasie realizację w/w
inwestycji poprzez wcześniejsze opracowanie
dokumentacji i umożliwić samo jej rozpoczęcie z chwilą uzyskania środków unijnych.
4. Uchwałę nr XXVII/191/2009 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od wykonania
prawa pierwokupu działki nr 15/48 w Sławie
Wlkp.
Stwierdzając na podstawie przekazanej z
Kancelarii Notarialnej umowy warunkowej
sprzedaży wymienionej w uchwale nieruchomości, że cena ustalona w tej umowie odpowiada wartościom obowiązującym w obrocie
nieruchomościami na terenie Miasta i Gminy
Skoki, Rada nie znalazła ekonomicznego
uzasadnienia do skorzystania z prawa pierwokupu i w/w uchwałą postanowiła odstąpić
od skorzystania z tego prawa.
5. Uchwałę nr XXVII/192/2009 w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę
nr 689 w Potrzanowie.
Powyższą uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
w/w nieruchomości na rzecz jej dzierżawcy,
który dokonał jej zabudowy budynkiem letniskowym.
6. Uchwałę nr XXVII/193/2009 w sprawie
zmiany „Uchwały nr III/4/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia składów osobowych oraz
wyboru przewodniczących komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Uchwałą tą Rada zmieniła skład osobowy
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i
Rekreacji, w ten sposób, że w miejsce członka
Komisji Elwiry Maćkowiak powołała radnego
Arkadiusza Sommerfelda.
Podjęcie w/w uchwał poprzedziło przyjęcie
przez Radę informacji Burmistrza z realizacji
uchwał Rady oraz przyjęcie informacji z bieżącej działalności: Burmistrza, przewodniczącego Rady i przewodniczących stałych Komisji
Rady oraz delegata do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski, a także złożenie
ślubowania przez Arkadiusza Sommerfelda
wybranego Radnym Rady Miejskiej w wyborach uzupełniających w dniu 18 stycznia
br., który po tym ślubowaniu przystąpił do
wykonywania obowiązków radnego.
Protokół z w/w Sesji Rady wraz z uchwałami Rady znajduje się do wglądu w Urzędzie
Miasta i Gminy. Dostępne są też w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta i Gminy pod
adresem http://skoki.nowoczesnagmina.pl/
E. Lubawy

1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 25 lutego 2009 r) ceny skupu
wzrosły i są na poziomie: żyto na mąkę = ok.
450 zł/tona, pszenica = 520-540 zł/tona. Do ceny
należy doliczyć 3 lub 6 % VAT. Ceny skupu zbóż
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie:
pszenica na paszę ok. 500 zł/tona, pszenżyto na
paszę ok. 450 zł/tona. Do ceny należy doliczyć 3
lub 6 % VAT. Rok temu w tym samym okresie
ceny skupu zbóż były śred. 300 zł za tonę wyższe.
Ceny targowiskowe jęczmienia, pszenicy średnio
30-32 zł za 50 kg. Rok temu ok. 45 zł.
2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia 25 lutego br.)
nieco wzrosła - wynosi średnio 4,40 zł/kg plus 3 – 6
% VAT. Cena skupu tuczników jest wyższa o ok.
1,00 zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt wysokie – ok. 165-180 zł/szt. Pogłowie trzody
jest mniejsze niż rok temu. Cena skupu młodego
bydła rzeźnego : byki ok. 4,80 – 5,00 zł/kg, jałówki
ok. 4,00 zł/kg plus 3 - 6 % VAT.
3. Inne wiadomości.
Obecnie ceny nawozów są na poziomie : saletra
amonowa ok. 1160 zł/t, mocznik ok. 1395 zł/t,
saletrzak ok. 1070 zł/t, sól potasowa ok. 2000 zł/t,
polifoska (4) ok. 1720 zł/t, polifoska (6) ok. 2000
zł/t, Lubofoska ok. 1390 zł.
Można już zakupić materiał siewny zbóż jarych.
Ceny zboża siewnego są na poziomie: jęczmień
jary, pszenica, pszenżyto jare = 135 zł/100 kg,
owies = 145 zł/q. Do zboża siewnego można
uzyskać z ARR dotacje 100 zł/ha – dlatego warto
zakupić kwalifikowany materiał siewny dobrych
odmian zbóż.
Od 2 marca rolnicy mogą składać wnioski o
dotacje do paliwa – oleju napędowego zakupionego w okresie 1 września 2008 do końca
lutego 2009.
Już od lutego br. Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wysyła rolnikom druki
wniosków o dopłaty bezpośrednie na 2009 rok.
Od 2009 roku otrzymanie płatności bezpośrednich w pełnej wysokości będzie uzależnione od
spełnienia przez rolników szeregu wymagań
nazwanych „wymogami wzajemnej zgodności”.
I tak już pewne gospodarstwa są informowane o
planowanej kontroli w tym zakresie. W przypadku
nieprzestrzegania wymagań w/w płatności będą
pomniejszane. W 2009 roku w gospodarstwach
wybranych do kontroli sprawdzane będą wymagania dotyczące ochrony wód gruntowych przed
zanieczyszczeniami typu środki ochrony roślin,
paliwa, oleje i opakowania oraz przy udziale Inspekcji Weterynaryjnej dokumentacja „Rejestracji zwierząt”. Planowane jest 17 marca w Skokach
szkolenie dla rolników na temat wypełniania tych
wniosków.
Uwaga Rolnicy! Jest duże prawdopodobieństwo, że już w marcu lub kwietniu ARiMR rozpocznie nowy nabór wniosków o dofinansowanie
modernizacji gospodarstw rolnych. Podobnie jak
programów rolnośrodowiskowych, np. dotacji
do uprawy poplonów. Zainteresowani rolnicy
winni się do tego przygotować, aby w terminie
złożyć odpowiednie wnioski celem skorzystania
z możliwości dofinansowania.
Doradca Rolników - Stanisław Kida


Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
informuje, że zarządzeniem nr 26/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku
ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

WYKAZ
działki letniskowej położonej w Potrzanowie przeznaczonej do zbycia – sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Oznaczenie nieruchomości według katastru
oraz księgi wieczystej
Powierzchnia nieruchomości

Działka nr 689 w Potrzanowie, zapisana w Kw 47054 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
0,0500 ha (Bi)

