
1

Skoczanie  Kościołowi !

4 pary małżeńskie, spośród
mieszkańców Gminy Skoki ob-
chodziły w ostatnich miesiącach
2005 roku Złoty Jubileusz zawar-
cia związku małżeńskiego i z tego
tytułu Prezydent Rzeczypospoli-
tej przyznał im Medale „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”.

Czytaj na str.

W sobotê, 04.02 w godzinach przedpo³u-
dniowych, nast¹pi³ monta¿ drewnianej kon-
strukcji pó³nocnej �ciany ko�cio³a pw. �w.
Miko³aja Biskupa w Skokach.

By³a to niezwyk³a i precyzyjna operacja, któr¹
poprzedzi³y prace przygotowawcze. Józef Pacz-
ka z Nowego Targu wraz ze swymi pracownika-
mi wykona³ i przygotowa³ do monta¿u 3 drew-
niane pola konstrukcji �ciany o wymiarach 6m
wysoko�ci i szeroko�ci ka¿de. Natomiast ofero-
wany bezp³atnie przez Andrzeja Andrzejew-
skiego z gm. Mie�cisko, a dawniejszego miesz-
kañca Skoków, d�wig z wysiêgnikiem unosi³ ko-
lejno ka¿dy z 3 elementów, a operator Dariusz
Lipkowski , precyzyjnie wstawi³ je w mury ko-
�cio³a, na przygotowan¹ podmurówkê.

  SKOCKA GALA 2005 Czytaj na str. 8-9
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PODZIÊKOWANIE
Z ca³ego serca dziêkujemy za zaufanie, hojno�æ i za wszelk¹ bezintere-

sown¹ pomoc, której do�wiadczali�my na ka¿dym kroku, organizuj¹c
KONCERT  CHARYTATYWNY na remont ko�cio³a pw. �w. Miko³aja
Biskupa w Skokach. Cieszymy siê ogromnie, ¿e pamiêtne popo³udnie i
wieczór 15 stycznia 2006 roku mogli�my spêdziæ wspólnie w tak licz-
nym gronie Mieszkañców i Sympatyków naszego miasta. Dziêkujemy za
chwile rado�ci i wzruszenia. Z wyrazami wielkiego szacunku, ogromn¹
wdziêczno�ci¹ oraz nadziej¹ na spotkanie podczas - byæ mo¿e - kolejnego
koncertu.

Spo³eczna Grupa �Skoczanie - Ko�cio³owi�

Spo³eczna grupa Skoczanie- Ko�cio³owi podaje do publicznej wiado-
mo�ci listê osób, firm  i instytucji, które wspar³y organizacjê i przebieg
koncertu charytatywnego na rzecz remontu ko�cio³a parafialnego pw.
�w. Miko³aja w Skokach. Wymienieni tu ofiarodawcy przeznaczyli
przedmioty do licytacji, fanty na loteriê a tak¿e swój zapa³, czas i si³y.
W�ród darczyñców by³o równie¿ kilka osób, które prosi³y o zachowa-
nie anonimowo�ci. Wszystkim raz jeszcze  gor¹co dziêkujemy. Je¿eli
zdarzy³o siê tak, ¿e niechc¹co zosta³ kto� pominiêty w ni¿ej drukowa-
nym spisie �  uprzejmie przepraszamy i prosimy o kontakt pod nume-
rem  061/8124170.

Akademia Sztuk Piêknych z Poznania � Stefan Miko³ajczak � Wal-
demar Wylegalski � Rodzina Pilaczyñskich � Jadwiga Ranke � ks.
Karol Kaczor � Antoni Wi�niewski � January B¹tkiewicz � Tomasz
Sobalak � Micha³ Rosik � Halina Greser � Tadeusz K³os � Józef
Sulikowski � Danuta i Stanis³aw Grzegorzewscy � Ireneusz Belter
� Maciej Wójcik -  �Reni� � Pawe³ Kubicki � �Chata Polska� �
Dorota i Zbigniew Kamiñscy - karczma �Ko³odziej� � Zofia Mie-
tlicka � Zofia Witkowska-Gronowska � Grzegorz Owczarzak � skle-
py �Szyszka� � Urz¹d Miasta i Gminy Skoki � Zak³ady Miêsne �
Andrzej Bystry � Andrzej Andrzejewski � Jan Kamiñski � Ireneusz
Witkiewicz � Sylwia i Krzysztof Jachna � Anna Jachna � Irena i
Wac³aw Kie³czewscy � Danuta i Pawe³ Kie³czewscy � Przemys³aw
Mrozikiewicz � Apteka �w. £ukasza � Polsonic Poznañ � Ma³gorza-
ta i Arkadiusz Zrobczyñscy � Paskpol Poznañ � Beata Pytliñska �
Drogeria M.R.K. Augu�ciñscy � Tania Ksi¹¿ka � Tuliszków � Ma³-
gorzata Zaganiaczyk � P.H.U. - A. Kamiñska Poznañ � Lucjan Wal-
kowiak � Ewa Rybicka -W¹growiec � �Papirus� W¹growiec � Wio-
letta Lisiecka � ks. Jacek Wich³acz � Sklep �Ares� � Renata i Bar-
nard Kucharscy � Iwona i Krzysztof Migasiewiczowie � Grupa Ar-
tystyczna �Skoczki� � P.W. � Grzegorz Gatkowski � P.H.U. - Piotr
Jankowski � Marek �lósarczyk � Beata i Janusz Królowie � Lidia
Kolanowska � Mieczys³aw Jarzembowski � Franciszek Deminiak �
Marian Deminiak � Jacek Chudziñski � Jerzy Gruszka � Sylwia
Wójcik � Maria Malinowska � Ilona Wêglewska � Alicja Nowak �
Przemys³aw Bogunia � Micha³ Nowakowski � Aniela Przywarska �
Danuta Bieñ � El¿bieta Kasprzak � Anna Kruk � Gra¿yna Kaczma-
rek � Krystyna Modlibowska � Alicja Kielma � Jolanta Kinal �
Stanis³aw Kinal � Maria Pruss � Honorata Kamiñska � Dorota
Kutzner � Bo¿ena Górska � Weronika Grab � Nadle�nictwo £opu-
chówko � Tomasz Sobalak � Leszek Dudek � Magdalena Bartko-
wiak � Maria i Henryk Bronieccy � Gimnazjum nr 1 w Skokach �
Biblioteka Publiczna w Skokach � O�rodek Zdrowia �Hipokrates�
� Chór Kameralny � Marzanna Dudziñska � Antoni �wi¹tkowski �
PPH �Wspólnota� � Sklep �Sezam� � Komisariat Policji w Sko-
kach � Miejsko-Gminna Stra¿ Po¿arna w Skokach � Miros³aw
Hamera � Wies³awa i Jaros³aw Fertschowie � Przedszkole Samo-
rz¹dowe w Skokach � Magdalena Samol � Grzegorz Samol � Pa-
tryk Urbanowicz � Miko³aj Wojtkowiak � Mateusz Kujawa � Mar-
cin Berendt � Anna Kujawa � Anna Kufel � El¿bieta Chojnacka �
Ma³gorzata Zrobczyñska � Dagmara Pêdzik � Edyta Sucha � Barba-
ra Mielcarek � Halina Pruss � Gabriela Ba³a¿yk � Adam Mroziñski
� Alicja Futro � Lucyna Dembiñska � Aleksandra Plasecka � Joanna
Piasecka � Barbara Dembiñska � Piotr Samol � Przemys³aw Owcza-
rzak � Arkadiusz Ciastowicz � Adrian Laube

SKOKI W STATYSTYCE
W dniu 31 grudnia 2005r. w Gminie Skoki zamieszkiwa³o 8739

osób, w tym 8616 na pobycie sta³ym i 123 na pobycie czasowym (czas
zameldowania powy¿ej 2 miesiêcy) .

Struktura demograficzna mieszkañców wg miejsca zamieszkania i p³ci
przedstawia siê nastêpuj¹co:
  Wyszczególnienie Stan na dzieñ Stan na dzieñ Stan na dzieñ

31.12.2000 31.12.2004  31.12.2005
 Mieszkañcy ogó³em: 8272 8675 8739
 w tym:
 - kobiet 4164 4366 4391
 - mê¿czyzn 4108 4309 4348
 - w mie�cie 3703 3788 3834
 - na wsi 4569 4887 4905

W roku 2005 mieszkañcy  zawarli 65 zwi¹zków ma³¿eñskich. Urodzi³o
sie 106 dzieci, w tym 47 dziewcz¹t i 59 ch³opców. Nieub³agana �mieræ
dosiêgnê³a 74 mieszkañców, w tym 35 kobiet i 39 mê¿czyzn.

