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Wizyta w Bardowick
W dniach od 13 do 15 marca 2009 r. delegacja z Gminy Skoki 

gościła w zaprzyjaźnionej niemieckiej Gminie  Bardowick na 
trójstronnym spotkaniu przedstawicieli Gmin partnerskich 
Skoki – Bardowick – Drechterland.

Czytaj na str. 2
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Lüneburg, miasto powiatowe, znajdującego się w niewielkiej odległo-
ści od Bardowick, posiada wiele przepięknych, doskonale zachowanych 
zabytków. Uczestnicy wycieczki mogli podziwiać przepiękny ratusz, 
stylowe kamieniczki wokół placu Am Sande, zabudowania starego 
portu nad rzeką Ilmenau i znajdujący się tam jeden z najstarszych 
dźwigów portowych. Ciekawym miejscem okazało się być również 
Muzeum Soli, w którym można było zapoznać się nie tylko z historią 
Lüneburga, ale także uzyskać wiele interesujących informacji na temat 
możliwości otrzymywania soli i jej znaczeniu w życiu człowieka .

Po długiej podróży i zwiedzaniu miasta czekała nas niespodzianka 
– kąpiel w kompleksie basenowym Salu. Kąpiel i wodne masaże zrege-
nerowały nasze siły i pozwoliły z entuzjazmem udać się na partnerskie 
spotkanie.

Wieczorna kolacja powitalna wprowadziła wszystkich w miły nastrój, 
pozwoliła również na zapoznanie uczestników spotkania z planami 
gospodarzy. Wszystkim uczestnikom trójstronnego spotkania spodobał 
się pomysł wspólnej wycieczki nową historyczną trasą spacerową po 
Bardowick. 

Od niej właśnie rozpoczęliśmy sobotnie przedpołudnie. W Bardo-
wick na szczególną uwagę zasługuje średniowieczna katedra, której 
wieże górują nad dachami  domów oraz kościół Nikolaihof. Zobaczyć 
można także czynny wiatrak, produkujący ponoć najlepszą mąkę w 
okolicy. Wspólny spacer był nie tylko okazją do poznania zabytków i 

urokliwych zakątków Bardowick, ale stanowił także okazję do part-
nerskich rozmów, które były wstępem do roboczego trójstronnego 
spotkania przedstawicieli trzech naszych gmin partnerskich. Spotkanie 
to odbyło się w sobotnie popołudnie i było okazja do podsumowania 
dotychczasowej współpracy i wyznaczenia konkretnych zadań do rea-
lizacji w najbliższej przyszłości. Po raz pierwszy w tym spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele młodzieży, którzy wspólnie przygotowują się do 
realizacji międzynarodowego projektu „Plaża”. O szczegółach tego 
projektu poinformujemy państwa w następnym wydaniu Wiadomości. 
Podczas trwania rozmów, pozostała część naszej delegacji odwiedziła 
miejscowość Scharnebeck, w której znajduje się największy w Europie 
podnośnik barek.

Sobotni wieczór dostarczył wszystkim nowych wrażeń, ponieważ 
członkowie obu zagranicznych delegacji zostali przez gospodarzy 
spotkania zaproszeni do udziału w „Balu Korzonkowym”, corocznej 
tradycyjnej zabawie kończącej czas zimowej przerwy w pracach polo-
wych. Z zainteresowaniem wszyscy oglądaliśmy ceremonię koronacji 

nowej miss, zwanej według tradycji regionalnej „królową korzonkową”, 
która przez okres roku (aż do następnego balu), będzie uświetniać 
swoją obecnością wszystkie ważne lokalne uroczystości. Mamy na-
dzieję, że pojawi się również na obchodach „Dni Skoków”, na które 
zaprosił ją w imieniu władz gminy Przewodniczący Rady Miejskiej 
Gminy Skoki Zbigniew Kujawa. Po raz pierwszy bal ten zaszczyciły 
swoją obecnością księżniczki i królowe wybierane, zgodnie z tradycją, 
także w innych regionach Niemiec. Był więc to bal, w którym wzięło 
udział wiele koronowanych głów... .

Wspólne niedzielne śniadanie zakończyło spotkanie trzech delegacji 
z partnerskich gmin. Podczas pożegnania miłe słowa podziękowania 
padły pod adresem gospodarzy, którzy wiele trudu włożyli w przygo-
towanie corocznego wiosennego spotkania. Na pożegnanie Delegacja 
holenderska wyraziła nadzieję na wspólne spotkanie przy okazji marszu 
charytatywnego odbywającego się corocznie w gminie Drechterland a 
nasza delegacja zaprosiła przedstawicieli gmin partnerskich do udziału 
w uroczystościach Dni Skoków. W imieniu władz miasta i gminy zapro-
szenie to obu delegacjom gmin partnerskich przekazał Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa.

Po serdecznym pożegnaniu wyruszyliśmy w drogę powrotna do 
Skoków, po drodze Dzieląc się wrażeniami w autobusie planowaliśmy 
kolejne spotkanie z nowymi niemieckimi i holenderskimi znajomymi 
podczas Dni Skoków.  

Wiesława Surdyk-Fertsch
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki

W dniach od 13 do 15 marca 2009 r. delegacja z Gminy Skoki gościła w zaprzyjaźnionej niemieckiej Gminie  
Bardowick na trójstronnym spotkaniu przedstawicieli Gmin partnerskich Skoki – Bardowick – Drech-
terland. Dla wielu członków 43 osobowej skockiej delegacji był to pierwszy pobyt w Gminie Bardowick, a 
dla niektórych pierwszy pobyt za granicą. W programie pobytu delegacji poza rozmowami dotyczącymi 
współpracy partnerskiej, znalazł się również czas na zwiedzanie  Lüneburga, Bardowick i Scharnebeck.  

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

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi: 
Springer Michał ur. 14.02.
Jarmusz Mateusz ur. 15.02.
Zieliński Olivier ur. 24.02.
Baszczyński Wojciech ur. 25.02.
Łukasik Alicja ur. 07.03.

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Rybarczyk Marek i Michalska Ewelina
Zemglewicz Marek i Waligórska
 Mariola
Brzozowski Dariusz i Orczykowska Edyta

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:
Kominek Janusz r.1970 – Skoki zm. 24.02.
Sakowska Urszula r.1951 – Skoki zm. 02.03.
Krąkowski Zdzisław r.1942 – Rejowiec zm. 02.03.
Bystra Stefania r. 1924 – Bliżyce zm. 23.03.

Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 

WIZYTA W BARDOWICK

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
informuje,

że tegoroczne Dni Miasta i Gminy Skoki 

pod hasłem „Dni Skoków – Skoki 2009”
odbędą się w dniu 20-21 czerwca 2009r.

Sprawami techniczno-organizacyjnymi Dni zajmuje się Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Skoki. 
Informujemy organizacje, stowarzyszenia oraz instytucje i osoby 
fizyczne o możliwości wnoszenia swoich propozycji lub bezpośrednie-
go włączenia się do organizacji Dni, względnie uczestnictwa w inny 
sposób w ich przygotowaniu i samym przeprowadzeniu. 

Chętnych prosimy o skontaktowanie się 

z Dyrektor Biblioteki panią Elżbietą Skrzypczak

… I WYJDZIESZ Z MROKU 
ZAPOMNIENIA!

I wyjdziesz z mroku tylu już dziesięcioleci, od tej straszliwej chwili, 
gdy otworem w potylicy wypłynęło życie- miłość do rodziców, żony, 
dzieci, domu, Ojczyzny. Wypłynęło nie na polu bitwy, w grzmocie dział, 
grzechocie salw karabinowych, a w mrokach piwnic enkawudowskich 
katowni. Wyjdziesz z mroku, mimo świadomie zamazywanej prawdy, 
przez obcych oprawców i rodzimych sługusów, wszelkiej wiadomości 
o Twojej kaźni. Karzących szykanami, czasem nawet więzieniem za 
dopytywanie się żon o mężów, dzieci o ojców.

Jak bardzo wymazano z pamięci losy tysięcy rodaków zamordowa-
nych , zamęczonych w państwie totalitarnego barbarzyństwa – ZSRR 
świadczą chociażby wypowiedzi internautów. 

A co my, skoczanie wiemy o naszych rodakach? Na przykład o 
kpt. Alojzym Borasie – powstańcu wielkopolskim, żołnierzu wojny 
bolszewickiej, oficerze Wojska Polskiego- czy o poruczniku Tadeuszu 
Jeszke – dowódcy grupy powstańców wielopolskich ze Skoków- i o 
wielu innych, których kości zostały tam, na wschodzie.

Otwórzmy więc już bez obaw drzwi naszej pamięci, rozgarnijmy mrok 
zapomnienia i przywróćmy żywym pamięć o naszych zapomnianych 
bohaterach.

W „Wiadomościach Skockich” z kwietnia ubiegłego roku ukazała 
się informacja o grupie inicjatywnej, która postawiła sobie za zadanie 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom Wojska 
Polskiego i policjantom okresu międzywojennego związanych z gminą 
i miastem Skoki przez urodzenie, zamieszkanie lub pracę a zamordo-
wanych w Katyniu i wielu innych miejscach na wschodzie. Jeszcze raz 
prosimy o wszelkie możliwe informacje dotyczące życia, pracy, służby 
znanych już nam osób: ppor. rez. Lecha Józefa Antoszewskiego, ppor. 
rez. Aleksandra Baranowskiego, kpt. sł. st. Alojzego Borasa, ppor. rez. 
Wacława Buczkowskiego, ppor. rez. Czesława Dachtery, kpr.żand.
Ignacego Dobrochowskiego, ppor.rez.Tadeusza Dobrogowskiego, 
kpt.sł.st. Tadeusza Jeszke, por.rez. Czesława Weissa, post. PP.Leona 
Boguni, post. PP Bronisława Smolińskiego.

Być może Czytelnicy „Wiadomości Skockich” znają jeszcze inne 
– poza wymienionymi tu nazwiska skoczan – ofiar mordu katyńskiego. 
Bardzo serdecznie prosimy o kontakt w tej sprawie z p. Iwoną Mi-
gasiewicz (tel. 061 8124 170). Uzyskane informacje  będą kanwą do 
opracowania biogramów naszych bohaterów. Wspomniana tu tablica 
nie nawołuje do zemsty – odwetu, ale ma przywrócić pamięć i prawdę 
o ludziach, którzy zginęli, bo byli Polakami, zginęli i za naszą małą 
Ojczyznę – ziemię skocką. 

O dalszych poczynaniach w tej sprawie będziemy informować Czy-
telników na bieżąco. Już teraz liczymy na bardzo liczny udział skoczan 
w uroczystości odsłonięcia tablicy - pomnika, która zaplanowana jest 
na 17 września br., w 70. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę.

Michał Kołpowski

CZY JESTEŚMY BEZPIECZNI?
Koniec roku, to czas przemyśleń, to czas podsumowań i analiz. 

Właśnie takiej rocznej analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego za 
rok 2008 w skali powiatu dokonała Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Wągrowcu. 

Z analizy tej dowiadujemy się, że w roku 2008 jednostki straży 
pożarnej na terenie powiatu interweniowały ogółem 973 razy, z tego 
na terenie Miasta i Gminy Skoki 191 razy. Z liczby tej 238 stanowiły 
interwencje związane z likwidacją pożarów, z których 41 to wyjazdy 
na terenie naszej Gminy. 

Dla likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym wypadków drogowych 
interweniowano w skali powiatu 717 razy, z tego w naszej Gminie 
146 razy.

W statystyce tej zarówno pod względem liczby pożarów jak i miejsco-
wych zagrożeń znajdujemy się na 3 miejscu, tj. po Mieście Wągrowiec 
i Gminie Wągrowiec i wyprzedzamy Miasto i Gminę Gołańcz oraz 
Gminy Damasławek, Mieścisko i Wapno.

Porównując wyżej wymienione dane z danymi z roku 2007 widzimy 
też wzrost interwencji w każdej dziedzinie.

I zapewne opisane zagrożenia są też w dużej mierze wynikiem nie-
ostrożnego zachowania się korzystających z dróg i przebywających na 
naszym terenie mieszkańców innych Gmin. 

Niemniej ze stanem bezpieczeństwa na naszych drogach nie jest 
najlepiej, a każde takie zdarzenie daje wiele do myślenia na temat 
bezpieczeństwa każdego z nas i pokazuje że każdy z nas podlega 
potencjalnemu zagrożeniu.

E.Lubawy
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ODWIEDZĄ 
KRAJ DZIECIŃSTWA

Od poniedziałku 20, do soboty 25 kwietnia br. na ziemi wągrowie-
ckiej przebywać będą dawni mieszkańcy, członkowie Stowarzyszenia 
Wągrowczan z Lüneburga, których losy wojny rzuciły w granice 
dzisiejszych Niemiec, a którzy sympatią darzą Małe Ojczyzny swego 
dzieciństwa.