Działka letniskowa zabudowana budynkiem letniskowym wzniesionym na podstawie
decyzji nr 8385/4/89/90 z 26 października 1990 roku o pozwoleniu na kontynuację budowy
Opis nieruchomości
tegoż budynku, wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki stracił
ważność dnia 01.01.2004r. wymieniona nieruchomość nie ma oznaczenia w planie zagoPrzeznaczenie w planie miejscowym oraz spodarowania przestrzennego.
studium uwarunkowań i zagospodarowania
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki
przestrzennego
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr L/305/98 z dnia 16.06.1998 r.
działka nr 689 położona w Potrzanowie stanowi teren zainwestowania jednostek osadniczych.
Wartość (brutto)
24.705,00 zł
Cena nieruchomości
Koszty przygotowania do sprzedaży
1.000,00 zł
RAZEM: 25.705,00 zł
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży,
do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkoSprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy.
wanie, najem lub dzierżawę
Termin do złożenia wniosku przez osoby,
Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nabyciu nieruchomości wymienionej w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy
nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 poz. 2603
1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
z 2004 roku ze zmianami), winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia
gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261
wykazu, złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.
poz. 2603 z 2004 roku ze zmianami)
Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
pokój nr 2, tel. (061) 8 925 814 lub (061) 8 925 815.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/-/ Tadeusz Kłos

PROJEKT „AGROR – NOWE KWALIFIKACJE, WIĘKSZE DOCHODY, LEPSZE ŻYCIE NA WSI”

Firma Agror we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców, wychodząc naprzeciw rolnikom dotkniętym problemem restrukturyzacji, przeprowadza bezpłatne szkolenia pozwalające na pogłębienie umiejętności zawodowych dla utrzymania aktywności lub nabycia innego zawodu.
Szkolenia skierowane są dla Rolników z województwa wielkopolskiego (warunkiem zakwalifikowania jest opłacanie składek KRUS).
W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy o tematyce:
- Doradca ds. GMO (Genetycznie modyfikowane organizmy), - Doradca ds. Jakości w Rolnictwie,
- Doradca ds. Środków do Produkcji Roślin, - Doradca ds. Rachunkowości Rolniczej,
- Doradca ds. Promocji w Rolnictwie, - Doradca ds. Pomocy z UE, - Otwieranie Nowej Firmy (także drogą e-learningu),
- Agroturystyka, - Podstawowe Umiejętności Obsługi Komputera.
Kursy są trzydniowe po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Odbywać się będą cyklicznie od marca br. do stycznia 2010, w miejscowości Dąbrówka Kościelna –„ Ranczo
w Dolinie”. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów, między innymi profesora i doktorów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Osobom
biorącym udział w szkoleniach zapewniamy bezpłatne materiały dydaktyczne oraz poczęstunek w trakcie zajęć. Uczestnicy kończący kurs otrzymają zaświadczenie
potwierdzające nabyte kwalifikacje.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 kwietnia 2009r. telefonicznie pod numerem 061 8 486 243 lub pod adresem biuro@agror.pl (obowiązuje pierwszeństwo zgłoszeń).


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
POWYŻEJ 14.000 EURO
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085
Skoki, tel. 061/ 89-25-801
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja
o możliwości składania ofert częściowych: Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie o długości 330 m - I etap
Zakres inwestycji:
• Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
• Fundamentowanie dróg
- warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne, grub. 10 cm
- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem twardym (melafir, gabro)
0-31,5 mm – 7 cm
- warstwa dolna kruszywa łamanego 0-63 twardego (melafir, gabro) grub.
15 cm
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego twardego (melafir, gabro)
0-31,5 mm grub. 8 cm
• Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie
nawierzchni dróg.
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 05.06.2009 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne, o których mowa w art. 24 Prawa Zamówień Publicznych,
W celu dokonania oceny spełnienia w/w warunków, że wykonawca posiada
uprawnienia, niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami
zdolnymi do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz znajduje
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych
wykonawca składa następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia nie wcześniej niż 6
m.-cy przed upływem terminu składania ofert,
b) dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie
posiadają wymagane uprawnienia – dołączyć uprawnienia kierownika budowy
w branży drogowej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do
odpowiedniego samorządu zawodowego,
c) oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa wyżej.
8. Informacja na temat wniesienia wadium: Nie wymaga się 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
09.03.2009r. do godz. 1200
11. Termin związania z ofertą: 30 dni licząc od dnia 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 możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
POWYŻEJ 14.000 EURO
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11,
62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Równanie i wałowanie dróg gminnych w 2009 r.
Zakres robót obejmuje równanie i wałowanie (równiarką i walcem statycznym, wibracyjnym) dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, żużlowej
i tłuczniowej na terenie miasta i gminy Skoki na długości 81 750 mb i
średniej szerokości 5 m zgodnie z załączonym do niniejszej specyfikacji
zakresem prac bezpośrednio przed rozpoczęciem robót.
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 45233142-6 Roboty w zakresie
naprawy dróg.
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 29.05.2009 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków ;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają
następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 Prawa Zamówień
Publicznych,
W celu dokonania oceny spełnienia w/w warunków, że wykonawca posiada uprawnienia, niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
osobami zdolnymi do wykonywania określonej działalności lub czynności
oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
Zamówień Publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
b) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
jakimi dysponuje wykonawca w minimalnej ilości a mianowicie :
• równiarka samojezdna - 1szt,
• walec samojezdny wibracyjny
c) oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa wyżej.
8. Informacja na temat wniesienia wadium: Nie wymaga się 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 04.03.2009r. do godz. 1200
11. Termin związania z ofertą: 30 dni licząc od dnia 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 możliwości udzielania zamówień uzupełniających.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
POWYŻEJ 14.000 EURO
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. 061/ 89-25-801
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja o
możliwości składania ofert częściowych: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
w Lechlinie.
Zakres inwestycji:
• Sieć wodociągowa z rur PCV o łącznej długości 3.735m (w tym z rur PCV 90mm
długości 9 m i PCV 110mm długości 3.726m)
• Przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy 32 -63mm o łącznej długości
1.316m / 36 szt .
UWAGA: Przyłącza wodociągowe należy włączyć w istniejącą instalacje wodociągową w budynkach mieszkalnych.
W cenie oferty wykonawcy należy uwzględnić:
• pełną obsługę geodezyjną inwestycji tj. wytyczenie trasy wodociągu z przyłączami
łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonaną w 2 egz.
• badanie wody pod względem bakteriologicznym wykonane przez akredytowane
laboratorium, zakończone pozytywnym wynikiem,
• prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym przez Pracownię Archeologiczno - Konserwatorską ,
• powiadomienie wszystkich instytucji wyszczególnionych w dokumentacji budowlanej o rozpoczęciu robót i ich zakończeniu, w tym między innymi uzyskanie i opłacenie zezwolenia za zajęcie pasa drogi powiatowej na czas prowadzenia robót,
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 30.09.2009r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków ;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące
warunki :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców,
którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
o których mowa w art. 24 Prawa Zamówień Publicznych,
W celu dokonania oceny spełnienia w/w warunków, że wykonawca posiada uprawnienia, niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania określonej działalności oraz, że znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
Zamówień Publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
a) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert,
b) dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają
wymagane uprawnienia – dołączyć uprawnienia kierownika budowy w branży
sanitarnej w zakresie budowy wodociągów wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do odpowiedniego samorządu zawodowego,
c) oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców
na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa wyżej.
8. Informacja na temat wniesienia wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia
wadium przetargowego.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100 %
10. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia
12.03.2009r. do godz. 1200
11. Termin związania z ofertą: 30 dni - bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna
się z upływem terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie
dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający
nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
POWYŻEJ 14.000 EURO
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801
2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja
o możliwości składania ofert częściowych:
Budowa nawierzchni drogi gminnej do Brzeźna polegająca na ułożeniu na
istniejącej nawierzchni drogi bitumicznej o długości 2.280m i szerokości 55,5m nowej nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm.
Zakres inwestycji :
• roboty budowlane w zakresie naprawy przepustu o średnicy 400mm i
długości 11 mb.
• roboty w zakresie nawierzchni dróg na długości 2,28km, szerokości 5 do
5,5m na pow. 12.378m2,
• roboty w zakresie nawierzchni wjazdów na posesje 106m2,
• roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
• montaż barier drogowych energochłonnych 24m,
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie
budowy dróg.
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 30.06.2009r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne, o których mowa w art. 24 Prawa Zamówień Publicznych,
W celu dokonania oceny spełnienia w/w warunków , że wykonawca posiada
uprawnienia, niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania określonej działalności
oraz, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych wykonawca składa
następujące dokumenty :
a) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia nie wcześniej
niż 6 m.-cy przed upływem terminu składania ofert,
b) dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie
posiadają wymagane uprawnienia – dołączyć uprawnienia kierownika budowy
w branży drogowej w zakresie budowy dróg z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do odpowiedniego samorządu zawodowego,
c) oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29
stycznia 2004r.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa wyżej.
8. Informacja na temat wniesienia wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium przetargowego.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100 %
10. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia
10.03.2009r. do godz. 1200			
11. Termin związania z ofertą: 30 dni - bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
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Daria Krupa i Klaudia Załęska (SP Pawłowo Skockie). Dziewczętom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Karnawał w skockim
Przedszkolu