W ci¹gu roku 86 mieszkañców sta³ych opu�ci³o Gminê i wyprowadzi³o
siê na teren innych Gmin.

W dniu 31.12. 2005r. 659 spo�ród nas pozostawa³o bez pracy, w tym
527 osób nie posiada³o prawa do zasi³ku.

W roku 2005 na zasi³ki O�rodek Pomocy Spo³ecznej  w Skokach wy-
datkowa³ 455.088z³, przy 312.081z³ w roku 2004. Z kwoty 455.088z³,
wyp³acono na:

   - zasi³ki sta³e dla 29 osób 53.958 z³;
   - zasi³ki okresowe dla 128 osób 115.972 z³;
   - op³atê za us³ugi opiekuñcze dla 13 osób 56.103 z³;
   - zasi³ki celowe dla 237 rodzin 93.262 z³
   - do¿ywienie w placówkach o�wiatowych  dla 310 dzieci 102.794 z³.
Na realizacjê �wiadczeñ rodzinnych OPS wydatkowa³ 1.774.411 z³, w

tym na:
   - zasi³ki rodzinne 622.936 z³;
   - dodatki do zasi³ków rodzinnych 865.793 z³;
   - zasi³ki pielêgnacyjne 179.280 z³;
   - �wiadczenia pielêgnacyjne 106.402z³.
Na wyp³atê zaliczek alimentacyjnych wyp³acanych na podstawie usta-

wy o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych wyp³acono za-
liczki amentacyjne na kwotê 45.000 z³.

£¹czna suma wyp³aconych w roku 2005 dodatków mieszkaniowych
wynios³a 299.367z³.

Bud¿et Gminy Skoki na rok 2005 w chwili uchwalenia wynosi³ 16.377.433z³
po stronie dochodów i 16.249.153z³ po stronie wydatków. W rezultacie zmian
i korekt wprowadzonych przez Radê W ci¹gu roku na dzieñ 31.12.2005 dane te
wynosi³y odpowiednio 17.433.648z³ po stronie dochodów i  17.057.889z³ po
stronie wydatków. Faktyczne wykonanie bud¿etu na dzieñ 31.12. 2005 wy-
nios³o 17.580.417z³ po stronie dochodów oraz 16.437.361z³ po stronie wydat-
ków.

Bud¿et na rok 2006 wg  Uchwa³y bud¿etowej Rady Miejskiej zamyka siê
sum¹ 16.976.050z³ po stronie dochodów i 18.379.704z³ po stronie wydatków.

E. Lubawy
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-

lowych informuje, ¿e w sprawach dotycz¹cych sk³adania wniosków od-
no�nie pomocy specjalistycznej udzielanej osobom uzale¿nionym w kwe-
stii podjêcia przez nie leczenia odwykowego, mo¿na zwracaæ siê bezpo-
�rednio do Przewodnicz¹cej Komisji mgr Ma³gorzaty Szpendowskiej -
Wylegalskjej w ka¿dy czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00 w Urzêdzie
Miasta i Gminy, pokój nr 4.

Ponadto wnioski te mo¿na kierowaæ do, cz³onków Komisji w pierwszy
i trzeci poniedzia³ek miesi¹ca, w godzinach od L8.00 do 19.00. Nale¿y je
sk³adaæ w siedzibie Komisji przy Placu Powstañców Wlkp. 18.
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Z tej okazji ma³¿onkowie Izabela i Józef Le-
nart ze Stawian, Pelagia i Tadeusz Wieczo-
rek z Grzybowic, Helena i Józef Ziêtek z
Paw³owa Skockiego oraz Maria i Zygmunt Za-
miatowski z Paw³owa Skockiego zostali zapro-
szeni w sobotê, 3 lutego br. do Urzêdu Miasta i
Gminy na okoliczno�ciowe spotkanie i wrêcze-
nie Medali.

Niestety, stan zdrowia 3 par nie pozwoli³ im
na skorzystanie z zaproszenia i na uroczysto�æ
przyby³o jedynie ma³¿eñstwo Heleny i Józefa
Ziêtków.

Dla nich te¿ dzieci ze skockiego Przedszkola
przedstawili czê�æ artystyczn¹, która zosta³a
ciep³o przyjêta i nagrodzona gor¹cymi brawami
zarówno przez go�ci jak i gospodarzy spotka-
nia: Kierownika USC Joannê Wolick¹-Przy-
warty i Burmistrza Tadeusza K³osa.

Zaszczytnych go�ci w imieniu Prezydenta
Medalami udekorowa³ Burmistrz Tadeusz K³os,

50 lat – Na dobre i na złe!
który równocze�nie przekaza³ im s³owa uzna-
nia za wspólnie przebyt¹ drogê i z³o¿y³ ¿ycze-
nia dalszego i szczê�liwego ¿ycia. Go�ci obda-
rzono te¿ dokumentami pami¹tkowymi i wi¹-
zank¹ ró¿, a nastêpnie przy ma³ej czarnej snuto
wspomnienia z przebytej przez Jubilatów dro-
gi ¿ycia.

Pan Franciszek, licz¹cy obecnie 77 lat sw¹
prace zawodow¹ zwi¹za³ z rolnictwem. Jako
dziecko pracowa³ w maj¹tku pod zarz¹dem nie-
mieckim w Paw³owie Skockim. Tutaj te¿ w Pañ-
stwowym Gospodarstwie Rolnym, z trzylet-
ni¹ przerw¹ na s³u¿bê wojskow¹ pracowa³ ko-
lejno na stanowisku kowala, kierowcy w trans-
porcie i traktorzysty, do czasu przej�cia na eme-
ryturê. Wraz z ¿on¹ Helen¹, która po�wiêci³a
siê wychowaniu dzieci doczeka³ siê 3 synów i 8
wnuków.

Pozostali Jubilaci swe ¿ycie równie¿ zwi¹za-
li z rolnictwem.

Izabela i Józef Linart wychowali 6 dzieci i docze-
kali siê 9 wnuków. ̄ ycie pana Józefa, to tak¿e praca
w Pañstwowych Gospodarstwach Rolnych. Z uwagi
na niedyspozycjê ¿ony pan Lenart odznaczenia i
¿yczenia odebra³ w przeddzieñ uroczysto�ci.

Pozosta³e dwie pary Burmistrz wraz z Kierowni-
kiem Urzêdu Stanu Cywilnego odwiedzi³ w miejscu
zamieszkania, gdzie wrêczy³ im Medale i okoliczno-
�ciowe upominki.

Pelagia i Tadeusz Wieczorek ¿ycie swe zwi¹zali z
prac¹ we w³asnym gospodarstwie rolnym. Wycho-
wali 8 dzieci, w tym 4 córki i 4 synów i doczekali siê
16 wnucz¹t i 3 prawnuków,.

Maria i Zygmunt Zamiatowscy wychowali 6 dzieci
i ciesz¹ siê 13 wnukami. Pan Zygmunt przyby³ do
Gminy Skoki z Ka�mierowa w koniñskim jako pra-
cownik sezonowy. Tutaj pozna³ swa przysz³¹ ¿onê
i od 1949 roku zamieszka³ na sta³e i podj¹³ pracê w
PGR, gdzie pracowa³ do przej�cia na emeryturê.