Wycieczkowiczom gościny udzieli Hotel Pietrak.
Nasi wycieczkowicze, do Wągrowca przybędą w poniedziałek w 

godzinach wieczornych, a w drogę powrotną do swych domów udadzą 
się w godzinach rannych, w sobotę 25 kwietnia br.

W programie pobytu tradycyjnie już przewidzieli zwiedzanie za-
bytków Wągrowca, oraz pobyt w kościele w Tarnowie Pałuckim, a 
dodatkowo także odwiedziny w Wapnie i w Domu Pomocy Społecznej 
w Srebrnej Górze. Wszystko to w dniu 21 kwietnia br. 

Kolejny dzień wycieczce zajmie pobyt w Poznaniu, a 23 kwietnia 
przeznaczają na zwiedzanie Torunia i Ciechocinka. 

Piątek, 24 kwietnia nasi wycieczkowicze przeznaczają na indywi-
dualne pobyty w miejscowościach z których się wywodzą oraz na 
odwiedziny swych polskich znajomych i przyjaciół. W tym też dniu 
naszą Gminę odwiedzą wycieczkowicze, którzy swe korzenie wywodzą 
z ziemi skockiej. 

E.Lubawy

ROŚNIE BEZROBOCIE!
Nieodłącznym tematem prasy i programów telewizyjnych od pierw-

szych dni br. stał się kryzys gospodarczy  i związane z nim bezrobo-
cie. I chociaż problem ten nie jest może w naszym województwie tak 
przerażający jak w innych rejonach kraju, to coraz częściej słyszymy 
o zaistniałych już i zapowiadanych zwolnieniach z pracy. Problem ten 
dotyka też mieszkańców Miasta i Gminy Skoki. 

Problem kształtowania się bezrobocia na naszym terenie przed-
stawiamy na podstawie informacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Wg 
tych danych, na dzień 31 grudnia 2008 w skali powiatu bez pracy po-
zostawało 2791 mieszkańców, z czego  292 osoby stanowiły mieszkańcy 
Miasta i Gminy Skoki. W miesiącu grudniu jako poszukujący pracy 
zarejestrowało się 491 osób, w tym 37 z Gminy Skoki. Liczba osób 
uprawnionych do zasiłku wynosiła odpowiednio 659 i 77. W okresie 
tym 169 osób zarejestrowanych jako bezrobotni podjęło pracę, z pośród 
których 19 osób to mieszkańcy naszej Gminy. 

Na dzień 31.01 br. dane te wynosiły odpowiednio: liczba osób pozo-
stających bez pracy: 3184 i 316. Liczba zarejestrowanych w miesiącu 
styczniu: 621 i 51. Liczba uprawnionych do zasiłku: 776 i 94, a liczba 
osób którym udało się uzyskać pracę, to 124 i 8. 

Na dzień 28.02 br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła: 
3417 i 341. Liczba zarejestrowanych jako poszukujących pracę w mie-
siącu lutym wynosiła 860 i 96, a liczba osób którym udało się uzyskać 
pracę: 133 i 9. W okresie tym zarejestrowało się 505 osób, w tym 38 
z Gminy Skoki.

Zapewne dane te nie odzwierciedlają w pełni problemu bezrobocia. 
Zapewne są osoby, które utraciwszy pracę nie wierząc w szanse jej 
uzyskania poprzez Urząd Pracy zrezygnowały z zarejestrowania się i 
szukają jej we własnym zakresie. Zapewne są też osoby, które będąc 
zarejestrowane podjęły pracę na czarno. Jednak widzimy z nich, że 
problem bezrobocia systematycznie się nasila i w każdym miesiącu 
liczba poszukujących pracę rośnie o ponad 10%.
      E.Lubawy

DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach 08.04.2009 r. i 

21.04.2009 r. pracownicy Urzędu Skarbowego w Wągrowcu od godz. 10.00 
do 14.00 będą pełnić dyżur w Bibliotece Publicznej Skokach. Podczas dyżuru 
będzie można pobrać formularze zeznań podatkowych, złożyć zeznanie oraz 
uzyskać podstawowe informacje dotyczące rozliczeń w podatku dochodowym 
od osób fizycznych za 2008 r. 

Z PROMOCJĄ REGIONU 
RUSZAMY POZA WIELKOPOLSKĘ

Z nadejściem nowego roku rodzą się nowe pomysły, podobnie rzecz 
się ma w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, której Gmi-
na Skoki od kilku lat jest członkiem. Tym nowy pomysłem jest wyru-
szenie z ofertą turystyczną Poznania i gmin aglomeracji poznańskiej 
na targi turystyczne w różnych rejonach kraju.

Do ubiegłego roku jako PLOT od kilku lat prezentowaliśmy swoje 
atrakcje na MTP TourSalon. Zdobyliśmy w tym niezłe doświadczenie, 
a nasze starania rok rocznie były doceniane przez MTP przyznawaną 
nam statuetką AcantusAureus za najlepszą strategię marketingową. W 
tym roku postanowiliśmy rozszerzyć działania promocyjne o uczestni-
ctwo na targach turystycznych w innych regionach kraju, min. w Łodzi, 
Katowicach i dwukrotnie w Warszawie. 

Pierwsze targi już za nami, a były to Targi „Na styku kultur” Targi 
- Regiony Turystyczne odbywające się na terenie Międzynarodowych 
Targów Łódzkich w dniach 27.20-1.03.2009 roku. Tym razem PLOT 
reprezentowały dwie skoczanki: Karolina Stefaniak i Małgorzata 
Wojciechowska. 

Na Targach można było zapoznać się z ofertą turystyczną ok. 160 
wystawców z Polski i zagranicy. Zaproszenie na targi przyjęło ponad 
20 wystawców z zagranicy, m. in. z Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec i Rosji. Polską ofertę turystyczną przedstawiały 
województwa: lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, 
kujawsko-pomorskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, 
świętokrzyskie i wielkopolskie. Ułatwieniem dla zwiedzających targi 
był specjalny podział stoisk i ich oznakowanie: Wypoczynek z duchami, 
SPAcerkiem po zdrowie (uzdrowiska, SPA i wellness) i Qulturalne 
Miejsce Spotkań. 
Dodatkowymi atrakcjami podczas targów były: 
- Łódzki Jarmark Turystyczny, promujący Łódź i województwo łódzkie 

jako przyjazne i atrakcyjne dla turystów;
- Aleja Twórców Ludowych, czyli prezentacja rękodzieła i etapów 

jego powstawania. Nie zabrakło warsztatów, pokazów i występów 
folklorystycznych i ludowych;

- Etap Wojewódzki Konkursu Polski Producent Żywności, który był 
okazją do spróbowania i zakupu wyrobów najwyższej jakości 30 
wystawców;

- Wypożyczalnia audioguide'ów, czyli audio-przewodników.
- Prezentacja najlepszych promocyjnych filmów turystycznych, laure-

atów nagród CIFFT 2008;
- wystawa Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej, 
- walki Wikingów, tańce średniowieczne;
- gośćmi specjalnymi targów byli Kevin Aiston i Carlos Gonzalez 

- Tejera.
Oprócz tego podczas targów można było wziąć udział w wyciecz-

kach, konkursach, spróbować swoich sił w golfie, czy przejechać się 
Segway'em. 

Patronat honorowy nad targami objęli Minister Sportu i Turystyki, 
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezydent Miasta Łodzi i 
Marszałek Województwa Łódzkiego.

Karolina Stefaniak
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Przetargi:
Rozstrzygnięto:
•  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy wy-

noszącego 94/547 we własności działki nr 155 położonej w Skokach 
przy ul. Mickiewicza. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów. Cena 
wywoławcza sprzedaży 7.559,12 zł. Udział sprzedano za 11.900,00;

•  Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej działkę nr 320/3 o pow. 0,0188 ha położoną w Sławicy. 
Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Cena wywoławcza do przetargu 
wynosiła 9.700,00 zł. Działkę sprzedano za 9.800,00 zł.

•  Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Chocisze-
wie (I etap podbudowa – długość 330m). Do przetargu przystąpiło 
9 firm. Najkorzystniejszą cenowo, spełniającą wymogi specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, ofertę złożyło Przedsiębiorstwo 
Usług Wielobranżowych BIMEX z Rogoźna. Cena oferty 74.743,06 
zł. Planowany termin wykonania robót – do 5 czerwca br.;

• Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w Lechlinie. Planowa-
ny zakres inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej dłu-
gości 3.735m oraz przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1.316m 
(36 sztuk); Do przetargu przystąpiło 18 firm. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyło Konsorcjum HYDRO-ARTO-BUD. Cena oferty 389.928,12 
zł. Inwestycję planuje się zakończyć do 30 września br.

• Przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni drogi gminnej do 
Brzeźna. W  ramach inwestycji przewiduje się ułożenie na istnieją-
cej nawierzchni drogi bitumicznej o długości 2.280m i szerokości 
5-5,5m nowej nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm. Do przetargu 
przystąpiło 6 firm. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. z Gniezna. Planuje się zakończenie robót do 
30 czerwca br. Koszt budowy wyniesie 418.531,17 zł.

• Przetarg nieograniczony na równanie i wałowanie dróg gminnych w 
2009 r. W ramach przetargu wpłynęły 4 oferty. Najtańszą ofertę tj. 
64.827,75 zł złożyła firma Usługi Transportowo-Koparkowe, Skoki.

• Przetarg ustny ograniczony (dla rolników prowadzących gospodar-
stwa położone na terenie wsi Grzybowo i zameldowanych w Grzybo-
wie) na dzierżawę gruntów gminnych w Grzybowie – działka nr 39/1 
o pow. 1,37 ha. Przetarg ogłoszono 28 stycznia br. Czynsz wyjściowy 
do przetargu wynosił 1,5 kwintala pszenicy. Rozstrzygnięcie przetargu 
odbyło się 5 marca. Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Cena dzierżawy 
ustalona w przetargu wyniosła 1,6 kwintala za działkę.

• II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakre-
su upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w 2009 r. 
W ramach konkursu wpłynęła 1 oferta tj. Stowarzyszenia pn. Klub 
sportowy „Wełna”, Skoki. Klub otrzyma dofinansowanie na realizację 
ww. zadania publicznego w wysokości 80.000,00 zł.

Sprawy bieżące
• W trybie zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę remontu kapitalne-

go mieszkania w budynku komunalnym w Grzybowicach. Najniższą 
ofertę złożył Zakład Budowlany „MIRBUD” Andrzej Giersig, Skoki. 
Kapitalny remont mieszkania (wymian drzwi, okien, posadzki, łazien-
ka i in.) o pow. ok. 40 m2 zostanie wykonany za 35.841,78 zł.

• Przygotowano dokumentację na zamianę gruntów w rejonie ulicy 
Dolnej. Zamiana dotyczy gruntów prywatnych kolidujących z drogą 
gminną.

• Zakończono procedurę przejęcia drogi dojazdowej do terenów 
inwestycyjnych w rejonie ulicy Kościuszki.

• Na 24 kwietnia br. zaplanowano w Urzędzie dyżur pracowników 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy będą 
udzielać rolnikom z terenu Gminy Skoki porad w zakresie wypeł-
niania wniosków o płatności obszarowe.

• Zakupiono kolejną partię (20 sztuk) pojemników do selektywnej 
zbiórki stłuczki szklanej i pojemników typu PET. Pojemniki zostaną 

rozdysponowane na teren Gminy w miarę zgłaszanego przez sołtysów 
zapotrzebowania.

• Zakończono trzebież późną drzew w Sławicy oraz podkrzesywanie 
drzew w Łosińcu, Rakojadach i Chociszewie.

• Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Skokach. Koszt wyko-
nania modernizacji oczyszczalni wyniesie  611.903,18. Wykonawca, 
zgodnie z umową, zakończy pracę do 30 maja 2009 r. 

• Trwają prace projektowe nad Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy. Sporządzony przez wyło-
nioną w drodze przetargu firmę projekt Studium zaopiniowany został 
przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Obecnie 
projekt przesłany zostanie do opinii i uzgodnień, zgodnie z zapisami 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Następnie 
tak uzgodniony projekt wyłożony zostanie do wglądu publicznego. Do 
końca czerwca br. planuje się zakończenie prac nad Studium.

• Realizując Uchwałę Rady Miejskiej Gminy Skoki z 19.03.2009 r., 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przystąpił do przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa tj. lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w 
Glinnie o pow. użytkowej 37,1m2 wraz z udziałem w gruncie o pow. 
0,1703 ha. W związku z zaoferowaniem najkorzystniejszej ceny tj. 
34.700 zł., przedmiotowy majątek stanie się własnością Gminy.