Początek roku to czas zabaw karnawałowych. Pamiętały o tym także
Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Skokach. 6 lutego w
Przedszkolu odbył się bal przebierańców.
Tego dnia do wszystkich sal zawitały wróżki, królewny, wszelkiego
rodzaju zwierzątka, a także spidermany, zooro i wielu innych bajkowych przedstawicieli.
Czarodziej wraz z Zuzią z zespołu „Abracadabra" umilali dzieciom
czas, a wspólnym zabawom i tańcom nie było końca.
Dzieci zmęczone, ale szczęśliwe wracały do swoich sal na słodki
poczęstunek.
Następny bal już za rok. Czekamy z niecierpliwością.

Uwaga Rodzice !!!!

Od 2 do 31 marca 2009 trwać będą zapisy do Przedszkola Samorządowego w Skokach.
1 kwietnia mija termin składania wniosków do przedszkola na rok
2009/2010 (zarówno dzieci w wieku przedszkolnym tj. od 3-5 lat i
dzieci 6-letnich „0").
Wszyscy rodzice, którzy pobrali wnioski proszeni są o złożenie ich
w nieprzekraczalnym terminie. Informujemy, że co roku składamy
nowy wniosek.
Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola
proszeni są również o pobranie i złożenie wniosku w/w terminie.

„Święty Walenty chodzi
dzisiaj uśmiechnięty...”

Jako że Dzień Świętego Walentego przypadł w tym roku w sobotę,
uczniowie obchodzili walentynki dzień lub nawet kilka dni wcześniej,
jeśli wziąć pod uwagę fakt, że udział w niektórych z walentynkowych
konkursów wymagał starannego, uprzedniego przygotowania.
Tak było na przykład w przypadku konkursu polegającego na wykonaniu najładniejszej kartki walentynkowej. Czerwona, walentynkowa
skrzynka wystawiona na szkolnych korytarzach szybko zapełniła się
karteczkami, na których zapisano słowa miłości lub sympatii. Znacznie
więcej wysiłku wymagał konkurs polegający na napisaniu wiersza o
miłości lub po prostu wiersza z okazji walentynek. Tu okazało się, że
tylko dziewczynki odważyły się podjąć wyzwanie. Poniżej prezentujemy
jeden z wierszy, autorstwa Klaudii Załęskiej, uczennicy klasy czwartej
SP w Pawłowie Skockim. Niemniej, wszystkie konkursy z okazji Święta
Zakochanych dostarczyły szkolnej społeczności wielu wrażeń i były
miłym akcentem na zakończenie długiego, pracowitego semestru.
Święty Walenty chodzi dzisiaj uśmiechnięty,
Bo zakochani rozdają sobie prezenty.
I przyjaciele i pokłóceni,
Mogą to święto rozweselić.
Świnka – słoniowi;
Kotek – pieskowi
Wszyscy na Walentynki są już gotowi!
I ja jeszcze powiedzieć Tobie chcę,
Że ja bardzo kocham Cię.
Klaudia Załęska