E. Lubawy

4 pary małżeńskie, spośród mieszkańców Gminy Skoki obchodziły w ostatnich miesiącach 2005 roku
Złoty Jubileusz zawarcia związku małżeńskiego i z tego tytułu Prezydent Rzeczypospolitej przyznał im
Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Wyró¿nienia otrzyma³o 87 osób.
Oto nazwiska nagrodzonych, na poziomie

wojewódzkim: Marta Guner, Maja Guner,
Zuzanna Dorawa, Katarzyna Bejma, To-
masz Przykucki, £ukasz Mroziñski, Piotr
Fertsch, Marek Popielski, Rados³aw Kra-
mer, Monika Lehmann, Sara Sobik, Kac-
per Fr¹ckowiak, Anna Barwiñska, Marze-
na Jakubowska, Kamila Karpiñska, Wiole-
ta Mijakowska, Anna Ratajczak, Julia Tom-
czyk, Ró¿a Trochimiuk, Bartosz Knapiñ-
ski, £ukasz Pi¹tkowski, Tomasz Wypch³o,
Bartosz Kantorski, Klaudia Chlebda,
Agnieszka Zywert, Maciej Mroziñski, Anna
Mantaj, Piotr Samol, Miko³aj Wojtkowiak,
Karol Przykucki, Marcin Pawlicki, Kata-
rzyna Malec, Sylwia Sto¿ek, Aleksandra
Jakubowska, Sandra Kubiak, Paulina Mi-
kulska, Paulina Paj¹czek, Izabela Sendor,
Paulina Jankowska, Joanna B³achowiak,
Katarzyna Burzyñska, Daria Deminiak,
Joanna Dere¿yñska, Marta Kaczmarek,
Paulina Majcherczyk, Patrycja Lehmann,
Karina Ma³uszek, Magdalena Nowak, Ani-
ta Nowakowska, Ma³gorzata Pietrzak, Ewe-
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lina Szymkowiak, Joanna Maækowiak, Iza-
bela B¹kowska, Urszula Wróblewska, Jo-
anna Lech, Hanna Dembiñska, Dariusz B³a-
chowiak, Grzegorz Janecko, £ukasz Bud-
nik, Damian Króla, Filip Go³embowski,
Adrian K³osowski, Piotr Mielcarek, Kry-
stian £uczak, Damian Pluciñski, Bartosz
Rosin, Bartosz Szwed, Szymon Rakowski,
Pawe³ Wa¿niewicz, Marcin �lósarczyk,
Szymon Szwed, £ukasz Odor, £ukasz Mio-
duszewski, Tomasz Libner, Pawe³ Szymko-
wiak, Damian Sroczyñski, Dawid Szymko-
wiak, Przemys³aw Gustowski, Micha³ Sta-
wowy, Dawid Kubiak, Rados³aw Modlibow-
ski, Micha³ Markiewicz, £ukasz Bania.

Wyró¿niona m³odzie¿ oprócz dyplomu uznania
dosta³a upominki w postaci ksi¹¿ek, odtwarzaczy
MP3 oraz kubków z logo Miasta i Gminy Skoki.

Na poziomie ogólnopolskim wyró¿niono:  Iza-
belê Fidos, Marka Pawlickiego, Bartosza Kra-
mera, £ukasza Nowaka. Wyró¿nieni otrzymali
oprócz wymienionych ju¿ nagród specjalistyczne
zegarki sportowe do pomiaru têtna.

Wybitne osi¹gniêcia uczniów nie mia³yby miej-
sca bez udzia³u i zaanga¿owania ich nauczycieli.

10 lutego br w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Skokach odbyła się druga edycja Skockiej Gali. Uroczy-
stość ta miała na celu uhonorowanie młodzieży z terenu Gminy Skoki za wybitne osiągnięcia na szczeblu ogólno-
polskim i wojewódzkim, zdobyte w konkursach wiedzowych, olimpiadach i na sportowych arenach. Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos wręczył wyróżnienia uczniom i absolwentom Szkoły Podstawowej w Skokach,
Gimnazjum nr 1 w Skokach, Liceów Ogólnokształcących z Wągrowca, oraz wychowankom Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Antoniewie. Nagrody wręczono w obecności rodziców i zaproszonych gości min. Wicemarszał-
ka Województwa Wielkopolskiego Pana Józefa Lewandowskiego.

Wyró¿nienia otrzymali nauczyciele: Magdale-
na Fertsch, Gra¿yna Lubawa, Dorota Mro-
ziñska, Magdalena Samol, Barbara Surdyk,
Wies³awa Surdyk-Fertsch, Renata Stró¿ew-
ska, Katarzyna Dziel, Hanna Wêglewska,
Andrzej Surdyk,  Wies³aw Nowak, Wies³aw
Sierzchu³a, Micha³ Wo³kow, Ireneusz Bi-
niewski, Jan Grenda, Marian Malaka, Ma-
rek Tuszyñski oraz dzia³acz sportowy Miro-
s³aw Piechocki. Wyró¿nieni nauczyciele dostali
dyplomy, wspomniane ju¿ kubki oraz pióra i
d³ugopisy. Nauczycielom za ich zas³ugi Bur-
mistrz wrêczy³ odznaki z herbem Gminy Skoki.

Uroczysto�æ prowadzili Karolina Stefa-
niak oraz Wies³aw Nowak, a u�wietni³y j¹
wystêpy wokalistów Pani Ma³gorzaty Ja-
rzembowskiej i Krzysztofa Koniarka oraz
Grupy Tanecznej �Roses� pod kierunkiem p.
Wies³awy Hauke.

Po wrêczeniu nagród m³odzie¿ wraz z nauczy-
cielami oraz zaproszonymi go�æmi ustawi³a siê
do wspólnego pami¹tkowego zdjêcia. Uroczy-
sto�æ zakoñczy³ poczêstunek w holu szko³y.

Karolina Stefaniak
k.stefaniak@skoki.nowoczesnagmina.pl
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Gemeinde Skoki
Herrn Bürgermeister
Tadeusz Klos
Ciastowicza 11
62-085 Skoki
Polen

Bardowick, 31. Januar 2006

LIST OTWARTY
DO GMINY SKOKI

Szanowny Panie Kolego,
drogi Panie Klos,

z wielk¹ przykro�ci¹ musia³em  przyj¹æ do
wiadomo�ci, ¿e w zwi¹zku z wizyt¹  pañskie-
go Starosty w powiecie Lüneburg pod koniec
ubieg³ego roku dosz³o do irytacji, które mog¹
doprowadziæ do trwa³ego obci¹¿enia  przyja-
cielskich stosunków miêdzy  naszymi part-
nerskimi Gminami.

Zwracam siê do Pana dopiero teraz, bo nie
³atwo by³o, ze wzglêdu na ró¿ne  t³umaczenia,
uzyskaæ objektywny obraz prowadzonych u
Pañstwa dyskusji.

Aktualnie przed³o¿ono mi ca³kowit¹ nie-
mieck¹ wersjê zarówno listu otwartego pana
B¹dkiewicza, jak i wiêkszo�æ artyku³ów pra-
sowych, my�lê wiêc, ¿e nadszed³ czas, aby
jako  przedstawiciel  gminy Bardowick zaj¹æ
oficjalne stanowisko w tej sprawie .

Na wstêpie chcia³bym Pañstwa zapewniæ,
¿e ani prywatny fundator museum regionalne-
go, ani gmina i jej przedstawiciele nie mieli i nie
maj¹ zamiaru  obra¿aæ polskiego narodu czy
raniæ jego uczuæ.

Jestem w pe³ni �wiadomy odpowiedzialno-
�ci równie¿ dzisiejszych Niemiec za zbrodnie
nazistów w Polsce  i wobec Polaków, jak i tego
¿e te wydarzenia zawsze bêd¹ mia³y wp³yw
na nasze stosunki.

W³a�nie dlatego, ¿e  generacja moja i moich
dzieci nie ponosi winy, odpowiedzialno�æ ta
nie zawsze jest  ³atwa, wa¿ne jest jednak
otwarte podchodzenie do przesz³o�ci.

Przemilczanie wydarzeñ historycznych nie
s³u¿y przyja�ni, a rzeczowe ich przedstawie-
nie nie mo¿e jej zaszkodziæ.

Wystawa w GILDEHAUS przedstawia na
34 tablicach i 11 du¿ych fotografiach dzieje tej
wioski od momentu kiedy kroniki po raz
pierwszy zarejestrowa³y jej istnienie w roku

795. Wystawa ta nie zastepuje opracowañ hi-
storycznych i nie ro�ci sobie prawa do ca³ko-
wito�ci.

 To jest wystawa przedstawiona z miejsco-
wego punktu widzenia, i ju¿ ze wzglêdu na
brak powierzchni nie ma mo¿liwo�ci ukazania
pozaregionalnego wymiaru. W ¿adnym razie
nie jest to wystawa zajmuj¹ca siê przede
wszystkim ukazaniem okresu wojny czy te¿
lat powojennych. Muzeum po�wiêca t¹ wy-
stawê przede wszystkim wcze�niejszej histo-
rii miejscowo�ci, poprzez �redniowiecze,
zniszczenie miasta w 1189 i wczesnym cza-
som nowo¿ytnym a¿ do rozwiniêcia hodwli
warzyw w Bardowick.