Podano do publicznej wiadomości:
• Zamiar wystąpienia przez Gminę z  żądaniem wykupu działki 818/1 

w Skokach, na której właściciel sąsiedniej działki posadowił część 
budynku, co doprowadziło do utraty znaczenia gospodarczego tego 
terenu;

• Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego dla osób zameldowanych na tere-
nie miasta Skoki, stanowiących działkę nr 1296/2 o pow. 2,8322 ha, 
położonych w Skokach w rejonie ulicy Polnej;

• Wykaz działki o nr 689 o pow. 0,0500 ha położonej w Potrzanowie, 
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dzierżawcy  w drodze bezprze-
targowej;

• Wykaz części (0,0189 ha) działki nr 5/48 o ogólnej pow. 8,9455 ha 
położonej w Sławicy, przeznaczonej do wydzierżawienia w celu po-
prawy warunków zagospodarowania działki letniskowej nr 235;

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
wydał zarządzenia w sprawach:

• Sprostowania Zarządzenia nr 144/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. 
dotyczącego ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu gruntów 
położonych we wsi Sławica do wydzierżawienia;

• Umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami). W 
związku z postanowieniem komornika o umorzeniu postępowania 
egzekucyjnego ze względu na jego bezskuteczność, niniejszym Za-
rządzeniem Burmistrz umorzył dłużnikom należności cywilnoprawne 
z tytułu czynszu mieszkalnego w kwocie 1.557,53 zł.

• Podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i 
Gminy Skoki za IV kwartał 2008 roku;

• Zatwierdzenia cen „loco las” na sprzedaż drewna małowymiaro-
wego i średniowymiarowego pozyskiwanego z lasów i zadrzewień 
należących do Gminy Skoki obowiązującą od 29 stycznia 2009 r. do 
dnia 31 grudnia 2009 r.;

• Zmiany Zarządzenia nr 1/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie 
zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na 
dysponentów środków oraz planu wydatków na zadania zlecone 
realizowane w Urzędzie Miasta  i Gminy Skoki w 2009 r.;

• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2009;
• Odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu działki nr 15/48 w 

Sławie Wlkp.;
• Udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania zadań Dyrektorowi 

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach;

Dokończenie na str. 6
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• Udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania zadań Dyrektorowi 
Przedszkola Samorządowego w Skokach;

• Zmiany Zarządzenia nr 1/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie zatwier-
dzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na dysponentów 
środków oraz planu wydatków na zadania zlecone realizowane w Urzędzie 
Miasta i Gminy Skoki w 2009 r;

• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2009;
• Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Skokach;
• Przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania rocznego z 

wykonania budżetu Gminy i Sprawozdania rocznego z wykonania 
planu finansowego Biblioteki Publicznej za rok 2008;

• Wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Skoki miejsc przeznaczo-
nych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 
oraz plakatów i reklam komitetów wyborczych w czasie trwania 
kampanii wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europej-
skiego, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
na 7 czerwca 2009 r.

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W dniu 16 marca br. z udziałem 14 radnych odbyła się zwołana w 
trybie nadzwyczajnym na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o 
samorządzie gminnym oraz §23 pkt. 5 rozdz. V Statutu Gminy Skoki 
XXVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Sesji przewodniczył radny 
Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza obrad pełnił Michał Rosik. W 
trakcie sesji radni podjęli uchwałę: 
Nr XXVIII/195/2009 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale 
budżetowej na rok 2009. 
Uchwałą tą Rada wprowadziła zmiany w budżecie Gminy na rok 2009 
polegające na łącznym zmniejszeniu dochodów Gminy o 118. 811 zł i 
zwiększeniu wydatków budżetu o 580.554 zł. Po tych zmianach budżet 
Gminy na rok 2009 wynosi: 24.046.714,00 zł po stronie dochodów i 
29.329.891,00 zł po stronie wydatków.

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
W dniu 19 marca br. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej Gminy 
Skoki. W sesji, której przewodniczył Zbigniew Kujawa, a funkcję 
sekretarza obrad pełnił radny Antoni Wiśniewski udział wzięło 14-tu 
radnych. W trakcie sesji radni podjęli 12 uchwał, w tym: 
1. Uchwałę nr XXIX/196/2009 - w sprawie przystąpienia do  sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki - działki nr 491/2 i 491/4 w Potrzanowie.
2. Uchwałę nr XXIX/197/2009 - w sprawie przystąpienia do  sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki - działki nr 335/4 w Potrzanowie.
3. Uchwałę nr XXIX/198/2009 - w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki - działki nr 274 w Rościnnie.
4. Uchwałę nr XXIX/199/2009 - w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki - działki nr 163 w Rościnnie.
W/w uchwałami Rada postanowiła przystąpić do sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienionych w 
nich działek (3,20 ha w Potrzanowie, 4,9224 ha w Potrzanowie, 16,19 
ha w Rościnnie i 3,97 ha w Rościnnie) z przeznaczeniem na tereny 
zabudowy rekreacji indywidualnej, co jest zgodne z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Skoki. 
5. Uchwałę nr XXIX/200/2009 - w sprawie wyrażenia zgody na do-
konanie zamiany gruntów położonych w rejonie uli. Ciastowicza i 
Wągrowieckiej w Skokach.

Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na notarialne dokonanie zamiany 
gruntów pomiędzy Gminą Skoki – właścicielem działek nr. 639/2 i 
639/3 i współwłaścicielami działek nr. 637/2 i 637/3, które to grunty 
już od lat są w faktycznym użytkowaniu zamieniających je stron.
6. Uchwałę nr XXIX/201/2009 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
lokalu mieszkalnego w miejscowości  Glinno.
Wyżej wymienioną uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do zakupu 
w drodze przetargu od Agencji Nieruchomości Rolnych lokalu miesz-
kalnego we wsi Glinno z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
7. Uchwałę nr XXIX/202/2009 - w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie na okres dłuższy niż trzy lata części  działki nr 762 w 
Potrzanowie zabudowanej obiektami po byłej szkole podstawowej.
Powyższą Uchwałą Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie na okres 
dłuższy niż trzy lata części działki nr 762 w Potrzanowie zabudowanej 
obiektami po byłej szkole podstawowej.
8. Uchwałę nr XXIX/203/2009 - w sprawie upoważnienia kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do  załatwiania indywidual-
nych spraw z zakresu administracji publicznej.
Uchwałą ta Rada upoważniła kierownika OPS w Skokach do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w 
części dotyczącej podejmowania wobec dłużników alimentacyjnych 
działań przewidzianych w Ustawie z dnia 7.09.2007 o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. 
9. Uchwałę nr XXIX/204/2009 - w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwałą tą, na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sko-
kach Rada zatwierdziła taryfą cenową za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jednakową dla wszystkich 
grup odbiorców na okres do 01.05.2009 do 30.04.2010r. 
Zgodnie z ta taryfą cena brutto 1m3 wody wynosić będzie 2,47 zł, a 
cena 1m3 ścieków 4,62 zł, a miesięczna opłata abonamentowa 2,14 
zł
10. Uchwałę nr XXIX/205/2009 - w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Skoki w części miasta Skoki.
W/w uchwałą Rada uchwaliła „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki w części miasta Skoki”. W/w grunty 
stanowią własność Gminy, a zgodnie z uchwalonym planem będą 
przeznaczone pod drogi publiczne i pod zabudowę budynkami 
jednorodzinnymi o zabudowie dwu kondygnacyjnej  ze stromymi 
dachami.
11. Uchwałę nr XXIX/206/2009 - w sprawie nieodpłatnego nabycia 
przez Gminę Skoki nieruchomości gruntowych stanowiących frag-
ment projektowanej drogi gminnej.
W/w uchwałą Rada postanowiła wyrazić zgodę na nieodpłatne 
przejęcie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Skoki nieruchomości 
oznaczonej jako działki nr. 797/1 i 797/2 obręb Skoki z przeznacze-
niem ich pod budowę ulicy Kościuszki w Skokach.
12. Uchwałę nr XXIX/207/2009 - w sprawie zatwierdzenia do  reali-
zacji projektu Biblioteki Publicznej w Skokach finansowanego przez 
Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa w ramach Programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
Uchwała Rady była niezbędna dla umożliwienie Bibliotece Samo-
rządowej realizacji w/w projektu. Stanowić ona będzie załącznik do 
umowy o przyznaniu Bibliotece przez Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu środków finansowych w wysokości 49.995 zł

Równocześnie Rada przyjęła:
· Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2008
· Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w roku 2008

Protokóły z w/w Sesji Rady wraz z uchwałami Rady znajdują 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
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ODBIÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE 
PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH!

W ślad za pismem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa - Biura Powiatowego w Wągrowcu uprzejmie informujemy, że 
pracownik tej firmy będzie odbierał wypełnione wnioski rolników z 
terenu Gminy Skoki  na miejscu w sali biblioteki w dniu  24.04.2009r. 
(piątek) w godzinach od 900  do 1500. 

Ponadto informujemy, że wcześniej – dnia 15 kwietnia br. godz.1000  
odbędzie się szkolenia , którego celem będzie zapoznanie się z  za-
sadami wypełniania tej dokumentacji. 

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW 
DO BIURA POWIATOWEGO - ROK 2009
I. PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE I ONW 2009:
· 15 marca – 15 maja 2009 r. – ostateczny termin to 9 czerwca 2009r., 

ale po 15 maja za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą 
zmniejszenia należnej kwoty o 1 %.

 Zmiany do wniosku można składać do 1 czerwca 2009 r., 
- ostateczny termin do 9 czerwca, ale po 1 czerwca za każdy dzień 
roboczy opóźnienia, stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty o 
1% w stosunku do działki, co do której dokonano zmiany.
II. 1.  WSPIERANIE  PRZEDSIĘWZIĘĆ ROLNOŚRODOWISKO-
WYCH  I POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT W RAMACH 
PROW 2004-2006:
· wnioski kontynuacyjne: 15 marca - 15 maja – ostateczny termin to 9 

czerwca 2009r., ale po 15 maja za każdy dzień roboczy opóźnienia 
stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty o 1 %.

2. WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWI-
SKO-WEJ PROW 2007-2013:
· wnioski nowe i kontynuacyjne: 15 marca - 15 maja – ostateczny termin 

to 9 czerwca 2009r., ale po 15 maja za każdy dzień roboczy opóźnienia 
stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty o 1 %.

III. WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH W 
RAMACH PROW 2004-2006:
· oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięć zadeklarowanych we 

wniosku i planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego: w terminie 
7 dni od dnia kiedy upłynął termin 6 miesięcy od wypłaty płatności dla 
gospodarstwa niskotowarowego w trzecim roku realizacji planu

IV. ZALESIANIE:
· wnioski kontynuacyjne: 15 marca- 15 maja (PROW 2007-2013)
· wnioski kontynuacyjne: 1 czerwca - 15 lipca (PROW 2004-2006)
· nowe wnioski na zalesienia: 1 czerwca – 31 lipca
· oświadczenie o wykonaniu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleś-
niczego potwierdzające ten fakt: 21 dni od dnia wydania przez nadleś-
niczego zaświadczenia, jednakże nie później niż do 20 czerwca.
V. RENTY STRUKTURALNE:  po ogłoszeniu terminu naboru.
VI. KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW 
I POSIADACZY  LASÓW: po ogłoszeniu terminu naboru.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Wągrowcu uruchamia w 2009 roku, punkty zewnętrzne przyjmowania 
wniosków o przyznanie płatności obszarowych i ONW na rok 2009, 
poza siedzibą Biura Powiatowego ARiMR. Zgodnie z podanym po-
niżej wykazem, pracownik Biura Powiatowego ARiMR w Wągrowcu, 
będzie przyjmował wnioski obszarowe i ONW na 2009 rok. W gminie 
Skoki wnioski będą przyjmowane 24 kwietnia w godz. 900-1500 w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Skokach. 
Prosimy o skorzystanie z możliwości złożenia wniosku we wskazanym 
miejscu i termie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Wągrowcu

1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 23 marca 2009 r) ceny skupu wzrosły i są na pozio-

mie:  żyto na mąkę = ok. 360 - 450 zł/tona, pszenica = 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. 350 
zł za tonę wyższe. Ceny targowiskowe jęczmienia, pszenicy średnio 
30-35 zł za 50 kg. Rok temu ok. 45 zł.

2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia 23 marca br.) nieco wzrosła - wynosi 

średnio 4,60 zł/kg plus 3 – 6% VAT. Cena skupu tuczników jest wyższa 
o ok. 1,20 zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt wysokie – ok. 
170 -180 zł/szt. Pogłowie trzody jest mniejsze niż rok temu. Cena skupu 
młodego bydła rzeźnego: byki ok. 4,80 – 5,40 zł/kg, jałówki ok. 4,00 
zł/kg plus 3 - 6% VAT. 

3. Inne wiadomości.
Obecnie ceny nawozów są na poziomie:  saletra amonowa ok. 1190 

zł/t, mocznik ok. 1490 zł/t, saletrzak ok. 1090 zł/t, sól potasowa ok. 2200 
zł/t, polifoska (4) ok. 1880 zł/t, polifoska (6) ok. 2180 zł/t, Lubofoska 
ok. 1460 zł.

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. Do 31 marca rolnicy mogli 
składać wnioski o dotacje do oleju napędowego zakupionego w okresie  
1 .09. 2008 do 28 .02. 2009 r.