Zimowy wypoczynek

Ogólnoszkolny konkurs
z języka angielskiego

W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jabłkowie i Łopuchowie, w
klasach IV-VI, odbył się konkurs na wykonanie polsko-angielskiego
tematycznego słowniczka obrazkowego.
Ideą konkursu było przede wszystkim zainteresowanie uczniów
przedmiotem, zachęcenie do nauki języków obcych oraz stworzenie
przez samych uczniów dodatkowych materiałów dydaktycznych. Własnoręcznie wykonane słowniki można było składać do końca grudnia
2008. Do konkursu zgłoszonych zostało 21 prac. Uczniowie wykazali
się dużą pomysłowością, starannością i wiedzą przy wykonywaniu
słowniczków. Każda praca okazała się wyjątkową i jedyną w swoim
rodzaju. Jury wynagrodziło trzy pierwsze miejsca
w kategorii klas IV, V i VI. Laureatkami konkursu okazały się: Daria Krupa, uczennica SP w Pawłowie Skockim – I miejsce (klasy IV),
Ewelina Pisarek, uczennica SP w Lechlinie – I miejsce (klasy V) oraz
Daria Brykczyńska, uczennica SP w Lechlinie – I miejsce (klasy VI).
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!!!
Renata Wróblewska

Wiedzieć więcej
o Małej Ojczyźnie

5 lutego w Zespole Szkół Powszechnych w Gołańczy odbył się etap
powiatowy XIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.
Po napisaniu testu sprawdzającego znajomość zagadnień z zakresu
historii, kultury , zwyczajów i gwary wielkopolskiej, do kolejnego, rejonowego, etapu zakwalifikowały się: Ilona Kaczkowska (SP Jabłkowo),

Również podczas ferii zimowych drzwi szkół wiejskich prowadzonych przez Fundację pozostaną dla uczniów otwarte.
Dzieci mogą (w chwili, gdy oddajemy tekst do druku ferie właśnie
trwają) spędzić czas wolny, uczestnicząc w zajęciach świetlicowych
prowadzonych w szkole. Na miłośników sportu czeka m.in. turniej
tenisa stołowego i unihokeja oraz zabawy na śniegu. Dla tych, którzy
lubią wypoczynek wymagający mniejszej aktywności, przygotowano
turniej „Mistrza gier planszowych”, zajęcia plastyczne, komputerowe
oraz muzyczno-wokalne.
Wiele atrakcji czeka również 60-osobową grupę dzieci uczestniczących w półkoloniach w Jabłkowie. Oprócz zajęć o charakterze
profilaktycznym (m. in. sposoby zastępowania agresji, uświadamianie
konsekwencji prawnych wynikających ze spożywania alkoholu i stosowania przemocy, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
życiowych), półkoloniści mogą liczyć na wyjazd do kina i na basen,
udział w balu karnawałowym oraz w zajęciach muzyczno-ruchowych.
Takie półkolonie na pewno okażą się twórczym i ciekawym sposobem
spędzenia wolnego czasu.

DBAJ O DZIECI,
NIE PAL ŚMIECI!
Pamiętaj:
spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy, styropiany
i papy wydzielają silne substancje toksyczne, które mogą
wywołać wiele chorób układu oddechowego.
Mogą też przyczyniać się do powstania
chorób rakotwórczych w najbliższym twym otoczeniu.
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SUKCES DZIEWCZĄT
W PIŁCE SIATKOWEJ

Początek tego miesiąca okazał się bardzo szczęśliwy dla naszej
żeńskiej reprezentacji w piłce siatkowej pod opieką Alicji Kramer.
Mimo wytężonej pracy w szkole, nie zaniedbały regularnych treningów, dzięki którym zmierzyły się ze swoimi rówieśniczkami podczas
półfinałowych rozgrywek w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej
Dziewcząt. W meczach z reprezentacją z Wągrowca i Mieściska okazały
się niepokonane i tym samym zdobyły pierwsze miejsce, co zapewniło
im awans do finału. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na tenże
turniej i wspieramy siatkarki w codziennym treningu.
Do reprezentacji szkolnej należą: Aneta Deminiak, Katarzyna
Kaczmarek, Zuzanna Kamińska, Kinga Kruś, Małgorzata Kucharska,
Angelika Michel, Michalina Modlibowska, Anna Popadowska, Daria
Smykowska, Daria Urbaniak

BALIK KARNAWAŁOWY

Jak karnawał, to karnawał…słowa te znalazły odzwierciedlenie
również w murach naszej szkoły, której nieobce są karnawałowe
szaleństwa.
W przeddzień zimowej przerwy wszystkim dopisywały humory i
chęć do zabawy. Nie zawiodła także inwencja i pomysłowość w trudnej
dziedzinie kompletowania strojów dla karnawałowych przebierańców,
wirujących w rytm znanych przebojów w wykonaniu Krzysztofa Koniarka, który nawet najbardziej ociągające się księżniczki i skorych do
walki rycerzy zachęcił do tańca.
Kilkugodzinna zabawa została urozmaicona pokazem mody przygotowanym przez Samorząd Szkolny. Był to pokaz mody bajkowej
połączony z konkursem wiedzy o bohaterach najsłynniejszych baśni i
bajek oraz dla uczniów z klas IV – VI pokaz mody lat 70 – tych.

ZIMOWY WYPOCZYNEK
W SZKOLE

Półroczne szkolne zmagania dobiegły końca. Dzieci z utęsknieniem
odliczały dni dzielące je od wymarzonych zimowych ferii.
Koniec zajęć lekcyjnych oznacza rozpoczęcie funkcjonowania szkoły
jako miejsca wypoczynku i rekreacji dzieci. Bogata oferta zajęć proponowanych przez nauczycieli jest kontynuacją kółek zainteresowań
i form wszechstronnej rozrywki.
W każdym dniu ferii odbywały się zajęcia sportowe i artystyczne.
Organizowane były turnieje piłki nożnej i siatkowej, turniej szachowy i
warcabowy, spotkanie z poezją – warsztaty teatralne, zajęcia plastyczne,
muzyczne i taneczne.
Chętni uczniowie mogli skorzystać z zajęć rozwijających zdolności
matematyczne, czytelnicze oraz informatyczne.
Największą atrakcją okazały się wyjazdy do kina w Poznaniu. Zorganizowano aż pięć takich wycieczek, gdzie uczniowie mieli możliwość
oglądania na dużym ekranie największych hitów tego sezonu.
Zajęcia w szkole cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie
licznie i chętnie korzystali z oferty przygotowanej przez nauczycieli.
Jeżeli są Państwo naszymi Czytelnikami, bądź pragną nimi
zostać, ale z przyczyn zdrowotnych nie mogą nas Państwo
odwiedzić, to my możemy przyjść do Państwa.
Wystarczy zadzwonić do nas pod numer 061 8 925 822
a nasi wolontariusze odwiedzą Was i staną się
Waszymi łącznikami ze światem literatury, kultury i sztuki.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Skokach