Nowszej historii s¹ po�wiêcone zaledwie 4
tablice informacyjne, z czego jedna obszernie
prezentuje rozwój europejskich partnerstw z
Venhuizen i Skokami.

Je¿eli  czasy wojny zajmuj¹ tutaj podrzêdn¹
role, to z tego wzglêdu, ¿e Bardowick , (w
przeciwieñstwie do Skoków) , mia³  szczê�cie
nie  do�wiadczyæ bezpo�rednio skutków dzia-
³añ wojennych.

Jedna jedyna  z 34 tablic jest po�wiêcona
okresowi od maja 1945 do marca 1946, jest to
tzw. �Polski czas�. Tablica ta przypomina o
wysiedleniu  ca³ej miejscowo�ci w dniu 27 maja
1945 na przez Brytyjczyków, którzy wyko-
rzystali Bardowick � aby uzyskaæ miejsce dla
ludzi, którzy zostali przez nazistów wywie-
zieni na przymusowe roboty �� (czê�æ tek-
stu z GILDEHAUS).

Wysiedlenie  na okres 10 miesiêcy bylo zna-
cz¹cym prze¿yciem dla ludno�ci Bardowick;

przedstawienie historii miejscowo�ci bez
wspomnienia tego znacz¹cego faktu jest nie-
mo¿liwe tak jak  niemo¿liwe jest pominiêcie
katedry czy zniszczenia Bardowick w roku
1189.

Wspomniany ju¿ wyci¹g tekstu uwidacznia
starania autora  rzeczowego przedstawienia
faktów  w powi¹zaniu z ca³o�ci¹. O czym
�wiadczy te¿ wskazówka,  ¿e mieszkañcy
Bardowick sami zawinili  bójki i spory, ponie-
wa¿ ³amali zakazy w³adzy wojskowej. Poza
tym wyra�nie jest powiedziane, ¿e  szkody
wyrz¹dzone w Bardowick, zniszczone domy
s¹ równie¿ skutkiem niemieckich czynów pod-
czas wojny.

Od wielu lat istnieje ku czci pamiêci pol-
skich ofiar wojny, które straci³y ¿ycie w Bar-
dowick,  miejsce pamiêci  na miejscowym cmen-
tarzu, które zosta³o odnowione przed dwoma
laty.

�Polski czas�  by³ w Bardowick d³ugo omi-
janym tematem, i z pewno�ci¹  ¿yj¹ do dzisiaj
osoby, które czuj¹ siê ofiarami tego okresu.

Kiedy przed 10-ciu laty Rada Zbiorczej
Gminy Bardowick opwiedzia³a siê jednog³o-
�nie za zawarciem partnerstwa z gmin¹ Skoki,
to miano miedzy innymi na celu   przezwyciê-
¿enie uprzedzeñ wynikaj¹cych z tamtych cza-
sów ( panuj¹cych zw³aszcza w�ród starszych
mieszkañców) poprzez pojednanie i eropejsk¹
przyja�ñ.

Oficjalne przemilczanie tamtejszych wyda-
rzeñ nie przerwa³o by pamiêci o tamtych cza-
sach i przekazywania informacji  m³odej gene-
racji, wrêcz przeciwnie, zapobieg³o by objek-
tywnemu i rzeczowemu przedstawieniu spra-
wy.

Kiedy  w ubieg³ym roku Gmina Bardowick
go�ci³a   i uhonorowa³a wpisem do Ksiêgi Ho-
norowej syna polskiego ¿o³nie¿a, artystê Je-
rzego Zeniuka,  urodzonego w tamtym czasie
w Bardowick, to jest to równie¿ oznaka tego,
¿e wspomnienia tamtego czasu nie maj¹ wy-
d�wiêku negatywnego, lecz s¹ akceptowane
jako czê�æ historii Bardowick wynik³ej z woj-
ny rozpêtanej przez Niemców.

Kiedy miasto Drezno i jego mieszkañcy upa-
miêtniaj¹ dzisiaj bombardowanie miasta przez
aliantów, nikomu nie przysz³o by na my�l  do-
patrywaæ siê w tym obrazy Anglików czy
Amerykanów, i nikt nie w¹tpi w odpowiedzial-
no�æ  ci¹¿¹c¹ na Niemcach  za wojnê  lub fakt,
¿e to niemieckie wojska powietrzne jako
pierwsze praktykowa³y bombardowania
obiektów cywilnych.

Muzeum  regionalne w Bardowick mo¿e je-
dynie przedstawiæ historiê swojej miejscowo-
�ci z punktu widzenia  miejscowej ludno�ci;
proszê jednak  muzeum i miejsce pamiêci trak-
towaæ jako jedno�æ, i nie zapominaæ, ze to po-
winno byæ omawiane w szkole i mediach w
powi¹zaniu z otwartym opracowaniem tego
strasznego rozdzia³u niemieckiej historii.

¯a³ujê bardzo, ¿e pan B¹dkiewicz który w
swoim li�cie otwartym nazywa siê moim przy-
jacielem, nie poruszy³ tego tematu  podczas
swojej wizyty, nie zwróci³ siê ani do Starosty
pana Fietz, ani do naszego Pe³nomocnika d.s.
Partnerstwa pana Rudolf ani do mnie.

Nie jest zwyczajem w�ród przyjació³, ¿e
rozwi¹zuj¹ oni swoje problemy na forum pu-
blicznym, bez poprzedzaj¹cej rozmowy. Roz-
mawiajmy wiêcej z sob¹, ni¿ z postronnymi o
naszych sprawach.

Idea utworzenia miejsca pamiêci lub muzeum
w Skokach o okresie drugiej wojny �wiatowej
jest godna realizacji; chocia¿ to wspomnienie
mo¿e byæ dla  nas Niemców bolesne, jst to
czê�æ naszej historii, któr¹ my tak¹ musimy
zaakceptowaæ i która ma nam przypominaæ
jak wa¿na jest przyja�ñ i wspó³praca miedzy
Polsk¹ i Niemcami- w³a�nie z powodu do-
�wiadczeñ historycznych.

Mam nadziejê, ¿e bêdê mia³ okazjê Panu i
innym przedstawicielom Gminy Skoki pod-
czas Pañskiej wizyty w marcu tego roku po-
kazaæ wraz z kierownikiem  wystawy   nasze
muzeum regionalne  i powsta³e problemy
otwarcie wyja�niæ, tak jak to przyjaciele i part-
nerzy zazwyczaj robi¹.

Proszê Pana o odczytanie tego listu otwartego
w Radzie Miasta Skoki, i oczekujê, ¿e równie¿
forum publiczne bêdzie mia³o mo¿liwo�æ dowie-
dzieæ siê o moim stanowisku w tej sprawie.

gez. Günter Dubber
Samtgemeindebürgermeister

T³umaczenie z niemieckiego Marlena Miler

Samtgemeinde Bardowick
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w okresie od  26.01.do 25.02.2006 r.
WYDANE ZARZ¥DZENIA

� W sprawie powo³ania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu za-
bezpieczenia obiektów u¿yteczno�ci publicznej na wypadek katastrof,
awarii, klêsk ¿ywio³owych oraz obronno�ci pañstwa.

� W sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego dla wyboru dostawcy
sprzêtu komputerowego, projektora multimedialnego, oprogramowania
dla Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach, zatwierdzenia siê i powo³ania
Komisji Przetargowej.

� W sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji roku szkolnego
2005/2006 Gimnazjum Nr 1 w Skokach.

� W sprawie powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia prze-
targów na dzier¿awê gruntów gminnych w Rejowcu i S³awicy.

� W sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na przebudowê drogi
gminnej w Potrzanowie, ul. Skocka, zatwierdzenia siê i powo³ania Ko-
misji Przetargowej.

� W sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie kon-
cepcji obwodnicy na drodze 196 w Skokach, zatwierdzenia siwz i po-
wo³ania Komisji Przetargowej.

� W  sprawie podania do publicznej wiadomo�ci wykazu nieruchomo�ci
gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do sprzeda¿y, po³o¿onej w Paw-
³owie Skockim, obejmuj¹cej dzia³kê Nr 302/2 o pow. 0,3167 ha.

INFORMACJE BIE¯¥CE
Dokonano wyceny nieruchomo�ci w Rejowcu (dzia³ka nr 35/2) oraz w

Potrzanowie (dzia³ki nr 709 i 729).
Rozpoczêto prace geodezyjne zwi¹zane z wydzieleniem zabudowañ z

dzia³ki le�nej w Potrzanowie nr 3A/1L, nale¿¹cej do Nadle�nictwa £opu-
chówko. Po dokonaniu podzia³u budynki wraz z gruntem przekazane
zostan¹ przez Nadle�nictwo Gminie.