Już od 16 marca br. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Wągrowcu przyjmuje wnioski o dopłaty 
bezpośrednie na 2009 rok. Wnioski należy złożyć do 15 maja 2009 r. 
Podobnie jak wnioski „rolnośrodowiskowe”, np. do uprawy poplonów. 
Doradcy Zespołu Doradczego w Wągrowcu (WODR Poznań) służą 
pomocą w wypełnianiu wniosków. W połowie kwietnia planowane jest 
spotkanie Pani Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wągrowcu 
z rolnikami gm. Skoki. 

Uwaga Rolnicy!  
Prawdopodobnie od 21 kwietniu br. Oddział Regionalny ARiMR 

w Poznaniu rozpocznie nowy nabór wniosków o dofinansowanie mo-
dernizacji gospodarstw rolnych. Zainteresowani rolnicy winni się do 
tego przygotować, aby w terminie złożyć odpowiednie wnioski celem 
skorzystania z możliwości dofinansowania, które może być na poziomie 
50 – 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Więcej szczegółów oraz 
wzór druku wniosku na stronie internetowej  „www.arimr.gov.pl”. 

Doradca Rolników 
Stanisław  Kida

Uwaga Mieszkańcy
Miasta i Gminy Skoki !!!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, podaje do 
publicznej wiadomości, że z dniem 01.05.2009 r wpro-
wadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Cena 1 m ³ wody dostarczanej z sieci wodociągowej wy-
nosić będzie 2,47 zł brutto
Cena 1 m ³ zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej wy-
nosić będzie 4,62 zł brutto.
Miesięczna opłata abonamentowa 2,14 zł brutto.



�

P
Powodem do spotkania jak co roku byli 

uczniowie i absolwenci szkół z terenu naszej 
gminy oraz odniesione przez nią sukcesy 
naukowe, artystyczne i sportowe, a co za tym 
idzie promocja i budowanie pozytywnego 
wizerunku Miasta i Gminy Skoki poza jej gra-
nicami. Uczniów i ich opiekunów nagrodzono 
na oczach rodziców, nauczycieli, koleżanek i 
kolegów, mieszkańców Gminy Skoki oraz za-
proszonych gości wśród których byli: Wojciech 
Jankowiak Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Michał Piechocki Starosta 
Powiatu Wągrowiedzkiego oraz Krzysztof 
Migasiewicz Przewodniczący Rady Powiatu 
Wągrowieckiego. 

Zanim nastąpiła chwila wręczenia pamiąt-
kowych statuetek, dyplomów oraz książek, 
prowadzący uroczystość: Karolina Stefaniak i 
Wiesław Nowak podsumowali wszystkie Gale z 
czego wynikło że podczas pięciu lat nagrodzo-
no łącznie 221 laureatów oraz 39 opiekunów. 
Niektórzy z nich 3 i 4 krotnie, a nawet byli tacy 
którym udało się to 5 razy. 

Zaczynano skromnie, przed czterema laty 
w sali Biblioteki w Skokach, rok później 
gościła laureatów Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza w Skokach, a od trzech 
lat Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków 
w Skokach. 

Tak jak i miejsce, zmieniała się oprawa 
artystyczna. W pierwszym roku występował 
Zespół Artystyczny Skoczki pod dyrekcją pana 
Mieczysława Jarzembowskiego. W następnym 
roku śpiewali: Małgorzata Jarzembowska i 
Krzysztof Koniarek, a tańczył zespół taneczny 
„Roses” pod kierownictwem pani Wiesławy 
Hauke. W pierwszym roku bytności w murach 
hali podziwiano pokaz sztuki walki aikido 
oraz wysłuchano występu Joanny Słowińskiej 
z zespołem. W minionym roku zaproszono 
młodych uczniów Ogólnokształcącej Szkoły 
Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w 
Poznaniu. Uroczystość zakończył otwarty kon-
cert młodzieżowego zespołu Jeden Osiem L. 

7 marca tego roku dokonano podsumowa-
nia osiągnięć naukowych, sportowych i arty-
stycznych zdobytych w minionym 2008 roku. 
Aby wyłonić laureatów Burmistrz powołał 
Kapitułę Gali, która w oparciu o przyjęty 
regulamin przyznawania nagród dokonała 

selekcji przedstawionych przez dyrektorów 
szkół kandydatów. 

Laureaci V Gali, to osoby które musiały 
przystąpić do konkursu przedmiotowego 
lub uczestniczyć w rozgrywkach sportowych, 
których zasięg był co najmniej wojewódzki i 
zająć tam minimum 6 miejsce indywidualnie 
lub 5 miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz 5 
miejsce w grach zespołowych. Podsumowując, 
pamiątkowe dyplomy i statuetki otrzymało 
łącznie w tym dniu 34 laureatów z terenu 
naszej gminy oraz 13 opiekunów.

Ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickie-
wicza w Skokach nagrodzono następujących 
uczniów i absolwentów: Pawła Dziekana, Pio-
tra Dembińskiego, Edwarda Surdyka, Martę 
Szmyrę, Aleksandrę Samol, Krzysztofa Pola, 
Filipa Kujawę, Dawida Mazurka, Mateusza 
Nowaka. 

Z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków 
w Skokach nagrodzono: Katarzynę Bejme, 
Maję Guner, Weronikę Saukens, Tomasza 
Przykuckiego, Martę Guner, Adama Wyle-
galskiego, Łukasza Mrozińskiego, Roberta 
Lipczyńskiego, Katarzynę Dziekan, Monikę 
Lehmann, Sandrę Kucz, Sebastiana Seydę, 
Pawła Popadowskiego, Filipa Człapkę, Woj-
ciecha Molińskiego, Łukasza Bartola.

Kapituła Gali postanowiła skorzystać z 
punktu regulaminu, który daje jej możliwość 
przyznania nagrody za osiągnięcia nie objęte 
regulaminem, ale w szczególny sposób przy-
czyniające się do promocji naszego miasta i 
gminy poza jej granicami. Nagrodę taką za 
szczególne osiągnięcia artystyczne przyznano 
Teatrowi Beltaine powstałemu w 2008 roku, 
skupiającemu dzieci i młodzież z terenu dzia-
łania Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim w 
Bliżycach.

Pomysłodawcą i pierwszym opiekunem gru-
py młodzieży był pan Wojciech Dudek nieży-
jący dyrektor Zespołu Szkolno-Przeczkolnego 
w Jabłkowie, obecnie zespół prowadzony jest 
przez pana Przemysława Klimczaka. 

Nazwa Zespołu została zaczerpnięta z kul-
tury celtyckiej, gdzie słowo Beltaine znaczyło 
ognie szczęścia. Beltaine to jedno z głównych 
świąt celtyckich. Zespół to kilku osobowa 
grupa młodych ludzi specjalizujących się w 
pokazach sztuki fireshow. Próba okiełznania 

żywiołu ognia jest ich pasją. Ogień rozdziela 
i łączy, niszczy i tworzy, daje bezpieczeństwo, 
ale może też zabić. Spektakle są oparte na łą-
czeniu ognia, tańca, elementów sztuki żongler-
skiej i animacji scenicznej. Gdy w ciemności 
rozbrzmiewa muzyka ruch i ogień stają się 
formą ekspresji. Taniec z ogniem, połączony 
ze sztuką teatralną, odsłania nowe horyzonty 
oraz daje młodym ludziom nowe możliwości 
wyrażania samego siebie. 

Tańcząc młodzi artyści wykonują skompli-
kowane akrobacje za pomocą łańcuchów za-
kończonych płonącymi kulami w konsekwencji 
tworząc zsynchronizowane układy choreogra-
ficzne w rytm muzyki. Jako tancerze ognia, 
artyści w spektaklu posługują się łańcuchami 
z pojedynczą pochodnią, linami, wachlarza-
mi i pochodniami.  Układy są urozmaicane 
„pluciem ogniem”. Stroje członków teatru są 
zależne od roli każdej z osób i utrzymują się 
w tonacji czarno-białej, czarno-czerwonej, i 
białej. Makijaż jest odbiciem kostiumu.

Ideą przedstawień jest ukazanie Człowieka 
i Ognia jako przyjaciół i wrogów.

Nagrodzono następujących artystów z 
Teatru Beltaine: Dariusz Bąkowski, Rafał 
Kędziora, Robert Bąkowski, Patryk Nowacki, 
Magdalena Przydrożna, Joanna Banach, 
Roksana Konowalska.

Od 5 lat niezmiennie towarzyszą Gali Mi-
strzów słowa wypowiedziane przez Stanisława 
Staszica „Talent jest jak kawałek szlachetnego, 
ale surowego metalu, dopiero pilna praca go 
obrobi i wartość mu wielką nadaje”. Nie bez 
powodu cytat ten stał się mottem Skockiej 
Gali Mistrzów, ponieważ sukces wyróżnio-
nych uczniów odbywał się pod czujnym okiem 
nauczycieli i opiekunów, którzy swą pracą 
kształtowali to zdolne młode pokolenie. 

Nagrodzono następujących opiekunów i 
nauczycieli za wybitne osiągnięcia w kształce-
niu młodego pokolenia skoczan w 2008 roku: 
Katarzyna Dziel –Wychowanie Fizyczne, 
Magdalena Fertsch – Przyroda, Alina Gapiń-
ska – Historia, Renata Hamulczyk – Historia, 
Danuta Kobus-Bogunia – Język Polski, Dorota 
Mrozińska – Historia, Danuta Słoma – Język 
Polski, Barbara Surdyk – Historia, Wiesława 
Surdyk-Fertsch – Historia, Krzysztof Gapiń-
ski – Matematyka, Wiesław Nowak – Wycho-

Po raz kolejny spotkaliśmy się na uroczystości pt. Skocka Gala Mistrzów, tym razem w jubileuszowym 
piątym wydaniu. Jak na jubileusz przystało Galę swoją osobą uświetnili nadzwyczajni Goście, a była 
nimi „złota” wioślarska czwórka podwójna mężczyzn w składzie Adam Korol, Marek Kolbowicz, Michał 
Jeliński i Konrad Wasielewski wraz z trenerem Aleksandrem Wojciechowskim. Uroczystość zakończył 
koncert i pokaz finalistów programu Mam Talent tj. akrobaty Ssnaka oraz zespołu AudioFeels. 
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wanie Fizyczne, Andrzej Surdyk – Historia, 
Przemysław Klimczak - Teatr Beltaine.

Przyznano dwie nagrody specjalne za ponad 
przeciętne osiągnięcia uzyskane na arenach 
sportowych, dla dwóch młodych mieszkańców 
naszej gminy Łukasza Nowak i Jarosława 
Rutkowskiego, którzy poprzez swoje sukcesy 
rozsławiają Miasto i Gminę Skoki. 

Łukasz Nowak jest studentem II roku 
Akademii Wychowania Fizycznego w Po-
znaniu. Uprawia od 5 lat wytrzymałościową 
konkurencję lekkoatletyczną – chód sportowy. 
Obecnie reprezentuje klub AZS Poznań. Od 
ponad trzech lat treningi rozpisuje mu trener 
reprezentacji Polski pan Krzysztof Kisiel. 
W domu nad jego treningami czuwa ojciec 
Wiesław. Łukasz w ubiegłym roku zdobył złoty 
medal i tytuł Mistrz Polski w chodzie na 20 km 
na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski oraz 
V miejsce w Mistrzostwach Polski seniorów 
na 20 km.

Posiada wynik klasy mistrzowskiej. Obecnie 
jest Członkiem Młodzieżowej Kadry Polski.

Jarosław Rutkowski też jest lekkoatletą 
– trenuje skok wzwyż. Największym jego osiąg-
nięciem w minionym 2008 roku było zdobycie 
II miejsca na Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych w Bydgoszczy. Dodajmy tyko, że 
Jarek w tym roku zdobył już tytuł wicemistrza 
polski tym razem juniorów).

Obecnie jest uczniem II klasy LO w Wą-
growcu, a trenuje w Klubie Lekkoatletycznym 
Orkan Wielkopolska pod okiem trenera Woj-
ciecha Mazurkiewicza. 

Zarówno Łukasz jak i Jarosław mają duże 
szanse aby być reprezentantami naszego kraju 
na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 
roku. Czego serdecznie im życzymy. 

Obydwaj oni otrzymują comiesięczne sty-
pendium sportowe Burmistrza Miasta i Gminy 

Skoki. Podczas Gali oprócz wspomnianych 
pamiątkowych statuetek, dyplomów i książek 
otrzymali cenne nagrody rzeczowe, Łukasz 
aparat cyfrowy typu lustrzanka, a Jarek no-
tebooka. 

Burmistrz Tadeusz Kłos uhonorował także 
szczególnego gościa Gali pana Aleksandra 
Wojciechowskiego trenera polskiej kadry 
narodowej w wioślarstwie, który wraz z żoną 
Haliną od 2005 roku jest mieszkańcem 
Skoków. Burmistrz wręczył mu kryształową 
statuetkę w dowód uznania za osiągnięcia dla 
polskiego sportu. 