BIBLIOTEKA BĘDZIE
REALIZOWAĆ PROJEKT
„DZIENNIKARZ NA 5”

W miesiącu wrześniu 2008 Biblioteka Miasta i Gminy w Skokach
wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Dziennikarz na 5. Wsparcie
inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego,
działającego na terenie Gminy Skoki”.
Wniosek ten zyskał pozytywną opinię Komisji Oceny Projektów
i w najbliższym czasie winno nastąpić podpisanie umowy na jego
realizację.
W przypadku podpisania tej umowy Biblioteka otrzyma 49.995,00
zł na przeprowadzenie szkolenia 20 uczniów w zakresie praktycznych
i teoretycznych aspektów zawodu dziennikarza. W ramach cyklu
szkoleń jego uczestnicy wezmą m.in. udział w zajęciach z dykcji
głosu. Zapoznają się też z zasadami pisania reportaży, artykułów
prasowych, felietonów itp. oraz z zasadami prezentacji się na scenie
i przekazania lokalnej społeczności nabytej umiejętności w zakresie
pracy dziennikarskiej.
W ramach prowadzonych warsztatów ich uczestnicy poznają i doskonalić będą: znajomość języka angielskiego, pracę na komputerze,
obróbkę zdjęć i materiałów filmowych, pisanie notatek prasowych,
przeprowadzanie wywiadów, wykonywanie reportaży, korzystanie
ze źródeł internetowych oraz posługiwanie się kamerą i aparatem
fotograficznym.
O szczegółach poinformujemy w kolejnym wydaniu „Wiadomości
Skockich”.
E.Lubawy
Chcesz porozmawiać o książkach?
Chcesz podzielić się wrażeniami z przeczytanych lektur?
Chcesz poznać nowych ludzi i miło spędzić czas?
zapisz się do

Dyskusyjnego Klubu Książki

Klubowiczem może zostać każdy, niezależnie od wieku,
płci i zainteresowań. Najważniejsza jest pasja czytania
i ochota na rozmowę o tym co czytamy,
a także chęć poznawania nowej literatury.
Zapisy przyjmowane są w siedzibie Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Skokach oraz pod numerem telefonu
061 8 925 822

BIBLIOTEKA MIASTA I GMINY
W SKOKACH ZAPRASZA

- Wszystkich Melomanów w dniu 4 kwietnia 2009 o godzinie 19.00
do Hali Gimnazjum w Skokach na koncert Orkiestry Koncertowej
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wstęp
bezpłatny. Wejściówki można odbierać w Bibliotece od dnia 9 marca
br.
- Dzieci i młodzież w miesiącu kwietniu 2009 na spotkanie autorskie
z Joanną Papuzińską oraz Elżbietą Krygowską-Butlewską, ilustratorką
książek dla dzieci.
- Wszystkich miłośników humoru i dobrej zabawy na „Majowy
Wieczór Kabaretowy”. W programie wystąpią: „Kabaret Skeczów
Męczących” i Kabaret „Łowcy.B”
- W planie mamy też spotkanie z Małgorzatą Musierowicz i Grzegorzem Kasdepke.
O szczegółach będziemy informować w kolejnych wydaniach „Wiadomości Skockich” oraz na afiszach.
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III Halowy Turniej
Piłki Nożnej Juniorów
o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki

W niedzielę 08.02.2009r. w Skokach odbył się Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z udziałem sześciu drużyn
w kategorii juniorów, który zakończył się zwycięstwem miejscowej
drużyny „Wełny” Skoki I .
Końcowa tabela turnieju:
1. „Wełna” Skoki I			
2. „Unia” Wapno			
3. „Concordia” Murowana Goślina		
4. „Sokół” Damasławek			
5. „Wełna” Skoki II			
6. „Nielba” Wągrowiec			

13 pkt, bramki 13:4
12 pkt
13:5
7 pkt
9:7
4 pkt
15:14
3 pkt
10:24
3 pkt
5:11

W decydującym spotkaniu o pierwsze miejsce nasza drużyna pokonała „Unię” Wapno 2:1.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany zawodnik „
Wełny” Skoki Marcin Ślósarczyk, a najlepszym bramkarzem również
nasz zawodnik Bartosz Rakowski. Natomiast królem strzelców został
zawodnik „Sokoła” Damasławek - Marek Chlebowski (10 bramek).
Organizator turnieju Burmistrz Skoków zapewnił dla wszystkich drużyn
puchary, poczęstunek oraz sędziego z OZPN Piła.
Nasze drużyny były reprezentowane przez następujących zawodników:
Szymon Szwed, Bartosz Rakowski, Dawid Szymkowiak, Michał Markiewicz, Piotr Rakowski, Michał Gruszka, Łukasz Mioduszewski, Artur
Hagdan, Tomasz Pluciński, Marcin Ślósarczyk, Mateusz Łukasz, Rafał
Kędziora, Dariusz Bąkowski, Dawid Rakowicz, Krystian Tarnowski,
Marcin Robecki, Radosław Przybylski, Dominik Nowak, Krzysztof
Witkowski, Mateusz Podolski, Miłosz Graczyk, Piotr Fertsch.
Trener: Radosław Kujawa

Zebranie SprawozdawczoWyborcze w Kole PZW
nr 120 w Skokach

Początek roku to czas rozliczeń działalności w roku minionym,
podobnie rzecz miała się w gronie skockich wędkarzy, zebrali się oni
w niedzielny poranek, 8 lutego aby podsumować miniony 2008 rok,
wybrać nowe władze Koła i przedyskutować plan pracy na obecny
rok.
Na uroczystym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nie zabrakło
zaproszonych gość: Burmistrza Miasta i Gminy Skoki pana Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego pana
Krzysztofa Migasiewicza, Prezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w
Skokach pana Krzysztofa Jachny, Prezesa Gospodarstwa Rybackiego w
Skokach pana Ireneusza Beltra oraz przedstawiciela Zarządu Okręgu
Poznańskiego pan Ryszarda Wachowiaka.
Na zebraniu odczytano sprawozdanie z działalności w 2008 roku,
liczba członków Koła na koniec 2008 roku wynosiła 162 osoby, o 13
więcej niż w 2007 roku, jednakże niepokojący jest spadek młodzieży
w Kole. Prezes podkreślił udaną wymianę z wędkarzami z zaprzyjaźnionych gmin z Niemiec i Holandii, oraz bardzo dobrą współpracę z
przedstawicielami skockich władz.