Wykazano do sprzeda¿y nieruchomo�æ gruntow¹ zabudowan¹ budyn-
kiem inwentarskim i stodo³¹, po³o¿on¹ w Paw³owie Skockim, obejmuj¹c¹
dzia³kê nr 302/2 o pow. 0,3167 ha.

Do dzier¿awy na czas nieokre�lony wykazano czê�æ dzia³ki nr 3/3 o
pow. ok. 0,1400 ha po³o¿onej w S³awie Wielkopolskiej.

Wykonano projekt podzia³u dzia³ki nr 1331 po³o¿onej Skokach Pi³a-
M³yn. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego na sprzeda¿ 6 lokali
mieszkalnych wraz z zapleczem.

W zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XLIII/269/2006 Rady Miejskiej Gminy Sko-
ki w sprawie oddania obiektów gminnych w u¿yczenie, sporz¹dzono i
podpisano umowy u¿yczenia nieruchomo�ci jednostkom Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej z terenu Miasta i Gminy.

Dokonano wyboru odbiorcy pad³ych zwierz¹t z terenu Gminy Skoki.
Us³ugê odbioru �wiadczy³a bêdzie firma Hetman Sp. z o.o. z Florianowa.
Szczegó³y dotycz¹ce organizacji odbioru pad³ych zwierz¹t dostêpne s¹
na ³amach niniejszego biuletynu oraz u so³tysów.

Zlecono wykonanie dokumentacji niezbêdnej do przeprowadzenia ko-
munalizacji gruntów  w Lechlinku, dzia³ka nr 84.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowê drogi
gminnej w po³udniowej czê�ci wsi £osiniec.

Trwaj¹ prace remontowe pomieszczeñ przeznaczonych na dzia³alno�æ
kulturaln¹ w budynku Przedszkola Samorz¹dowego w Skokach. Rozpo-
czêto remont budynku komunalnego w Szczodrochowie.

Trwaj¹ prace zwi¹zane z zak³adaniem o�wietlenia dróg we wsi Wysoka.
Bez zak³óceñ przebiega akcja zimowego utrzymania dróg.

W zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XLIII/275/2006 Rady Miejskiej Gminy Sko-
ki z³o¿ona zosta³a deklaracja przyst¹pienia Miasta i Gminy Skoki do
Poznañskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

W wyniku rozpatrzenia z³o¿onego wniosku, Gmina Skoki otrzyma³a
dotacjê na zakup pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtór-
nych. Przyznane przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej �rod-

ki w wysoko�ci 3 900 z³otych, przeznaczone zostan¹ na zakup 4 sztuk
stosownych pojemników.

W dniu 10 lutego na uroczysto�ci Skocka Gala 2005 dokonano podsu-
mowania wybitnych osi¹gniêæ dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy Skoki.
Szczegó³y z przebiegu uroczysto�ci na ³amach Wiadomo�ci Skockich.

Osi¹gniêcia sportowe �dru¿yn skockich� zaowocowa³y obecno�ci¹
Gminy na Podium � II miejsce w Wielkopolsce - podczas uroczysto�ci
wrêczenia nagród w ramach Sportowego Turnieju Miast i Wsi.

PRZETARGI
Og³oszono i rozstrzygniêto:
� Przetarg nieograniczony na dostawê sprzêtu komputerowego, projek-

tora multimedialnego i oprogramowania dla Urzêdu. Przetarg obejmowa³
dostawê serwerów (2 szt.), zestawów komputerowych (9 szt.), monito-
rów (3 szt.), oprogramowania, UPS i projektora multimedialnego. Najko-
rzystniejsz¹ ofertê przedstawi³a firma Alplast Sp.j., Ko³obrzeg. Cena ofer-
ty: 44 668 z³otych.

Og³oszono:
� Przetarg ustny ograniczony (tylko dla mieszkañców Miasta i Gminy

Skoki) na dzier¿awê gruntu w Rejowcu. Przetarg dotyczy dzia³ki nr 198/
5 o pow. 2,15 ha. Rozstrzygniêcie zaplanowano na 13.03.2006 r.

� Przetarg ustny ograniczony (tylko dla mieszkañców Miasta i Gminy
Skoki) na dzier¿awê czê�ci dzia³ki nr 16/9 o pow. 0,68 ha po³o¿onej w
S³awicy. Przetarg zaplanowano na 13. 03.2006 r.

� Przetarg nieograniczony na przebudowê drogi gminnej w Potrzano-
wie, ul. Skocka (od skrzy¿owania z ul. Borówiec do skrzy¿owania z ul.
Kolonia). Zadanie obejmuje u³o¿enie nawierzchni asfaltowej na d³ugo�ci
1500 mb. Rozstrzygniêcie przetargu 23.03.2006 r.

� Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji obwodnicy na dro-
dze 196 w Skokach. Przetarg og³oszono na podstawie udzielonego pe³no-
mocnictwa Zarz¹du Stowarzyszenia Jednostek Samorz¹du Terytorialne-
go �Komunikacja� w W¹growcu. Rozstrzygniêcie zaplanowano na
10.03.2006 roku.

� Przetarg na prace równania i wa³owania dróg gminnych w 2006 roku.
Prace obejmowaæ bêd¹ 60 km dróg na terenie Miasta i Gminy Skoki.
Przetarg odbêdzie siê 15.03.2006 r.

Urz¹d Miasta i Gminy w Skokach przypomina, i¿ od 1 stycznia
2003 r. wprowadza siê obowi¹zek wymiany dowodów osobistych
wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. na nowy wzór w nastê-
puj¹cych terminach:

o Wydane do roku 1972 r.
wymiana od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
o Wydanych w latach 1973-1980
wymiana od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
o Wydanych w latach 1981-1991
wymiana od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
o Wydanych w latach 1992-1995
wymiana od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
o Wydanych w latach 1996-2000
wymiana od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
Urz¹d Miasta i Gminy w Skokach przypomina o obowi¹zku po-

datkowym dot. podatku od posiadania psów.

Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania na konto UMiG Skoki, w
kasie Urzêdu lub u so³tysów w terminie do dnia 15 marca 2006 r., b¹d�
w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wej�cia w posiadanie psa.

Zwolnieni od podatku s¹:
1) rolnicy - od posiadania dwóch psów,
2) emeryci i renci�ci powy¿ej 65 lat, z którymi nie zamieszkuj¹ wspólne

osoby posiadaj¹ce w³asne �ród³a dochodów - od posiadania jednego psa.
Dla pozosta³ych ustala siê wysoko�æ podatku w kwocie 10 z³ od

ka¿dego psa.
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XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
14 lutego  2006r.  odby³a siê XLIII sesja Rady Miejskiej Gminy

Skoki. Sesji przewodniczy³a Gra¿yna Szymkowiak. Funkcjê se-
kretarza obrad pe³ni³ Franciszek Deminiak.

Obrady sesji zakoñczy³y siê podjêciem 14-tu uchwa³, w tym:
1. Uchwa³y nr XLIII/267/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale

bud¿etowej na rok  2006r.
2. Uchwa³y nr  XLIII/268/2006 w sprawie zasad wynajmowania lokali

wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.
3. Uchwa³y nr  XLIII/269/2006 w sprawie oddania obiektów gminnych w

u¿yczenie.
4. Uchwa³y nr  XLIII/270/2006 w sprawie oddania w u¿yczenie obiek-

tów i terenów sportowych.
5. Uchwa³y nr XLIII/271/2006 w sprawie sprzeda¿y dzia³ki nr 709 o

pow. 454m2 w Potrzanowie.
6. Uchwa³y nr  XLIII/272/2006 w sprawie sprzeda¿y dzia³ki nr 35/2

po³o¿onej w Rejowcu.
7. Uchwa³y nr  XLIII/273/2006 w sprawie zbycia zabudowanej nierucho-

mo�ci gruntowej po³o¿onej w Paw³owie Skockim - obrêb geodezyjny
Stawiany stanowi¹cy dzia³kê nr 302/2 o pow. 0,3167 ha.