Cześć Gali poświęconą uhonorowaniu jej 
laureatów uświetniły zawodniczki Między-
szkolnego Klubu Sportowego „Dąbrówka” 
z Poznania, sekcja gimnastyki artystycznej. 
W pięciu odsłonach młode gimnastyczki za-
prezentowały się w układach zespołowych z 
obręczami i ze wstążkami oraz indywidualnie 
ze skakanką, z maczugami i piłką. Wystąpił 
dla obecnych także nagrodzony tego wieczo-
ru teatr ognia Beltaine w wersji z neonami i 
ultrafioletem. 

Jubileuszową Galę uświetnił przyjazd szcze-
gólnych gości, a byli nimi wioślarze Adam 
Korol, Marek Kolbowicz, Michał Jeliński i 
Konrad Wasielewski na co dzień członkowie 
polskiej kadry narodowej, którzy w czwórce 
podwójnej wywalczyli dla naszego kraju złoty 
medal olimpijskie podczas Igrzysk w Pekinie 
w ubiegłym roku. Towarzyszył im ich trener 
od 2005 roku Skoczanin pan Aleksander 
Wojciechowski. Pisaliśmy o nim szerzej w 
miesiącu wrześniu.  

Sportowcy ci byli ukoronowaniem Gali, do-
wodem na to że ciężka praca może dać efekty 
w postaci zadowolenie, sławy i nie ukrywajmy 
pieniędzy. O tym wszystkim można było się 
samemu przekonać podczas spotkania z za-

wodnikami i ich trenerem, zadając im pytania 
i słuchając ich wypowiedzi. Szczególnie miło 
było nam gościć tak utytułowanych sportow-
ców w szkole im. Polskich Olimpijczyków. Po 
oficjalnym spotkaniu z zawodnikami przyszedł 
czas na wspólne zdjęcie z gośćmi oraz rozmo-
wy w kuluarach przy smacznym placku i ka-
wie. Rozdawaniu autografów nie było końca. 
Będziemy trzymać kciuki aby nasi goście dalej 
odnosili ogromne sukcesy. 

Po przerwie nastąpiła dalsza część przewi-
dzianego na ten wieczór programu, wystąpili 
przed nami artyści Ssnake i AudioFeels, finali-
ści programu telewizyjnego Mam Talent. Tak-
że oni udowodnili, że ciężka praca popłaca!

Żadna impreza nie miała jeszcze takiej fre-
kwencji, w hali zjawiło się ponad 1000 osób. 

Grupa AudioFeels to wyjątkowy zespół, 
który tworzy ośmiu młodych wokalistów. 
Pochodzą z różnych części Polski, ale wszyscy 
spotkali się w 2007 roku w Poznaniu i tutaj 
wspólnie pracują, tworząc unikalny na polskim 
rynku gatunek zwany Vocal Play (imitowanie 
głosem brzmienia instrumentów). 

Dzięki temu wykonują znane hity światowej 
muzyki rozrywkowej, a w ich repertuarze 
znajdują się przeboje m.in. Michaela Jackso-
na, Bee Gees, Quincy Jones'a oraz Red Hot 
Chili Peppers. 

Ssnake to 26-latek ze Stargardu Szczeciń-
skiego, ukończył szkołę cyrkową w Warszawie, 
sam projektuje i szyje kostiumy. Wykonuje 
zawód aktora cyrkowego. 

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
zorganizowania i przeprowadzenia tej uroczy-
stość, a w szczególności dyrekcji i nauczycie-
lom Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków 
w Skokach.

Karolina Stefaniak
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MAJOWY WIECZÓR 
KABARETOWY W SKOKACH

24 maja (niedziela) 2009, godz. 19:30
hala widowiskowo-sportowa w Skokach

w programie:

Kabaret Skeczów Męczących
Łowcy.B

Bilety w cenie:
-  30 zł w przedsprzedaży od 6 kwietnia 2009 do nabycia w Bibliotece 
Publicznej w Skokach, rezerwacja telefoniczna nr 061 892 58 22,  
798 824 520
- 35 zł w dniu występu.

Serdecznie zapraszamy
Organizator: Biblioteka Publiczna w Skokach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
zaprasza wszystkich 

miłośników książek dla dzieci
na spotkanie

 z młodymi aktorami teatru

„Łejery”
oraz

z pisarką, autorką książek dla dzieci, 
panią profesor

Joanną Papuzińską
24 kwietnia 2009 godz. 16.00

sala Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy
w Skokach
Darmowe wejściówki do odbioru 
w Bibliotece w Skokach 
tel. 061 892 58 22

Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Poznaniu
oraz

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
serdecznie zapraszają

na

VIII Wielkopolską Wystawę 
Owczarków Niemieckich

sobota 18 kwietnia 2009, stadion w Skokach

Program wystawy:
7:00 – przyjmowanie psów
9:00 – uroczyste otwarcie wystawy
9:30 – rozpoczęcie sędziowania w ringach
13:00-14:00 – w czasie przerwy pokaz szkolenia 
psów 
w zakresie obrony i posłuszeństwa 
(sprzęt do pokazu udostępni Firma DINGO)
14:00 – ocena psów w ruchu

Organizatorem wystawy jest pan Henryk Tabaczyński, od pół roku miesz-
kaniec Potrzanowa, hodowca owczarków niemieckich.

U W A G A   P O D A T N I C Y !
16 marca minął termin płatności  

I raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 
na rok 2009

Od niewpłaconego w terminie podatku zostaną naliczone od-
setki za zwłokę, począwszy od dnia następnego po upływie 
terminu płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OBOWIĄZKI OSÓB POSIADAJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE 
W związku z częstymi przypadkami niewłaściwej opieki lub braku właściwego 

nadzoru nad zwierzętami domowymi (psy, koty) oraz nieprawidłowego sposobu 
utrzymania zwierząt – Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że od kilku lat 
obowiązują następujące akty prawne: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach /Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622/, Uchwała nr XI/82/2007 Rady Miejskiej 
Gminy Skoki z dnia 27.09.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Skoki, Ustawa o ochronie zwierząt /Dz.U. 
2003 nr 106 poz. 1002/, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne /Dz.U. 2003 nr 
77 poz. 687/.
W/w akty prawne nałożyły na właścicieli zwierząt domowych szereg obo-
wiązków:
1) Dbanie właścicieli psów i kotów o ich stan zdrowotny (zapewnienie im właś-

ciwej opieki weterynaryjnej oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób 
odzwierzęcych),

2) Utrzymanie zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia i uciążliwości dla ludzi, 
a w szczególności sprzątanie, i usuwanie odchodów zwierzęcych na terenach 
przeznaczonych do wspólnego użytku.

Przypominamy również, że utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga 
uzyskania zezwolenia Burmistrza.

Na tereny użyteczności publicznej psy muszą być wyprowadzane wyłącznie na 
smyczy, a agresywne nadto w kagańcach. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone 
jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, 
a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego 
zachowaniem.

Bezwzględnie zabrania się:
· swobodnego wypuszczania psów poza obręb własnego mieszkania lub własnej 

nieruchomości,
· wyprowadzania psów na place zabaw, boiska, plaże oraz kąpieliska,
· wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej oraz do sklepów, szkół, 

lokali gastronomicznych, itp.
W/w przepisy nie mają zastosowania do psów - przewodników osób niewido-

mych.
Informujemy, że w placówkach weterynaryjnych można dokonywać obowiązko-

wych (corocznych) szczepień przeciw wściekliźnie zarówno psów jak i kotów.
Przypadki łamania i nieprzestrzegania prawa należy zgłaszać Policji:

Komisariat Policji w Skokach
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 14.000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
    Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801,
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych wa-
runków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja o możliwości 
składania ofert  częściowych: 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzanowie, ul. 
Włókna polegająca na budowie na istniejącej podbudowie drogi wykonanej z kruszyw 
łamanych w 2007r. nawierzchni bitumicznej na długości drogi 1800m i szerokości 4,5m. 
Zakres inwestycji:
· Fundamentowanie dróg: profilowanie i zagęszczenie podbudowy, wyrównanie istniejącej 
podbudowy  tłuczniem twardym 0 do 31,5mm grubości 5 cm, wyrównanie podbudowy 
tłuczniem twardym 0 do 31,5mm  grubości 10 cm na przesuniętym odcinku drogi na 
długości 120m,
· Nawierzchnia: skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  1 kg/m2, wyrównanie podbudowy 
mieszanką asfaltową w ilości 75kg/m2, warstwa ścieralna grubości 3cm z masy grysowo 
- żwirowo – asfaltowej,
· Przepust pod drogą: rozebranie istniejącego przepustu betonowego, budowa nowego 
przepustu z rur PCV o średnicy 400mm długości 8m, bariera ochronna stalowa przy 
przepuście 24mb, 
· Roboty w zakresie zagospodarowania terenu: wykonanie pobocza z tłucznia kamien-
nego, plantowanie pobocza ziemnego, ścinanie i karczowanie krzaków, montaż znaków 
drogowych,
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 28.08.2009r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speł-
nienia 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 wyko-
nania zamówienia,  
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-
wienia,
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 eko-
nomicznej 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 22.04.2009r. 
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.

„BUDOWLANI ROSIK” WYGRALI 
Z udziałem 8-miu drużyn, odbył się w niedzielę – 15 marca br. w hali 

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Oldboyów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. W 
roli sędziego Turnieju wystąpił Andrzej Szczepaniak, a wśród kibiców 
dopingujących zawodników zaobserwowaliśmy: Burmistrza Tadeusza 
Kłosa, I Marszałka Województwa Wielkopolskiego, V-ce Prezesa 
Zarządu Głównego OSP Stefana Mikołajczaka, Prezesa Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Skokach Krzysztofa Jachnę i Króla Zielono-
świątkowego Jana Kamińskiego.

Turniej rozegrano na zasadzie „każdy z każdym”, co w sumie zaowo-
cowało 28 spotkaniami na boisku. O zwycięstwie decydowała liczba 
zdobytych punktów, przy czym przy meczu zakończonym remisem, 
każda drużyna zyskiwała 1 punkt. W pozostałych przypadkach zyskiwała 
3 punkty, a przegrana 0 punktów.

Turniej zakończył się zwycięstwem zespołu „Budowlani Rosik” i 
oni też opuścili halę z pamiątkowym Pucharem Burmistrza. Królem 
strzelców został zdobywca 8 bramek Ryszard Jurga z Niedźwiadków 
Gołańcz.

E. Lubawy

START NA REMIS !
Po wielu perturbacjach w okresie przygotowawczym do sezonu 

„Wiosna 2009”, „Wełna” 22 marca br. wystartowała wreszcie do boju 
o awans. Seniorzy wraz z juniorami wyjechali do Wągrowca, a tam 
czekano już na nich, by „Wełnę” rozłożyć na czynniki pierwsze. Jednak 
ambicja i umiejętności piłkarskie naszych zawodników wybiły „Nielbie” 
to z głowy. Kadrę „Nielby II” zasilili piłkarze I zespołu, czterech w 
pierwszej połowie i czterech w drugiej.

Mecz był emocjonującym spektaklem, z dużą ilości żółtych kartek, 
które wyniknęły z ostrej walki na całym boisku. Goście, w szeregach 
których grali byli zawodnicy i wychowankowie „Nielby”: Krzysztof 
Marczyk, Patryk Szalaty i Patryk Smykowski chcieli pokazać się z jak 
najlepszej strony. 

Mecz zakończył się wynikiem bezbramkowym 0:0. Wągrowczanie 
schodzili z boiska prawie tak, jak po porażce. 

Nie powiodło się natomiast Juniorom. Po zaciętym pojedynku ulegli 
rówieśnikom z Wągrowca 1:4. Honorowego gola dla „Wełny” zdobył 
Piotr Rakowski. Juniorzy po mału rozumieją dla kogo grają i po co 
grają. Podczas niedzielnej inauguracji zauważyć można było, że trzech 
juniorów zasiliło I drużynę. Brawo!

Trampkarze Młodsi i Starsi, „wiosnę” rozpoczynają 28 marca wyjaz-
dem do Chodzieży. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedza informujemy, 
że pierwszą drużynę prowadzi Andrzej Szczepaniak, Juniorów Paweł 
Smykowski, Trampkarzy Młodszych Janusz Bojarski, a Trampkarzy 
Starszych Mateusz Deminiak.

 Antoni Wiśniewski 

MISTRZOSTWA GMINY 
28 lutego po raz kolejny odbyły się w hali sportowej w Skokach 

zawody w tenisie stołowym. Tegoroczny turniej rozgrywany był w 
kategorii mężczyzn i kobiet.

Turniej rozgrywano systemem grupowym. Nagrody rzeczowe oraz 
puchary ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos.

Oto klasyfikacja końcowa Mistrzostw Gminy Skoki w tenisie sto-
łowym: Mężczyźni: 1. Robert Skibiński 2. Błażej Pawlicki 3. Marcin 
Juszczak 4. Robert Koteras 5. Wojciech Koprowski 6. Damian Adamski 
7. Dariusz Koprowski 8. Radosław Kramer. Kobiety: 1. Joanna Kono-
walska 2. Hanna Janiszewska 3. Żaneta Konowalska.