Zebrani wędkarze udzielili jednogłośnie ustępującemu Prezesowi
panu Alojzemu Pacholskiemu i członkom Zarządu absolutorium za
działalność w mijającej kadencji.
Dokonano wyboru nowych władz, Prezesem został ponownie Alojzy
Pacholski, jego zastępcami: Jerzy Ślósarczyk i Wojciech Kłosowski (ds.
młodzieży), funkcję Skarbnika objął ponownie Zbigniew Kujawa, Kapitanem Sportowym został pełniący tę funkcję w poprzedniej kadencji
Michał Futro, Piotr Ślósarczyk został odpowiedzialnym za sprawy
dotyczące ochrony środowiska, a Marian Konrad ponownie został
Gospodarzem Koła. Nowymi członkami Zarządu zostali panowie:
Edmund Lubawy, któremu powierzono funkcję sekretarza Koła oraz
Mariusz Kielma i Roman Tadeusz.
Wybrano także nowych członków do Komisji Rewizyjnej, jej Przewodniczącym został Jarosław Pachela, Zastępcą Przewodniczącego
Marek Kubicki, Sekretarzem Mariusz Bałażyk, w skład komisji weszli
także jej członkowie: Dariusz Bałażyk oraz Paweł Winkel. Ukonstytuował się także nowo wybrany Sąd Organizacyjny, na czele którego
stanął Roman Dudek, jego zastępcą został Leszek Dudek, a członkiem
Jan Herkt. Rzecznikiem Dyscyplinarnym Koła wybrano Piotra Babrakowskiego.

Dokonano także odznaczeń, i tak Odznakę Honorową „Za zasługi
w rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego” otrzymali: Leszek Dudek,
Jacek Dudek, Robert Nowak, Roman Tadeusz, Zbigniew Kujawa.
Dyplomy „W uznaniu zasług dla wędkarstwa” przyznane przez Zarząd
Główny PZW w Warszawie otrzymali: Zbigniew Pietrzak, Mariusz
Kielma, Mirosław Kamiński, Romuald Dudek, Mariusz Bałażyk oraz
Marian Bałażyk. Natomiast medale „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” przyznane przez także przez Zarząd Główny otrzymali: Dariusz
Bałażyk, Michał Futro, Andrzej Ludzkowski, Karol Neuman, Jarosław
Pachela, Jerzy Ślósarczyk oraz Henryk Zywert.
Wyróżniono także wędkarzy, którzy zdobyli tytuł Najlepszego Zawodnika Zawodów Koła. Wśród Juniorów najlepszy wynik uzyskał Leszek Stawiński, a wśród Seniorów ponownie Andrzej Szymkowiak.
Omówiono także wysokość składki członkowskiej całorocznej,
uprawniającej do wędkowania w wodach ogólnodostępnych PZW
Okręg w Poznaniu w 2009 roku. I tak składka podstawowa pełna
(wędkowanie z brzegu i łodzi) wyniesie 72 zł, składka ulgowa 41 zł,
dla młodzieży do 16 roku życia 15 zł.
Przedstawiono także plan pracy w 2009 roku:
·Otwarcie sezonu 			
19 kwietnia
·Zawody spławikowe Rejonu VI		
15 maja
·Zawody o Mistrza Koła			
24 maja
·Wędkarskie Dzień Dziecka			
30 maja
·Puchar Burmistrza (Dni Skoków)		
20-21 maja
·Zawody Aktywu Koła 			
11 lipca
·Zawody gruntowe				
6 września
·Zawody spinningowe na Warcie lub Skorzęcinie 4 październik
·Zawody spinningowo-żywcowe 		
15 listopada
Wszystkim wędkarzom życzymy ryby życia w 2009 roku.
Karolina Stefaniak
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STRZELECKI TURNIEJ
WYZWOLEŃCZY
Podstawowym celem stowarzyszenia strzeleckiego jest podtrzymywanie tradycji strzeleckich oraz pielęgnowanie poczucia obowiązków
obywatelskich. Zawody, jakie organizuje bractwo kurkowe, dostosowane
są do najważniejszych świąt państwowych, tradycji ruchu kurkowego
oraz szczególnych dat z historii lokalnej. Jest wśród nich data wyzwolenia Skoków spod okupacji hitlerowskiej w styczniu 1945 roku. Dla dla
upamiętnienia tego wydarzenia bractwo organizuje tzw.wyzwoleńcze
turnieje strzeleckie.
Choć Skoki i nasz region wyzwoliła
Armia Czerwona, to nie ulega wątpliwości, iż bez ofiary żołnierzy września
1939 roku, zdobywców Monte Cassino,
Tobruku, Narwiku czy ofiary powstańców
warszawskich, oswobodzenie nie przyszłoby do Skoków w styczniu 1945 r., a wojna
trwałaby bez wątpienia o wiele, wiele
dłużej. Swą daninę krwi złożyli na ołtarzu
wolnej i niepodległej Ojczyzny również
mieszkańcy Skoków, w tym bracia kurkowi
- uczestnicy wojny obronnej 1939 r. Pamięci dwóch z nich, Edmunda Maćkowiaka i
Stanisława Glinkiewicza, poświęcone są
zawody memoriałowe w kategorii drużyn,
reprezentujących najbardziej zasłużone
skockie stowarzyszenia.
Edmund Maćkowiak / 1901 - 1940/
- oficer zawodowy Wojska Polskiego w
stopniu porucznika, uczestnik powstania
wielkopolskiego i wojny polsko – bolszewickiej. Licznie odznaczony za męstwo,
w tym za rany w boju. Tuż po odzyskaniu
niepodległości Edmund Maćkowiak był
tajnym wywiadowcą, działającym na rzecz
Ojczyzny na terenie Niemiec. Po aresztowaniu, wymieniony na niemieckich szpiegów pojmanych w Polsce. Po zamieszkaniu
w Skokach współzałożyciel paramilitarnego stowarzyszenia, w którym młode
dziewczyny szkolone były w zasadach
obrony cywilnej oraz pomocy medycznej.
Przed wybuchem II wojny światowej był
wójtem Gminy Skoki. Od 1934 r. aktywny
członek Bractwa Strzeleckiego, w którym
pełnił funkcję członka komisji statutowej.
Uczestnik wojny obronnej 1939 r.oku. Po
klęsce kampanii wrześniowej ukrywał się
przez jakiś czas na parafii w Szczurach,
gdzie jego brat był proboszczem. Rozpoznany i zadenuncjowany żandarmerii,
pojmany po krwawej walce, w czasie której
zabił i ranił kilku hitlerowców. Po przewiezieniu do Skoków, gdzie poddawany
był ciężkim torturom, rozstrzelano go 3
II 1940 r. Edmund Maćkowiak spoczywa
na cmentarzu parafialnym.