8. Uchwa³y nr  XLIII/274/2006 w sprawie nabycia gruntów pod budowê
ulicy.

9. Uchwa³y nr  XLIII/275/2006 w sprawie przyst¹pienia Miasta i Gminy
Skoki do Poznañskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

10. Uchwa³y nr  XLIII/276/2006 w sprawie przyst¹pienia do  sporz¹dze-
nia zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Skoki.

11. Uchwa³y nr  XLIII/277/2006 w sprawie zatwierdzenia planów pracy
Komisji Rady Miejskiej Gminy na 2006r.

12. Uchwa³y nr  XLIII/278/2006 w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Województwu Wielkopolskiemu na przedsiêwziêcie pn. �Budo-
wa �cie¿ki pieszo - jezdnej w ci¹gu  drogi wojewódzkiej nr 197 w
miejscowo�ci  Rejowiec�.

13. Uchwa³y nr  XLIII/279/2006 w sprawie  udzielenia pomocy  finanso-
wej Powiatowi W¹growieckiemu na przedsiêwziêcie pn.� Przebudo-
wa 3,7 km drogi Antoniewo - Skoki�.

14. Uchwa³y nr  XLIII/280/2006 w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania na
realizacjê zadañ  inwestycyjnych.

W trakcie sesji Burmistrz zapozna³ radnych i uczestnicz¹cych w sesji
go�ci z tre�ci¹ listu otwartego, który wp³yn¹³ od Burmistrza Bardowick
Güntera Dubbera, a który to list stanowi odpowied� na list Januarego
B¹tkiewicza opublikowany w prasie i przekazany do Starosty Powiatu
Lüneburg i do Gminy Bardowick.

W dniu 20 lutego odby³y siê dwie sesje Rady Miejskiej, z uwagi na pilno�æ
rozpatrywanych spraw, zwo³ane w trybie nadzwyczajnym. Rada obrado-
wa³a pod przewodnictwem Gra¿yny Szymkowiak.  Sekretarzem obraz by³
Leszek Gronowicz. W rezultacie tych sesji Rada podjê³a uchwa³y:

1.  Uchwa³a Nr XL
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi W¹growieckie-

mu na zakup przez Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
W¹growcu samochodu specjalnego

2. Uchwa³a Nr XLV/282/2006
W sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji �rodków na

dofinansowanie zakupu samochodu
Omówione  uchwa³y zosta³y podane do publicznej informacji na stro-

nie internetowej gminy: http://skoki.nowoczesnagmina.pl, oraz poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.

Równocze�nie wraz z protoko³em sesji s¹ one do wgl¹du w Urzêdzie
Miasta i Gminy, u inspektora ds. rady Gra¿yny Kida � pokój nr 8.

 E. Lubawy

OG£OSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O WARTO�CI ZAMÓWIENIA  PONI¯EJ 60.000 EURO

1. Zamawiaj¹cy: Gmina Skoki
     ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
      tel. 061/ 89-25-801

2. Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej w Potrzanowie (ul. Skocka)
Prace remontowe polegaj¹ce na u³o¿eniu nowej warstwy as-
faltowej (warstwy �cieralnej) na d³. 1500 m, szer. 5,50 m, pow.
8541 m2, gr. 3cm.
3. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - do 30.06.2006r.
5. Miejsce i  termin sk³adania ofert:
 Sekretariat Urzêdu � pokój nr 13 do dnia 23.03.2006r. do godz.
1200.
6. Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ
w siedzibie Urzêdu � bezp³atnie pokój nr 15.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100%.
8.Termin zwi¹zania z ofert¹: 30 dni licz¹c od dnia sk³adania ofert.
9. Zamawiaj¹cy nie przewiduje mo¿liwo�ci sk³adania ofert czê-
�ciowych i wariantowych.
10. Wadium przetargowe wynosi 3.000z³.
11. Warunki udzia³u w postêpowaniu oraz sposób oceny spe³-
nienia tych warunków - okre�la specyfikacja istotnych warun-
ków zamówienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz K³os

Za³¹cznik Nr 1
do Zarz¹dzenia Nr 16/2006

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 23.02.2006 r.

W Y K A Z
nieruchomo�ci gruntowej zabudowanej

przeznaczonej do sprzeda¿y po³o¿onej w Paw³owie
Skockim - obrêb geodezyjny Stawiany

Uwaga:
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami winny z³o¿yæ
wniosek o nabycie tej nieruchomo�ci w Urzêdzie Miasta i Gminy
w Skokach.
Termin na z³o¿enie wniosku wynosi 6 tygodni licz¹c od dnia wy-
wieszenia wykazu w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach.

Oznaczenie nieruchomo�ci wg ewidencji gruntów, numer ksiê-
gi wieczystej - Dzia³ka  Nr 302/2 o pow. 0,3167 ha Paw³owo
Skockie obrêb geodezyjny Stawiany, K.W Nr  47.428
Opis nieruchomo�ci - Nieruchomo�æ zabudowana budynkami

1) inwentarskim -pow. zab.87,20m2

-pow. u¿yt.69,80m2

-kubatura  230 m3

2) stodo³¹ -pow.zab.67,50 m2

-pow.u¿yt.54,00 m2

-kubatura 270 m3

Przeznaczenie nieruchomo�ci - W miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego obowi¹zuj¹cym do 31.12.2003r.,
nieruchomo�æ
po³o¿ona jest na terenach us³ug o�wiaty. W obowi¹zuj¹cym stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Skoki s¹ to tereny zainwestowania jednostek osad-
niczych
Warto�æ nieruchomo�ci w z³ - 30.000,00
Cena sprzeda¿y nieruchomo�ci po uwzglêdnieniu podatku VAT
w z³ - 30.000,00 (zwolnienie z podatku VAT)
Sposób sprzeda¿y nieruchomo�ci - Nieruchomo�æ sprzedana
zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
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UCHWA£A  NR XLIII /268/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie:

zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu Gminy Skoki.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go (tekst jednolity Dz. U. Nr 31 z 2005r. poz. 266, Dz. U. Nr 69, poz. 626)
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska Gminy Skoki
uchwala, co nastêpuje:

§ 1
1. Uchwa³a  reguluje zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad miesz-

kaniowego zasobu Gminy Skoki.
2. Gmina Skoki na zasadach i w wypadkach przewidzianych w uchwale zapew-

nia lokale socjalne i lokale mieszkalne osobom i rodzinom do tego upraw-
nionym.

§ 2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. �ustawie� - rozumie siê przez to ustawê z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami),

2. �li�cie mieszkaniowej� - nale¿y  przez to rozumieæ listê osób uprawnionych
do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne,

3. �li�cie socjalnej� - nale¿y przez to rozumieæ listê osób uprawnionych do
zawarcia umów najmu na lokale socjalne,

4. �gospodarstwie domowym� - nale¿y przez to rozumieæ gospodarstwo pro-
wadzone przez osobê samodzielnie zajmuj¹c¹ lokal albo gospopdarstwo
prowadzone przez tê osobê wspólnie z ma³¿onkiem i innymi osobami stale
z ni¹ zamieszkuj¹cymi i gospodaruj¹cymi,

5. �dochodzie� - nale¿y przez to rozumieæ dochód ustalany zgodnie z definicj¹
dochodu okre�lon¹ w art. 3 ust. 3 i ust. 4  ustawy  z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, z 2001r. poz. 734 ze zmiana-
mi),

 6. �wynajmuj¹cym� - rozumie siê przez to Gminê Skoki oraz inne osoby
fizyczne i prawne.

§ 3
1. Mieszkaniowy  zasób gminy tworz¹ lokale stanowi¹ce w³asno�æ Gminy

Skoki.
2. Zasób, o którym mowa w ust. 1 stanowi¹:

a) lokale mieszkalne o powierzchni do 80 m2 - bêd¹ce pe³nowarto�ciowymi
lokalami mieszkalnymi s³u¿¹cymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

b) lokale socjalne -  lokale nadaj¹ce siê do zamieszkania o obni¿onej warto-
�ci u¿ytkowej, w szczególno�ci z gorszym wyposa¿eniem technicznym,

c) lokale o powierzchni przekraczaj¹cej 80 m2.

§ 4
Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy s¹ wynajmowane:
1. Osobom i rodzinom do tego uprawnionym na zasadach i w wypadkach

przewidzianych w uchwale,
2. Mieszkañcom miasta i gminy o niskich dochodach, znajduj¹cych siê w

trudnych warunkach mieszkaniowych.