Zawody przygotował i przeprowadził Grzegorz Samol.
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POŻEGNANIE ZIMY
Przedszkolaki z naszego przedszkola zmęczone długą zimą posta-

nowiły dnia 20 marca kategorycznie się z nią rozprawić. W tym celu 
wspólnymi siłami zrobiliśmy ze słomy i różnych kawałków materiału 
MARZANNĘ i wyruszyliśmy na plac zabaw, aby ją wyrzucić.  Po-
tem wróciliśmy do przedszkola, by wypatrywać oznak zbliżającej się 
wiosny.

PRZEDSTAWIENIE 
„KUBUŚ PUSZATEK”

W  czwartek 12 marca nasze przedszkolaki obejrzały ciekawe 
przedstawienie. Ten spektakl to muzyczna opowieść o ulubionych 
bohaterach dzieci: Kubusiu Puszatku i jego przyjaciołach: Krzysiu, 
Osiołku Kłapouchu, Kangurzycy, Króliku, Prosiaczku, i brykającym 
Tygrysku. Było to pierwsze z cyklu czterech przedstawień, które nasze 
przedszkolaki będą miały okazję już niedługo zobaczyć. Każde przed-
stawienie ukazywać będzie dzieciom  kolejną porę roku.  

SPOTKANIE Z ILUZJONISTĄ
W marcu w naszym Przedszkolu gościliśmy Pana Iluzjonistę, który 

wprowadził wszystkie dzieci i panie w świat czarów i magii. Przedstawił 
nam program składający się z wielu sztuczek z użyciem różnorodnych 
rekwizytów. Dużą atrakcją dla dzieci było asystowanie panu iluzjoniście 
przy robieniu sztuczek. Okazało się, ze i one mają zdolności czynienia 
czarów. Spotkanie z Panem Iluzjonistą bardzo się podobało zarówno 
dzieciom, jak i dorosłym. 

ZAJĄCZEK W PRZEDSZKOLU
Dnia 8 kwietnia dzieci wyruszyły na poszukiwanie zajączkowych 

prezentów. Koszyczki zostawione na parapetach sal nagle się zgubiły 
a dzieci otrzymały informację iż zajączek zabrał je, aby włożyć do nich 
coś smacznego. Niestety nie wrócił z tymi prezentami do przedszkola 
lecz zostawił je w przedszkolnym ogrodzie. No cóż ... trzeba było wy-
ruszyć na ich poszukiwanie.

Dziękujemy zajączku za wizytę. Zapraszamy za rok!

W dniu 9 maja 2009 roku w godzinach od 11.00-13.00 
w naszym przedszkolu będzie „Dzień otwarty” 

dla dzieci, które w następnym roku szkolnym 2008/2009 
zostaną przedszkolakami oraz dla ich rodziców. 

Serdecznie zapraszamy.

XIII TARGI EDUKACYJNE!
Udział naszych gimnazjalistów w Targach Edukacyjnych wpisał się 

już na stałe do kalendarza szkolnych imprez edukacyjnych. 35 osobowa 
grupa trzecioklasistów 14 marca wyjechała pod opieką pedagoga szkol-
nego na Targi Edukacyjne w Poznaniu. Coraz więcej szkół promuje się, 
gdyż podaż usług edukacyjnych zaczęła coraz bardziej dramatycznie 
przewyższać popyt na nie ze strony malejącej liczby absolwentów gim-
nazjum. Kiedyś wszystko mieściła  jedna hala targowa, dziś z ledwością 
szkoły mieszczą się w trzech. W scenerii typowej dla imprez targowych, 
szkoły prezentowały swoje oferty edukacyjne. Do tego jeszcze wę-
drujący z ulotkami mimowie, Pierroci, szczudlarze, nie mówiąc już o 

tabunach różnych przebierańców w roboczych, historycznych czy też 
ludowych strojach nadawały wyraz oblężenia stoisk. Zwiedzających 
przyciągnęła na targi bogata oferta wystawców: szkół wszystkich stopni 
o rozmaitych profilach, uczelni, instytucji oświatowych, prezentujących 
nowe i ciekawe rozwiązania edukacyjne. 

Obserwując tegoroczne Targi Edukacyjne coraz bardziej dochodzę 
do wniosku, że uczeń może być towarem. 

GIEŁDA SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH

20 marca kolejny raz w naszej szkole odbyła się Giełda Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Giełda miała pomóc gimnazjalistom w pod-
jęciu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Już niebawem 
uczniowie trzecich klas gimnazjów staną przed decyzją o wyborze 
szkoły ponadgimnazjalnej. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że stoją 
przed podjęciem ważnych decyzji. Każdy uczeń szukał więc oferty 
odpowiedniej dla siebie. Niezdecydowani wierzyli, że Giełda Szkół 
Ponadgimnazjalnych pomoże im ten niezwykle ważny wybór ułatwić. 
Taka Giełda to doskonała możliwość wybrania dalszej drogi eduka-
cji, skierowana do przyszłych absolwentów szkół gimnazjalnych. W 
trakcie imprezy uczniowie i ich rodzice mieli okazję, aby zapoznać 
się z ofertą edukacyjną szkół powiatu wągrowieckiego i okolic. Była 
też jedna szkoła z Poznania i Chodzieży. W sumie zaprezentowało 
się 11 szkół ponadgimnazjalnych. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się szkoły z naszego powiatu. Oblegane było stoisko Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, nr 2 i Liceum Ogólnokształcące w 
Wągrowcu. Szkoły coraz to bardziej profesjonalnie przygotowują się 
i każda z placówek na różne sposoby starała się przekonać uczniów, iż 
jest najlepsza. Przedstawiając typy szkół, profile oraz kierunki kształ-
cenia, mówiono o osiągnięciach szkoły, bazie dydaktycznej, sekcjach 
sportowych, kołach zainteresowań. Uczniowie gimnazjum otrzymali 
ulotki reklamowe, prospekty oraz wytyczne rekrutacji. Z szansy na 
poznanie ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych skorzystało 
wielu gimnazjalistów. 

    Pedagog szkolny gimnazjum Krzysztof Ołdziejewski

II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE!
Dnia 6 marca 2009 r. o godzinie 10.00 w gmachu  Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbył się wojewódzki etap VIII 
edycji  konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W etapie 
tym rywalizowały gimnazja (12 czteroosobowych drużyn) – reprezenta-
cje poszczególnych parków krajobrazowych wyłonione podczas elimi-
nacji szkolnych, gminnych i parkowych. Drużyna skocka reprezentująca 
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka zajęła II miejsce. 

Skład drużyny: Katarzyna Dziekan kl. IIe, Maja Guner kl. IIe, 
Aleksandra Samol kl. Ia i Marta Szmyra kl.Ia. 

W dniach 9-13 marca w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, 
położonym na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego od-
były się warsztaty przyrodnicze dla finalistów etapu wojewódzkiego. 
Dziewczęta uczestnicząc w zajęciach terenowych  i kameralnych  wzbo-
gaciły swoją wiedzę o Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym, zdobyły 
wiele cennych informacji na temat formy ochrony przyrody o zasięgu 
europejskim „NATURA 2000”, a także  poznały metody badania 
czystości wód. Podczas wycieczek zwiedziły replikę średniowiecznego 
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grodu i klasztor w Lądzie, Muzeum Regionalne w Pyzdrach oraz Pałac 
w Ciążeniu. Wróciły bogatsze o nowe doświadczenia i wiedzę.

Małgorzata Dudek

X GIMNAZJADA
14 marca 2009 roku w gimnazjum odbył się FINAŁ WOJEWÓDZ-

TWA WIELKOPOLSKIEGO W WARCABACH KLASYCZNYCH.  
W finale brało udział 106 zawodników z całego województwa.

Mistrzostwa zostały rozegrane systemem szwajcarskim kontrolowa-
nym na dystansie siedmiu rund. Tempo gry po 15 minut na zawodnika. 
O miejscu zawodnika w zawodach decydowała liczba zdobytych punk-
tów. Zawodnicy w ciszy i skupieniu zmagali się w walce o wygraną. 

Powiat wągrowiecki reprezentowali uczniowie naszego gimnazjum: 
Anna Lisiecka, Magdalena Walkowska, Mirosław Białachowski i 
Paweł Kunicki.

W kategorii dziewcząt miejsca na podium wywalczyły:  I miejsce - Ar-
leta Flisikowska powiat pilski, II miejsce – Joanna Szymańska – powiat 
leszczyński, III miejsce – Marta Mądra – powiat szamotulski.

W kategorii chłopców: I miejsce – Mateusz Piątek – powiat czarn-
kowsko – trzcianecki, II miejsce – Marcin Rosiński – powiat leszczyński, 
III miejsce – Bartosz Lisiecki – powiat czarnkowsko – trzcianecki

W imieniu Prezesa Szkolnego Związku Sportowego serdeczne 
podziękowania za pomoc w zorganizowaniu mistrzostw uczniom: J. 
Kłosińska, P. Kobryś, S. Kopydłowska, A. Lisiecka, M. Lehmann, , 
M. Oksza - Skibińska, O. Stróżyńska, M. Walkowska, J. Węglarz, M. 
Witkowska, A. Bartsch, M. Białachowski, P. Loręcki, R. Krzyśka, P. 
Kunicki, S. Rosik, M. Stiller, M. Zywert. oraz pracownikom gimna-
zjum M. Dudek, G. Samol, M. Samol, W. Sierzchuła, H. Węglewska, 
I. Węglewska, M. Zrobczyńska. 

Opiekun I. Węglewska

SZKOLNY MISZMASZ – MARZEC
Mijają kolejne tygodnie nauki. Szkolną  codzienność urozmaicają 

uczniom uroczystości klasowe, ogólnoszkolne i  środowiskowe a prze-
de wszystkim liczne konkursy i olimpiady przedmiotowe, warsztaty 
edukacyjne, rozgrywki i zawody sportowe, promujące nie tylko szkołę, 
ale również nasze miasto na terenie gminy, powiatu, województwa i 
kraju.

Dzisiaj – jak zwykle - piszemy o niektórych z nich, korzystając z 
materiałów przygotowanych przez uczniów redagujących czasopismo 
„Szkolny Miszmasz”.

Jednocześnie serdecznie zachęcam Czytelników do przeczytania na 
miejskiej internetowej kilku wywiadów, które z gośćmi Skockiej Gali 
Mistrzów przeprowadziły uczennice: Aneta Ciachla, Aleksandra Samol 
i Marta Szmyra. Na pytania przygotowane przez zespół redakcyjny 
szkolnej gazetki odpowiedzieli „Audiofeels”, „Ssnake” oraz wioślarze 
– zdobywcy olimpijskiego złota w Pekinie.

Iwona Migasiewicz

WARSZTATY RECYTATORSKIE
Niedawno w naszym gimnazjum odbyły się warsztaty recytatorskie 

z działaczem społecznym, angażującym się w pracę z młodzieżą p. 
Karolem Krusiem. Przyjechał on do naszej szkoły na zaproszenie p. Mi-
gasiewicz. Doskonale wyjaśnił nam tajniki odpowiedniego recytowania, 
poprawnej wymowy oraz ciekawej interpretacji. Zachęcał szczególnie 
do obcowania z poezją i czytania różnych, ciekawych utworów, które 
mają szczególne, lecz inne znaczenia dla każdego z nas. Wszyscy byli 
bardzo zadowoleni i bogatsi o nowe wrażenia i doświadczenia.

Marta Szmyra 

„MIĘDZY WIERSZAMI”
W II Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Między Wierszami” 

wzięły udział uczennice z naszej szkoły: Ewelina Budka, Marika Lo-
ręcka, Dajana Szaranek oraz Marta Szmyra, które przygotowywały 

się pod kierunkiem p. Migasiewicz i p. Słomy. Wszyscy uczestnicy 
wspaniale recytowali wiersze, jednak najbardziej jurorom do gustu 
przypadła Ewelina, uzyskując II miejsce, a tuż za nią znalazła się Marta.  
Były to niezapomniane chwile z polską poezją współczesną dla około 
30 uczestników i ich opiekunów oraz zaproszonych gości.

Marta Szmyra 

„SREBRNY TALENT 
POWIATU”

Dwie nasze koleżanki wzięły udział w powiatowym przeglądzie 
solistów „Graj Muzyka 2009” - Patrycja Senger oraz Marta Szmyra, 
które przygotowywały się do konkursu pod okiem p. Barbary Dem-
bińskiej.  Po udanych występach w wielkim napięciu oczekiwały na 
ogłoszenie wyników. Konkurencja była bardzo wielka. Zmierzyły się z 
ok. 40 osobami i zostały ocenione przez wymagających jurorów. Tytuł 
„Srebrnego Talentu Powiatu” otrzymała Marta i na początku kwietnia 
weźmie udział w  wojewódzkim etapie tego konkursu. 