Stanisław Glinkiewicz urodził się w
1907 r. w Starej Przysiece k/Kościana.
Jeszcze przed I wojną światową rodzina
Glinkiewiczów wróciła do Skoków, gdzie
Franciszek Glinkiewicz prowadził dom
handlowy wraz z restauracją, salą widowiskową i hotel ,,Pod Białym Orłem”
- stał się on miejscem licznych spotkań
towarzyskich i zabaw. Po ukończeniu kursów handlowych i księgowych Stanisław
Glinkiewicz przejmuje schedę po przedwcześnie zmarłym ojcu. Był członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej i, od 1 V 1937
r., Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. W
Bractwie pełnił kolejno funkcje zastępcy
sekretarza i chorążego. W 1937 r. został
I rycerzem żniwnym, a w czerwcu 1939 r.
królem zielonoświątkowym. Powołany do
służby wojskowej służy w 803. Kompanii
Sanitarnej Armii ,,Pomorze”, we wrześniu
walczy w obronie Modlina. Po upadku
twierdzy, zaopatrzony w glejt gwarantujący bezpieczeństwo na czas podróży, wraca
do Skoków. 31 X 1939 r. aresztowany
przez miejscową policję pomocniczą i
dotkliwie pobity. Rozstrzelany 2 XI 1939
r. na skraju lasu przy szosie wągrowieckiej.
Stanisław Glinkiewicz pochowany jest na
cmentarzu parafialnym w Skokach.
W tegorocznym II Memoriale braci
kurkowych Edmunda Maćkowiaka i Stanisława Glinkiewicza zwyciężyła drużyna
KBS Skoki, przejmując w roczną opiekę
przechodni puchar z rąk poprzednich
tryumfatorów, kolegów z Klubu Sportowego WEŁNA. Kolejne miejsca zajęły
drużyny PZW, Koła Łowieckiego, OSP,
Budowlanych-Rosik, Klubu Wełna i drugiej drużyny brackiej.
W zawodach indywidualnych tryumfowali: Krzysztof Migasiewicz, Andrzej
Bochyński, Monika Winiecka, Tomasz
Przykucki, o czym z uszanowaniem powiadamia
Krzysztof Jachna

Z EMERYTAMI
CIEKAWIEJ

Zarząd Rejonowy Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Skokach stara się uatrakcyjnić
życie i zainteresowania członków.
Kontynuując różne formy atrakcyjnego
spędzania czasu, w tym wycieczki turystyczno
krajoznawcze, wyjazdy do kina i do operetki,
spotkania przy ognisku i wieczorki taneczne
ujął w programie swojego działania spotkania
z interesującymi mieszkańcami Miasta i Gminy.
I tak, niewątpliwą atrakcją ostatniego zebrania
było spotkanie z Aleksandrem Wojciechowskim, mieszkańcem Skoków, a równocześnie
trenerem reprezentacji wioślarskiej Polski,
która zdobyła Medal Olimpijski na ubiegłorocznej Olimpiadzie w Pekinie. Z ust pana
Aleksandra uczestnicy zebrania dowiedzieli
się o pracy trenerskiej oraz o codziennym
przebiegu szkolenia i treningu zawodników, a
także o zgrupowaniach kadry i o ważniejszych
zawodach, w których nasi reprezentanci wraz
ze swym trenerem brali udział. Swe wypowiedzi
referujący urozmaicił slajdami i praktycznym
pokazem siłowych ćwiczeń wioślarskich.
Gościem zebrania była też V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki pani
Wiesława Surdyk Fertsch, która w imieniu
Samorządu Gminy, zaproponowała członkom
Związku udział w zajęciach Uniwersytetu dla
Dorosłych oraz możliwość korzystania sportowo
rekreacyjnych w hali gimnazjum oraz z kursów
i języków: niemieckiego i angielskiego i kursu
komputerowego. Przedstawione oferty i propozycje wywołały żywy oddźwięk uczestników, co
ujawniło się zapisami kandydatów na poszczególne zajęcia na listach, które uruchomione
zostały już w trakcie zebrania.
W trakcie zebrania uzupełniono też skład
Zarządu i w miejsce tragicznie zmarłej Jolanty
Kinal wybrano Elżbietę Zywert.
E.Lubawy

KRONIKA
POLICYJNA
TELEFON ZAUFANIA
Od dnia 06.11.2008 roku w całej Polsce uruchomiony został „telefon zaufania dla dzieci i
młodzieży 116 111 „Za obsługę infolinii odpowiadać będzie fundacja „Dzieci Niczyje” z siedzibą
w Warszawie. Na infolinię można zgłaszać m.in.
informacje wskazujące na zagrożenie życia lub
zdrowia dziecka.
Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ
W dniu 17.12.2008r otwarto portal internetowy
www.pyrek.pl . To pierwszy w Polsce policyjny serwis edukacyjny. Jego gospodarzem jest maskotka
wielkopolskiej Policji sierż. Pyrek – postać stworzona w 2003r.przez dzieci i dla dzieci. Adresatami
treści zawartych w portalu są zarówno dzieci, rodzice i nauczyciele. Portal zawiera m.in. interaktywne
gry i zabawy, konspekty lekcji, porady specjalistów
dotyczące bezpieczeństwa dzieci i osoby dorosłej,
filmy prewencyjne.
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Ferie w okolicy i ...
Temat przewodni zimowiska „Poznajemy okolicę i…” przyciągnął do Biblioteki około czterdziestoosobową
grupę od siedmio do dwunastolatków zainteresowanych poznaniem okolicy i …dzieciaków.