§ 5
Gmina Skoki wynajmuje lokale mieszkalne i lokale socjalne oso-
bom spe³niaj¹cym ³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
1. Kryterium mieszkaniowe - spe³niaj¹ osoby:
a) mieszkaj¹ce w lokalach , w których na jedn¹  osobê przypada mniej ni¿ 5

m2 powierzchni ³¹cznej pokoi,
b) mieszkaj¹ce w lokalach, które wg opinii organów nadzoru budowlanego

zagra¿aj¹ ¿yciu i mieniu jego mieszkañców, w takim przypadku konieczne
jest przedstawienie decyzji z nadzoru budowlanego o zagro¿eniu ¿ycia i
mienia mieszkañców lokalu,

c) mieszkaj¹ce w pomieszczeniach, które nie spe³niaj¹ warunków okre�lo-
nych przepisami prawa budowlanego dla pomieszczeñ przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi,

d) opuszczaj¹ce zak³ady karne, areszty �ledcze i nie posiadaj¹ce miejsca do
zamieszkania, a zamieszkuj¹ce na terenie Gminy Skoki na pobyt sta³y
przed umieszczeniem w zak³adzie karnym,

e) opuszczaj¹ce rodziny zastêpcze lub inne placówki opiekuñczo-wychowaw-
cze na skutek uzyskania samodzielno�ci i pe³noletno�ci, w przypadku

braku mo¿liwo�ci powrotu do domu rodzinnego, a których ostatnie miej-
sce zamieszkania by³o na terenie Gminy Skoki.

2. Kryterium dochodowe przy ubieganiu siê o przydzia³ lokalu miesz-
kalnego - spe³niaj¹ osoby, których:

a) �redni miesiêczny dochód  (liczony z trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych
datê z³o¿enia wniosku) w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza
80% kwoty najni¿szej emerytury w kwartale poprzedzaj¹cym ustalenie
projektu listy socjalnej oraz bezpo�rednio poprzedzaj¹cym zawarcie umo-
wy najmu lokalu socjalnego,

b) �redni miesiêczny dochód  (liczony z trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych
datê z³o¿enia wniosku) w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza
60% kwoty najni¿szej emerytury w kwartale poprzedzaj¹cym ustalenie
projektu listy socjalnej oraz bezpo�rednio poprzedzaj¹cym zawarcie umo-
wy najmu lokalu socjalnego.

3. Kryterium dochodowe przy ubieganiu siê o przydzia³ lokalu so-
cjalnego- spe³niaj¹ osoby, których:

a) �redni miesiêczny dochód  (liczony z trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych
datê z³o¿enia wniosku) w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza
50% kwoty najni¿szej emerytury w kwartale poprzedzaj¹cym ustalenie
projektu listy mieszkaniowej oraz bezpo�rednio poprzedzaj¹cym zawar-
cie umowy najmu lokalu mieszkalnego,

b) �redni miesiêczny dochód  (liczony z trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych
datê z³o¿enia wniosku) w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza
35% kwoty najni¿szej emerytury w kwartale poprzedzaj¹cym ustalenie
projektu listy mieszkaniowej oraz bezpo�rednio poprzedzaj¹cym zawar-
cie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

4. Kryterium zamieszkiwania - spe³niaj¹ osoby, które zamieszkuj¹ na
terenie Gminy Skoki, co najmniej 5 lat tj.  zameldowane na pobyt sta³y lub
tymczasowy lub faktycznie zamieszkuj¹ce z zamiarem sta³ego pobytu.

§ 6
1. W miarê posiadania wolnych lokali w celu realizacji uprawnieñ osób, o

których mowa w § 4 uchwa³y tworzy siê listy osób uprawnionych do zawar-
cia umów najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego.

2. Osoby ubiegaj¹ce siê o lokal mieszkalny oraz lokal socjalny  z  zasobów
komunalnych gminy zobowi¹zane s¹ z³o¿yæ wnioski o umieszczenie na
listach osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu. Zasady te dotycz¹
tak¿e osób ubiegaj¹cych siê o przed³u¿enie umowy najmu na zajmowany
lokal socjalny.

3. Z wnioskiem o umieszczenie na li�cie socjalnej lokatora uprawnionego do
otrzymania lokalu socjalnego na mocy prawomocnego wyroku s¹dowego
nakazuj¹cego opuszczenie i opró¿nienie lokalu mo¿e wyst¹piæ wierzyciel.

§ 7
1. Wnioski sk³ada siê w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie

podanym przez Gminê Skoki w og³oszeniu.
2. Og³oszenie zawieraj¹ce informacjê o wolnych lokalach  przeznaczonych do

wynajmu i terminie sk³adania wniosków podaje siê do publicznej wiadomo-
�ci poprzez:

a) wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w
Skokach oraz we wsiach so³eckich,

b) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Miasta i Gminy
w Skokach,

d) opublikowanie  w �Wiadomo�ciach Skockich�.
3. Poza terminem podanym w og³oszeniu, o którym mowa w ust. 1 mog¹ byæ

jedynie przyjmowane wnioski o ujêcie na li�cie osób uprawnionych do otrzy-
mania lokalu socjalnego na mocy wyroku s¹dowego, od osób pozbawionych
mieszkania w wyniku klêski ¿ywio³owej lub innego zdarzenia losowego,
posiadaj¹cych decyzje o rozbiórce budynku, w którym zamieszkuj¹ lub od
osób ubiegaj¹cych siê o przed³u¿enie umowy najmu. Pozosta³e wnioski,
które zostan¹ z³o¿one po tym terminie, nie bêd¹ rozpatrywane.

§ 8
1. Z³o¿one wnioski, o których mowa w § 6 ust. 2 i ust. 3 uchwa³y  podlegaj¹

rozpatrzeniu i weryfikacji w zakresie warunków zamieszkania oraz warun-
ków materialnych - kryteria okre�lone w § 5 uchwa³y,   przez Komisjê
powo³an¹ przez Burmistrza Miasta i Gminy,  sk³adaj¹c¹ siê z pracowników
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Skokach oraz pracowników Urzêdu Miasta
i Gminy w Skokach.

2. Kryteriów, o których mowa w § 5 uchwa³y nie stosuje siê przy rozpatrywa-
niu wniosków o umieszczenie na listach w przypadku wnioskodawców, któ-
rzy zamieszkuj¹ w lokalach socjalnych i ubiegaj¹ siê o lokal mieszkalny lub
odwrotnie zamieszkuj¹ w lokalach mieszkalnych a ubiegaj¹ siê o lokal so-
cjalny.
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3. Kwalifikacja osób i rodzin do wynajmu lokali na czas nieoznaczony

oraz lokali socjalnych na czas oznaczony, które zg³osi³y potrzeby
mieszkaniowe  oraz sporz¹dzenie na tej podstawie  listy mieszkaniowej
oraz  listy socjalnej  nastêpuje w terminie nieprzekraczaj¹cym 45 dni
po up³ywie terminu wyznaczonego na sk³adanie wniosków.

§ 9
1. Kontrolê spo³eczn¹ w zakresie prawid³owo�ci sporz¹dzenia listy miesz-

kaniowej oraz listy socjalnej sprawuje w³a�ciwa w sprawach mieszka-
niowych komisja Rady Miejskiej Gminy Skoki.

2. Listê mieszkaniow¹ oraz listê socjaln¹ sporz¹dza Burmistrz Miasta i
Gminy po uzyskaniu opinii w³a�ciwej w sprawach mieszkaniowych ko-
misji Rady Miejskiej Gminy Skoki.

§ 10
1. Lista mieszkaniowa oraz lista socjalna podane zostaj¹ do publicznej

wiadomo�ci poprzez wywieszenie na okres dwóch tygodni na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy oraz we wsiach so³eckich,
opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Miasta i Gminy
w Skokach oraz w miarê mo¿liwo�ci w �Wiadomo�ciach Skockich�
(opublikowanie uzale¿nione od terminu wydania gazety).

§ 11
1. Umowy najmu na lokale mieszkalne i socjalne zawierane s¹ w formie

pisemnej z osobami umieszczonymi na listach.
2. Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest na czas oznaczony, nie

d³u¿szy ni¿ dwa lata, a lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.

§ 12
1. Zawieranie umów z listy osób uprawnionych do  lokalu mieszkalnego

nastêpuje, przy  zachowaniu powierzchni pokoi powy¿ej 5 m2 na oso-
bê.