Marta Szmyra 

BYLIŚMY W MIEŚCIE 
KOPERNIKA

W czasie ferii zimowych w naszej szkole odbywały się różne wyjazdy 
i zajęcia dla wszystkich, którzy mieli na to czas i ochotę. Było tego 
naprawdę mnóstwo. Każdego dnia działo się coś ciekawego. 

I tak na przykład w wycieczce do Torunia (24 lutego) brali udział 
uczniowie należący do różnych kółek działających w naszej szkole. 
Opiekunami, a zarazem organizatorkami tego wyjazdu były: p. Adrych, 
p. Śrama, p.Dudek.

Wczesnym rankiem zebraliśmy się przed budynkiem szkoły i wyru-
szyliśmy w trasę. W Toruniu udaliśmy się do orbitarium i planetarium. 
Uczniowie byli zaciekawieni interesującymi wynalazkami, które się 
tam znajdowały. Do najciekawszych należała waga, na której można 
było zważyć swoje kilogramy na każdej planecie układu słonecznego. 
Drugim bardzo ciekawym urządzeniem była geoida Ziemi, która 
kręcąc coraz szybciej pozwoliła nam zaobserwować spłaszczenie ziemi 
przy biegunach i ich zbliżanie się do siebie. Potem udaliśmy się do 
planetarium na film o makrokosmosie. Nie zrobił on jednak na nas 
tak dużego wrażenia jak orbitarium.

Jesteśmy zachwyceni tego typu wyjazdami i liczymy na organizowa-
nie równie ciekawych.

Aneta Ciachla 

WYJAZD DO KINA 
W WĄGROWCU

Dnia 16 lutego w poniedziałek uczniowie wybrali się do kina w Wą-
growcu, na film pt: „Podwodne życie za Stivem Zezzu”. Organizatorem 
wycieczki była p. Małgorzata Zrobczyńska. Wycieczkę ufundował 
dyrektor Wiesław Sierzchuła. Przyciągnęła bardzo wielu chętnych. 
W większości wypowiedzi uczniów na temat filmu były pozytywne. 
Zdarzyły się jednak osoby, którym on się nie spodobał. No, cóż każdy 
ma inny gust. A o gustach się nie dyskutuje.

Aneta Ciachla 

TURNIEJ 2+1
Ferie zakończyliśmy turniejem w piłkę siatkową 2+1. Organizatora-

mi byli p. Hanna Węglewska i p. Wiesław Sierzchuła. W rozgrywkach 
mogli brać udział wszyscy uczniowie naszego gimnazjum. Uzbierało 
się 9 drużyn. Do samego końca rywalizacja była bardzo zacięta. Zwy-
ciężyły drużyny: Natalii Przybylskiej (IIIa), Marcina Andrzejczaka 
(IIIa), Sary Sobik (IIIa).

Aneta Ciachla 
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TWORZĄC I MEDYTUJĄC
W tygodniu poprzedzającym ferie zimowe w szkole w Łopuchowie 

odbył się finał międzyszkolnego konkursu na najładniejszą mandalę 
bożonarodzeniową. Sama mandala jako taka jest motywem artystycz-
nym (harmonijne połączenie koła i kwadratu) wykorzystywanym w 
sztuce buddyjskiej, gdzie jego tworzenie, a później niszczenie, uwa-
żane jest za rodzaj medytacji i ma duże znaczenie religijne. Pomysł na 
wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem tak mało znanego 
w naszej kulturze motywu zrodził się z inicjatywy pani Małgorzaty 
Lewicz, dyrektorki łopuchowskiej placówki, a zarazem plastyczki z 
zamiłowania. Zanim jednak doszło do finału międzyszkolnego, dzieci 
odpowiednio wcześniej dowiedziały się, czym jest mandala, jakich ma-
teriałów można używać do jej wykonania, a następnie wzięły udział w 
etapie szkolnym konkursu, który polegał na wykonaniu trzech mandali 
bożonarodzeniowych. 

Do kolejnego etapu przechodziło trzech  autorów najładniejszych 
prac w danym punkcie filialnym. A oto wyniki etapu międzyszkolnego: 
Klasy I-III: I miejsce: Dominika Kądzielawa kl. III SP ŁOPUCHOWO, 
II miejsce: Paweł Sommerfeld kl. III SP Łopuchowo. Klasy IV-VI: I 
miejsce: Anita Meller kl. VI SP Pawłowo Skockie, II miejsce ex aequo: 
Magdalena Wanecka kl. IV SP Łopuchowo, Sandra Tronina kl. V SP 

FERIE ZIMOWE 2009
Szkoła, jak co roku, także podczas tegorocznych ferii zimowych była 

miejscem, w którym uczniowie mogli spędzić wolny czas. Po konsulta-
cjach z podopiecznymi stworzono szeroką gamę zajęć dostosowanych 
do zainteresowań i potrzeb dzieci.

Nauczyciele angażując się w tę formę dodatkowych bezpłatnych 
zajęć wychodzą naprzeciw szczególnie tym, którzy czas wolny spędzają 
w domu. Opiekę nad dziećmi przez dwa tygodnie w godzinach przed-
południowych sprawowało 30 nauczycieli i wychowawców.

 Bogaci w doświadczenie z ubiegłych lat doskonale zdają sobie 
sprawę, ze podopieczni bardzo chętnie korzystają z oferty, licznie 
uczestnicząc w zajęciach. Realizują w ten sposób ideę szkoły przyjaznej 
dziecku, a także placówki włączającej się w nurt życia społecznego, 
postrzeganej jako miejsce, w którym pod profesjonalną opieką można 
rozwijać wszechstronne zainteresowania, doskonalić umiejętności, a 
także zdobywać wiedzę. Nie do przecenienia jest także fakt integracji 
dzieci w różnym wieku oraz odkrywanie talentów, uzdolnień i pasji, 
które właśnie podczas takich nieobowiązkowych zajęć ujawniają się 
najczęściej.

Potwierdzeniem tego jest urozmaicony harmonogram, uwzględnia-
jący  zajęcia sportowe i rekreacyjne (tenis stołowy, piłka nożna, piłka 
siatkowa, zabawy taneczne), gry i zabawy komputerowe oraz świetli-
cowe, warsztaty teatralne, projekcja filmu, a także zajęcia czytelnicze i 
zmagania przy partyjce szachów. Uczniowie przygotowujący się przez 
cały rok do reprezentowania szkoły w konkursach spotykali się z na-
uczycielami prowadzącymi (Świetlik, Kangur, Krąg biblijny). Ponadto 
blisko 200 miłośników wielkiego ekranu skorzystało z wycieczki do 
poznańskich kin.

Dla opiekujących się wychowankami nauczycieli, poświęcających 
swój czas przeznaczony na wypoczynek, gratyfikacją jest satysfakcja, 
jaką dają zadowolone dzieci.

POWITANIE WIOSNY
Wszyscy, a szczególnie najmłodsi, z utęsknieniem oczekują cieplej-

szych dni. Mimo że trudno w tym roku o prawdziwe symptomy tej pory 
roku, uczniowie naszej szkoły nie zwlekali z jej powitaniem. 

Jeszcze w zimowej niemal scenerii, ale już z wiosennymi humorami 
udali się w radosnym korowodzie przebierańców nad rzekę, zorganizo-
wanym przez Samorząd Szkolny pod opieką Alicji Kramer i Wioletty 
Molińskiej, aby przepędzić na cztery wiatry zimę poprzez spalenie 
słomianej kukły. 

Do szkoły wszyscy wracali ze śpiewem na ustach i z nadzieją na 
cieplejsze dni. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Rekolekcje wielkopostne to szczególny i wyjątkowy czas w roku 

liturgicznym Kościoła i nas ludzi wierzących w Chrystusa. Jest to czas 
próby, czas lekcji i nauki, kiedy uczymy się roztropności, mądrości 
ducha i stajemy się lepsi.

Tegoroczne rekolekcje w naszej szkole przebiegały pod hasłem: 
,,Uczyć się miłości od św. Pawła”. Trzydniowe spotkania modlitewne 
poprzedzone zostały konkursem biblijnym, w którym 44 uczniów na-
szej szkoły wykazało się wiedzą na temat życia i działalności Pawła z 
Tarsu. Zwycięzcami zostali: Edward Surdyk I miejsce, Paweł dziekan II 
miejsce oraz  Angelika Michel i Joanna Werda III miejsce. Uczniowie 
młodszych klas wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym 
przez Dom Kultury w Łeknie. Tematem prac był oczywiście św. Paweł. 
Wyróżnienie zdobyła praca uczennicy klasy II Anny Surdyk.

Pierwszego dnia rekolekcji dzieci i młodzież obejrzały przedstawie-
nie, nasi młodzi aktorzy zaprezentowali w sposób barwny i ekspresyjny 

wybrane epizody z życia św. Pawła, czym wprowadzili nas w atmosferę 
rekolekcji.

W GRONIE CZYTELNIKÓW
Na początku marca najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali włącze-

ni w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystość pasowania jak 
zawsze przebiegała w otoczeniu książek, w bajkowej atmosferze. Nie 
zabrakło literackich zabaw, zgadywanek i książkowych postaci.  Starsze 
koleżanki przekazały pierwszakom zasady korzystania z biblioteki, a 
maluchy złożyły przyrzeczenie, w którym zapewniły o swoim szacunku 
do  książek. Każdy pierwszoklasista na pamiątkę pierwszej wizyty w 
bibliotece otrzymał książkę i dyplom pasowania. 

 KOLEJNY SUKCES 
3 marca w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbył się Finał 

Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Nasza wspaniała 
drużyna pod opieką Alicji Kramer pokonała rywali w setach z wynikiem 
2: 0 i zdobyła zaszczytny tytuł Mistrzostw Powiatu Wągrowieckiego i 
awans do dalszych rozgrywek.

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na kolejny 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

PRZY PARTYJCE SZACHÓW
Szkolne Kółko Szachowo - Warcabowe, którego inicjatorką i opie-

kunką jest Wioletta Molińska prężnie działa i odnosi coraz większe 
sukcesy.

9 marca reprezentacja w składzie: Patryk Bałażyk, Patryk Szym-
kowiak, Mateusz Tyll i Karolina Gasińska  wzięła udział w Finale 
Województwa Wielkopolskiego w Drużynowych Szachach Szkół 
Podstawowych w Zbąszyniu jako zwycięzcy Powiatowych Drużynowych 
Mistrzostw Szachowych.

21 marca Patryk Bałażyk, Mateusz Tyll, Agata Smykowska i Jago-
da Józefiak wzięli udział w Finale Województwa Wielkopolskiego w 
Indywidualnych Warcabach Szkół Podstawowych.
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PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Już po raz czwarty w gminie SKOKI reali-

zowany jest program prac społecznie użytecz-
nych. W tym roku program realizowany będzie 
w okresie od 01.04.2009 r. do 31.12.2009 r. 

W ramach porozumienia zawartego po-
między Urzędem Miasta i Gminy w Skokach 
a Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu, 
uwzględniając roczny, gminny plan potrzeb 
w zakresie wykonywania prac społecznie uży-
tecznych na 2009 rok, możliwość aktywizacji 
osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, ko-
rzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 
określonej na podstawie przepisu art. 73a ust.6 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
tryb organizacji prac społecznie użytecznych 
określony rozporządzeniem Ministra Gospo-
darki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku 
postanowiono, że na obszarze Miasta i Gminy 
Skoki zostaną zorganizowane prace społecznie 
użyteczne w następujący sposób: 
• liczba skierowanych osób bezrobotnych wy-

niesie – 20,
• liczba godzin wykonywania prac ogółem 

- 2.400,
• liczba godzin w miesiącu do przepracowania 

przez 1 osobę bezrobotną (po 10 godzin w 
tygodniu) - 40

Rodzaj wykonywanych prac obejmować 
będzie:
• porządkowanie terenów zielonych,
• prace gospodarczo-porządkowe w placówkach 

oświatowych i świetlicach wiejskich. 
Podmiotem, w którym organizowane będą 

prace społecznie użyteczne, będzie Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Skokach, który wspólnie 
z sołtysami wsi oraz dyrektorami placówek 
oświatowych kontrolować będzie prawidło-

wość przebiegu prac. Łączna kwota świad-
czeń pieniężnych w okresie obowiązywania 
porozumienia wyniesie 15.600,00zł, wysokość 
refundacji z PUP w Wągrowcu wyniesie 60% 
wypłaconych świadczeń pieniężnych bezrobot-
nym tj. 9.360,00zł, pozostała kwota zadania 
tj. 7.800,00zł pokryta będzie z budżetu gminy 
Skoki.

KOMUNIKAT
w sprawie zmian zasad przyznawania jed-

norazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się 
o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 
się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wyma-
gane będzie przedłożenie zaświadczenia lekar-
skiego potwierdzającego, że matka dziecka 
pozostawała pod opieką lekarską przez okres 
co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw 
zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze 
rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz 
wzór wymaganego zaświadczenia. 

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów 
prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu 
o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy 
także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa 
do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu-
łu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. 

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 usta-
wy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy 
- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, 
poz. 1654).