M
W

łodzi, tylko nieco rozbrykani :) odwiedzili i poznali od kuchni
organizacje i stowarzyszenia działające w Gminie Skoki .

siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Skoki taakie
ryby i wszelkie akcesoria wędkarskie spodobały się bardzo, a
do tego pizza i soczki, i konkurs na najładniejszą złotą rybkę - prawdziwa uczta u rybaka. Dzieci bardzo dziękują Panom wędkarzom za
wyjątkowe popołudnie.

U

piec ciasteczka w tłusty czwartek wspólnie z mistrzyniami sztuki
kulinarnej – gospodyniami z Potrzanowa to wspaniała słodka
niespodzianka. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich dodatkowo nauczyły
robić prawdziwe cuda z sianka, a w kabaretowym nastroju wystawiły
teatrzyk „Czerwony Kapturek” na wesoło. Naprawdę było zabawnie,
wspominają dzieciaki i ślą podziękowania Paniom Gospodyniom za
gościnę w Potrzanowie.

U

pani Hani w „Ranczo w dolinie” w Dąbrówce Kościelnej wspaniale
jeździło się na sankach i lepiło bałwana. Pani Hania to nawet śnieg
„zamówiła” i spadł jak na życzenie. Z rumianymi policzkami wróciliśmy
do Skoków. Było super – mówią maluchy. Pani Haniu – dziękujemy.

M

yśliwi z Koła Łowieckiego Nr 57 BORSUK w Skokach zainteresowali dzieci tematyką myśliwską. Prowadzących zaskoczyła
nieprzeciętna wiedza przyrodnicza uczestników spotkania. Tak trzymać
i zachęcać do dalszej nauki i poznawania przyrody podkreślili panowie:
Kazimierz i Andrzej. Teraz trzeba poćwiczyć celność oznajmiły dzieci
i najserdeczniej podziękowały Myśliwym.

W

Klubie MKS NIELBA Wągrowiec widzieliśmy prawdziwy
trening szczypiornistów, rozmawialiśmy z prezesem Klubu
– wspominają koloniści, dostaliśmy pamiątkowe zdjęcia z autografami
piłkarzy ręcznych. Wielkie dzięki.

W

izyta w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach
podobała się niezmiernie. Poznaliśmy braci kurkowych i króla
Jana wspomina Krzyś, podziwialiśmy sztandar, tarcze strzeleckie
oraz łańcuch z ogniwami, na których wymienione były nazwiska
poprzednich królów kurkowych. Otrzymaliśmy też słodkie co nieco.
Moc podziękowań dla Braci Kurkowych. W chwili pisania artykułu
przed nami jeszcze super zabawy sportowe w hali pod wprawnym
okiem pana Radka.

A

le oprócz okolicy poznaliśmy jeszcze … ZAMEK w Poznaniu. Sam
gmach zrobił wielkie wrażenie. Można było pobłądzić szukając sal
do zajęć. Ale dzieciaki mają świetną orientację i zdolności. Przydały się
manualne, teatralne i wokalne. Warsztaty w Centrum Kultury Zamek
zachwyciły młodych artystów. Znamy już lalki teatralne, różne gatunki
muzyki, nauczyliśmy się lepić z gliny i zagrać w przedstawieniu.

Z

a wspaniałe przyjęcie, zaangażowanie i pomysły, wszystkim wymienionym stowarzyszeniom i organizacjom oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach za współfinansowanie warsztatów w Zamku dziękujemy.
Dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Skokach oraz dzieci

FERIE ZIMOWE 2009
Program zajęć organizowanych
w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Skoki
adresowany dla dzieci 7-12 lat

„POZNAJEMY OKOLICĘ i ...”
16.02.2009 r. - godz. 10.00-15.00
Wyjazd do Poznania - Centrum Kultury Zamek
Grupa I – zajęcia ceramiczne pod kierunkiem instruktorów z
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
Grupa II – zajęcia teatralne pod kierunkiem instruktorów z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
17.02.2009 r. - godz. 13.00-17.00
Taaaaka ryba – gry i zabawy edukacyjne
Spotkanie z wędkarzami Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
w Skokach
18.02.2009 r. - godz. 10.00-15.00
Wyjazd do Poznania - Centrum Kultury Zamek
Grupa I – zajęcia ceramiczne pod kierunkiem instruktorów z
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
Grupa II – zajęcia wokalne pod kierunkiem instruktorów z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
19.02.2009 r. - godz. 10.30-13.30
Wizyta w siedzibie Koła Gospodyń w Potrzanowie
20.02.2009 r. - godz. 11.00 – 13.30
Wizyta w Dąbrówce Kościelnej – Ranczo w Dolinie
23.02.2009 r. - godz. 11.00-16.00
Wyjazd do Poznania - Centrum Kultury Zamek
Grupa I – zajęcia plastyczne pod kierunkiem instruktorów z
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
Grupa II – zajęcia zabawowe pod kierunkiem instruktorów z
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
24.02.2009 r. - godz. 17.00-20.30
Szczypior…….niści - gry i zabawy edukacyjne
Wizyta w Klubie Nielba Wągrowiec
– spotkanie z prezesem i udział w terningu
25.02.2009 r. - godz. 11.00-13.30
Spotkanie z przedstawicielami Koła Łowieckiego
BORSUK
Borsukomania - gry i zabawy edukacyjne
26.02.2009 r. - godz. 11.00-13.30
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach
- spotkanie w siedzibie Bractwa
27.02.2009 r. - godz. 12.00-15.00
Nasza okolica
- zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy sportowe w hali
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SKOCKI KALEJDOSKOP

Uczestnicy III Halowego Turnieju Trampkarzy o Puchar Burmistrza.

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP.

Uczniowie Fundacji, zdobywali wyróżnienia w licznych konkursach.

Trener wioślarzy – Aleksander Wojciechowski gościł na zebraniu Koła Emerytów.

Przedszkolacy doskonale bawili się na Baliku Karnawałowym.

Uczniowie Szkoły Podstawowej bawili się w rytm przebojów w wykonaniu K.Koniarka

Uczestnicy Ferii z Biblioteką w Klubie Wędkarza...

… i w Kole Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie.