11 marca bieżącego roku odbyło się szkolenie 
zorganizowane przez Gminnego Koordynatora ds. 
Uzależnień oraz Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Skokach nt. „Rodzina 
z problemem alkoholowym – świetlica jako system 
wsparcia dla dzieci.”

Skierowane było głównie do osób na co dzień 
zajmujących się rozwiązywaniem problemów al-
koholowych na terenie naszej gminy, a zwłaszcza 
udzielaniem wsparcia i pomocy w trudnościach ży-
ciowych dzieciom i młodzieży. W szkoleniu wzięło 
udział 30 pracowników będących przedstawiciela-
mi szkół, świetlic, ośrodków kuratorskich, ośrodka 
resocjalizacyjnego oraz pomocy społecznej.

Tematyka szkolenia koncentrowała się głównie 
wokół pracy z dzieckiem pochodzącym z rodziny 
alkoholowej, przyjmującym w niej konkretne role 
pozwalające  na przystosowanie się do zaistniałej 
dysfunkcji, a w konsekwencji odciskających piętno 
na stylu funkcjonowania społecznego zarówno w 

okresie dzieciństwa jak i w życiu dorosłym. Uczest-
nicy poznawali różne sposoby pomocy dzieciom 
m. in. poprzez organizację działań w  świetlicach 
środowiskowych oferujących programy opiekuń-
czo-wychowawcze dla młodzieży.

Szkolenie poprowadziły dr Katarzyna Właśniak 
i dr Teresa Kobrzyńska z Wielkopolskiej Fundacji 
ETOH Centrum Edukacji i Profilaktyki Proble-
mów Uzależnień w Poznaniu.

Jednocześnie szkolili się przyszli realizatorzy 
programu profilaktycznego „ Trzeci elementarz, 
czyli program siedmiu kroków”, którzy prowadzić 
będą w szkołach zajęcia z młodzieżą, rodzicami i 
radami pedagogicznymi. W naszej gminie są to Pa-
nie: Beata Babrakowska i Alicja Kramer ze Szkoły 
Podstawowej oraz Alicja Nowak i Małgorzata 
Zrobczyńska z Gimnazjum nr 1 w Skokach.

Wszystkim życzymy wielu sukcesów w ich 
trudnej i ważnej pracy.    
   M. Wylegalska

Lechlin, III miejsce: Klaudia Załęska kl. IV 
SP Pawłowo Skockie.

Zwycięzcom gratulujemy talentu, wy-
trwałości i twórczej inwencji niezbędnej do 
wykonywania mandali. W dowód uznaniu 
organizatorzy konkursu wręczyli autorom 
najlepszych prac nagrody książkowe.

Z MIKROFONEM 
W DŁONI

Szóstego marca w punkcie filialnym w 
Rejowcu odbył się konkurs muzyczny pod 
hasłem „Każdy potrafi śpiewać”. Organizator-
kami konkursu były nauczycielki wychowania 
zintegrowanego, panie: J. Bonikowska, M. 
Darul oraz A. Zawierowska-Konarska. W 
konkursowe szranki stanęli uczniowie klas 
I-III ze szkół w Łosińcu, Jabłkowie, Łopu-
chowie oraz w Rejowcu. Młodzi wykonawcy w 
zaprezentowane utwory włożyli wiele wysiłku, 
ale przede wszystkim serca. Zaangażowanie, z 
jakim śpiewali utwory, pozwala przypuszczać, 
że wielu z nich już teraz dobrze czułoby się na 
dużej scenie. Kto wie, być może dla niektórych 
to początek przyszłej kariery? Tymczasem  na 
scenie w Rejowcu sukces odniosły następujące 
osoby: Patrycja Gronowicz (SP Rejowiec) 
– I miejsce w kategorii klas I, Patrycja Stożek 
(SP Rejowiec) – I miejsce w kategorii klas II, 
Szymon Łucki (SP Łopuchowo) – I miejsce w 
kategorii klas III. Zdobywcy pierwszego miej-
sca w poszczególnych kategoriach otrzymali w 
nagrodę płyty karaoke, dyplomy, segregatory 
oraz artykuły papiernicze z serii High School 
Musical. Pozostałym dzieciom wręczono dy-
plomy oraz drobne upominki. Po zakończeniu 
muzycznych prezentacji wszystkich  wykonaw-
ców zaproszono na słodki poczęstunek.

„MARZANNO, 
MARZANNO, 
TY ZIMOWA 

PANNO”
…ciebie już żegnamy, wiosnę powitamy. 

Takimi lub podobnymi okrzykami uczniowie 
szkół fundacyjnych, maszerując przez wieś 
w barwnych pochodach, żegnali 20 marca 
odchodzącą zimę. 

Jak zwykle z okazji Dnia Wiosny było dużo 
zabawy i śmiechu. Dzieci układały wierszyki-
zaklęcia mające odpędzić uprzykrzoną już 
zimę, a przywołać wiosnę. Nie zabrakło także 
plakatów i piosenek o tematyce wiosennej, 
kolorowych dekoracji klas i korytarzy oraz 
najważniejszego w tym dniu obrzędu – uro-
czystego spalenia w ognisku słomianej kukły. 
W szkole w Jabłkowie uczniowie pieczołowicie 
przygotowywali tego dnia zielony gaik. Wiele 
wrażeń dostarczył też wiosenny pokaz mody.  
Oby wszystkie te zabiegi skutecznie odstraszy-
ły śnieg i zimowe chłody.

            L. Błachowiak

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W SKOKACH INFORMUJE

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW 
PEDAGOGICZNYCH, SOCJALNYCH I SĄDOWYCH
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Ale nasz Koncert, to nie jedyna uroczystość poświęcona Paniom. 
Odbywały się też spotkania środowiskowe na terenie Sołectw. I właś-
nie naszemu Koncertowi i spotkaniom w Potrzanowie, Jabłkowie i 
Kuszewie poświęcamy poniżej kilka słów.

  
„Dla Was Gramy Piękne Damy”

W trakcie tego Koncertu, na który ochoczo przybyły Nasze Panie, 
często w towarzystwie swych mężów, narzeczonych i przyjaciół za-
grali artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu. Bo, jak na wstępie po 
przywitaniu widowni i złożeniu życzeń bohaterkom tego Dnia, mówił 
prowadzący Koncert dyrektor Teatru Daniel Kustosik, występujący 
artyści na co dzień grają w Poznaniu, a w tym szczególnym dniu, by 
oddać cześć skockim Damom przybyli do Skoków.

Artyści zaprezentowali arie i układy baletowe najbardziej znanych 
światowych twórców operetek, przeplatane znakomitą konferansjerką 
w wykonaniu Daniela Kustosika.

Uwieńczeniem Koncertu stał się występ Jacka Wójcickiego. Ten 
znakomity artysta, Gwiazda „Piwicy Pod Baranami” w Krakowie, 
znany dotąd Skoczanom, a także większości Wielkopolanom, jedynie 
z widowisk telewizyjnych, zaprezentował m.in.: „Wróć do Sorento” 
– E. di Capua, „Nie dokazuj miła” – J. Paluśkiwicza i M. Grechuty, 
„Karuzele z Madonnami” – M. Białoszewksiego i Z. Koniecznego, 
„Ninou, ach uśmiechnij się” – B. Kapera, „Sekretarkę” – K.J. Gał-
czyńskiego i E. Koneckiego, „O sole Mio” – E. di Curtisa i „Obiecali 
napisać piosenkę” – L. Wójtowicza i G. Turnau.

Wszyscy artyści pojawiający się na scenie, byli serdecznie witani 
przez publiczność, a ich występy były nagradzane gromkimi brawami. 
Tak więc, Skoczanie udowodnili, że są nie tylko godni tego rodzaju 
spotkań z kulturą, ale że wręcz za nimi tęsknią i ich oczekują. 

Bo przecież, czy mogło być inaczej gdy już na wstępie, w imieniu 
organizatorów panowie Paweł Szymaś i Antoni Wiśniewski, z uśmie-
chem witali każdego przybywającego na widownię, obdarowując 
równocześnie każdą panią symbolicznym kwiatkiem.

Dlatego w imieniu wszystkich widzów gratulujemy organizatorom 
Koncertu i życzymy im dalszych śmiałych pomysłów, na które czeka-
my. 

SPOTKANIA ŚRODOWISKOWE 
W POTRZANOWIE, JABŁKOWIE I KUSZEWIE

Panie i wspomagający je panowie z Potrzanowa, Jabłkowa i Kuszewa 
nie poprzestali na udziale w skockim Koncercie i dodatkowo zorgani-
zowali własne spotkania środowiskowe, które pozwoliły przybyłym na 
nie panią na chwilę zapomnienia o codziennych troskach życiowych.

Spotkanie w Potrzanowie w dniu 6 marca zorganizowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich, a wspomagane przez Radę Sołecką zgromadziło 
nie tylko panie z różnych grup wiekowych z Potrzanowa. Towarzyszyły im 
koleżanki i przyjaciółki z Budziszewic i Skoków. Przybyli też goście specjalni, 
w osobach: Burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Zbigniewa Kujawy z małżonkami oraz związanego w sposób szczególny z 
Potrzanowem Prezesa Gospodarstwa Rybackiego Ireneusza Beltra. 

Jak zawsze w Potrzanowie spotkanie stało się wspaniałym pokazem 
sztuki kulinarnej. Była więc szeroka gama potraw i wypieków z własnej 
kuchni potrzanowskich pań. Była też  mała czarna i  okolicznościowe 
torty oraz lampka szampana „Za zdrowie Pań” wzniesiona nie tylko 
przez panów, ale i przez ogół uczestników wieczoru. 

Ale Potrzanowo nie tylko smakiem dla podniebienia żyje. Była 
więc też cześć artystyczna, w której uroczysty nastrój wprowadziły 
uczestników utwory muzyczne w wykonaniu Alicji i Marty Kaczma-
rek, po których swój nowy program zaprezentował Kabaret „Nie dej 
sie”. Ich program pt. „Biuro Matrymonialne” w wykonaniu: Marzeny 
Burzyńskiej, Danuty Janecko, Anny Kaczmarek, Magdaleny Łączyń-
skiej i Jadwigi Załuskiej oraz rodzynka zespołu Stanisława Kaczmarka 
wzbudził wiele radości, śmiechu i zachwytu. Bo czyż mogło być inaczej, 
gdy bohater spektaklu przybyły do Biura Matrymonialnego w poszu-
kiwaniu żony, po wnikliwej taksacji kilku prezentujących swe walory  
pań, ostatecznie decyduje się na transwestytę, bo przecież w nocy i tak 
wszystkie koty są czarne.

W Jabłkowie z inicjatywy sołtysa, pani Małgorzaty Napierała i pań z 
Rady Sołeckiej, Ewie Elińskiej i Krystyny Kasprzyk spotkały się panie 
w dniu 8 marca. Spotkanie upłynęło w pogodnej, serdecznej atmosfe-
rze. Nie zabrakło kwiatów, wspaniałej kawy i ciasta, oraz dowcipów i 
pieśni biesiadnej, a także poezji i piosenek napisanych specjalnie na 
tę okoliczność przez  mieszkańca wsi i rodzynka na spotkaniu, pana 
Władysława Szelkę: 

„Każda swoje troski w domu pozostawi –
Razem ze wszystkimi wspólnie się zabawi.
Będziemy wspominać stare, dawne dzieje – 
I na pewno, z tego każda się uśmieje”.
W Kuszewie Dzień Kobiet połączono z „Podkoziołkiem”. W związ-

ku z tym świetlica „pękała w szwach”. Bawiono się wspaniale wśród 
pięknych dekoracji – również z kwiatów z bibułki i krepy wykonanych 
misternie przez mieszkankę wsi panią Mirosławę Tylczyńską. Ra-
czono się doskonałymi smakołykami przygotowanymi przez panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie uatrakcyjnił występ miejscowej 
młodzieży, a wszystko przebiegało pod czujnym okiem sołtysa, pani 
Krystyny Gruss. 

E.Lubawy, M.Kozłowska

8 MARCA
Międzynarodowy Dzień Kobiet
8 marca, od lat obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dzień ten, od 3 lat szczególnie 

uroczyście czczony jest w naszym Mieście i Gminie. Punktem kulminacyjnym uroczystości są Koncerty 
organizowane przez Burmistrza i Bibliotekę Samorządową. W obecnym roku nasz Koncert pt. „Dla Was 
Gramy Piękne Damy” odbył się w niedzielę, 1 marca w hali Gimnazjum.
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8 MARCA
Międzynarodowy Dzień Kobiet



Przedstawienie o św. Pawle w Szkole Podstawowej w Skokach.

Warsztaty Przyrodnicze finalistów konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Zajęcia w sali Szkoły Podstawowej w Skokach - piłka siatkowa.

Topienie Marzanny w Szkole Podstawowej w Skokach.

Gmina Skoki na targach turystycznych w Łodzi.

Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym w Gimnazjum. Pozegnanie zimy w Przedszkolu w Skokach.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Bal przebierańców w Szkole Podstawowej w Skokach.