2. Zawieranie umów z listy osób uprawnionych do lokalu socjalnego
nastêpuje, przy  zachowaniu powierzchni pokoi nie mniejszej ni¿ 5 m2

na osobê w gospodarstwie domowym wieloosobowym i nie mniej ni¿
10 m2 w gospodarstwie domowym jednoosobowym.

§ 13
1. Powierzchnia pokoi ustalana na zasadach okre�lonych w § 12. ust. 1 i

ust. 2 niniejszej uchwa³y ulega zwiêkszeniu, je¿eli w lokalu  bêdzie
zamieszkiwaæ osoba niepe³nosprawna poruszaj¹ca siê na wózku lub inna
osoba niepe³nosprawna.

2. O dodatkowej powierzchni mieszkalnej orzekaj¹ zespo³y ds. orzekania
o niepe³nosprawno�ci, o których mowa w ustawie  o rehabilitacji zawo-
dowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych.

§ 14
Uprawniony umieszczony na li�cie, który odmówi³ przyjêcia lokalu na-
daj¹cego siê do zasiedlenia ze wzglêdu np: na miejsce po³o¿enia lokalu,
powierzchniê lokalu , stan techniczny lokalu  podlega skre�leniu z listy
mieszkaniowej wzglêdnie z listy socjalnej.

§ 15
Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu z pominiêciem  realizacji
listy mieszkaniowej oraz listy socjalnej przys³uguje:
1. Osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego

w przypadkach przewidzianych w ustawie lub na podstawie prawomoc-
nego orzeczenia s¹dowego nakazuj¹cego opuszczenie i opró¿nienie
lokalu,

2. Osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na
podstawie prawomocnego orzeczenia s¹dowego nakazujacego opusz-
czenie i opró¿nienie lokalu,

3. Osobom., które utraci³y lokal w wyniku klêski ¿ywio³owej katastrofy,
po¿aru lub innych nieprzewidzianych zdarzeñ losowych,

4. Osobom opuszczaj¹cym rodziny zastêpcze lub inne placówki opiekuñ-
czo-wychowawcze na skutek uzyskania samodzielno�ci i pe³noletno-
�ci, w przypadku braku mo¿liwo�ci powrotu do domu rodzinnego,

5. Osobom, które dokona³y na w³asny koszt remontu lokalu, adaptacji
pomieszczeñ niemieszkalnych na cele mieszkalne, rozbudowy lub nad-
budowy budynków w celu uzyskania lokali mieszkalnych i prace te
wykona³y zgodnie z umow¹ zawart¹ z wynajmuj¹cym.

§ 16
Zamiany zajmowanego lokalu na wolny lokal z mieszkaniowego zasobu
gminy mog¹ dokonywaæ za zgod¹ wynajmuj¹cego-Gminy osoby i rodzi-
ny, które:

1. Z przyczyn ekonomicznych wystêpuj¹  o najem  mieszkania o ni¿-
szym czynszu, je¿eli zwalniaj¹ do dyspozycji gminy lokal o wy¿szym
standardzie lub wiêkszej  powierzchni u¿ytkowej,

2. Wystêpuj¹ o najem mieszkania dostosowanego do ich potrzeb ze wzglêdu
na stan zdrowia, je¿eli zwalniaj¹ do dyspozycji gminy zajmowany do-
tychczas lokal,

3. Z przyczyn ekonomicznych wystêpuj¹ o najem lokalu socjalnego przy
spe³nieniu kryterium dochodowego uprawniaj¹cego do tego  lokalu i
zwalniaj¹ do dyspozycji gminy zajmowany dotychczas lokal,

4. Wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zków najemcy i zwalniaj¹ do dyspozycji gminy
zajmowany dotychczas lokal socjalny.

§ 17
1. Wzajemna zamiana lokali miêdzy najemcami  zamieszkuj¹cymi w

lokalach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy  wymaga zawarcia
wzajemnego porozumienia ( zgody) zainteresowanych najemców  oraz
zgody wynajmuj¹cego-Gminy.

2. Wzajemna zamiana lokali pomiêdzy najemcami zamieszkuj¹cymi w
lokalach nale¿¹cych do mieszkaniowego zasobu gminy oraz innych
osób fizycznych i prawnych oprócz zgody zainteresowanych najem-
ców wymaga zawarcia przez wynajmuj¹cych umowy reguluj¹cej warun-
ki zamiany lokali.

§ 18
Wolne lokale mieszkalne o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80
m2 mog¹ byæ wynajmowane  w drodze przetargu za czynsz wolny.

§ 19
W razie opuszczenia lokalu przez najemcê i pozostawienia w tym lokalu
osób wymienionych  w art. 691 Kodeksu cywilnego oraz stale zamieszku-
j¹cych z najemc¹ jego wstêpnych, pe³noletniego rodzeñstwa lub ich ma³-
¿onków, zgoda na wynajem tego lokalu mo¿e byæ wyra¿ona na rzecz tych
osób, je¿eli w lokalu do którego przeprowadzi³ siê najemca, powierzchnia
mieszkalna przypadaj¹ca
na jednego cz³onka gospodarstwa domowego, ³¹cznie z osobami pozosta-
wionymi w lokalu by³aby mniejsza ni¿ 10 m2.

§ 20
Z osobami, które pozosta³y w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
�mierci najemcy, mo¿na zawrzeæ umowê najmu tego lokalu, je¿eli s¹
wstêpnymi lub pe³noletnim rodzeñstwem najemcy albo ich ma³¿onkami,
a zajmowany lokal stanowi³ ich centrum ¿yciowe i w chwili �mierci na-
jemcy nie mia³y tytu³u prawnego do zajmowania innego lokalu.

§ 21
Wobec osób, z którymi nie zawarto umów najmu na zasadach okre�lo-
nych w uchwale, wynajmuj¹cy stosuje procedury zmierzaj¹ce do odzy-
skania lokalu do dyspozycji gminy.

§ 22
Burmistrz Miasta i Gminy mo¿e zawrzeæ umowê najmu lokalu z osobami
nie ujêtymi na li�cie mieszkaniowej  bêd¹cymi repatriantami, którzy
maj¹ zamieszkaæ na terenie Gminy Skoki na podstawie zaproszenia Rady
Miejskiej Gminy Skoki.

§ 23
Je¿eli w budynku podlegaj¹cym wspólnocie mieszkaniowej zwolni siê
ostatni lokal stanowi¹cy w³asno�æ gminy, to podlega on sprzeda¿y w
drodze przetargu.

 § 24
W razie nie przed³u¿enia umowy najmu lokalu socjalnego ze wzglêdu na
przekroczenie dochodu okre�lonego w § 5 ust. 3  uchwa³y, z by³ym na-
jemc¹ tego lokalu mo¿na zawrzeæ umowê najmu na czas nieoznaczony.

§ 25
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 26
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Gminy Skoki
Gra¿yna Szymkowiak
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Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe  �Hetman� Sp. z
o.o. jest nowym odbiorc¹ pad³ych  zwierz¹t z indywidualnych
gospodarstw  rolnych w 2006 r.

Do Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach wp³ynê³y propozycje z 3
firm specjalizuj¹cych siê w  wywozie pad³ych zwierz¹t.  W wyniku
porównania oferty �Jezuickiej Strugi�, �Farmutilu � i wspomnia-
nego Przedsiêbiorstwa �Hetman� okaza³o siê, ¿e ta ostatnia jest
najkorzystniejsza poniewa¿ proponuje: �Nieodp³atny odbiór i uty-
lizacjê pad³ych zwierz¹t z indywidualnych gospodarstw rolnych
na terenie naszej Gminy�.

Telefony kontaktowe do zak³adu w Sêpólnie Krajeñskim:
052 388 22 28 i kom. 0608 619 005

BURMISTRZ   MIASTA   I   GMINY   SKOKI
OG£ASZA

1. przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzeda¿  nieruchomo�ci
gruntowej  stanowi¹cej  dzia³kê  nr 348  o  pow.  0,0309  ha
po³o¿on¹  w  S³awicy.
Cena  wywo³awcza  sprzeda¿y  nieruchomo�ci  wynosi:
13.250,60,-z³
Wadium 1.300,00,-z³. Wadium  nale¿y  wp³aciæ  w  gotówce  w
kasie  Urzêdu  Miasta  i  Gminy  w  Skokach  do  dnia 10  marca
2006r.  do  godz. 15oo.

Przetarg  odbêdzie  sie  w  dniu  15 marca  2006r.   o  godz.  13oo
2. wykaz    oddania  w  dzier¿awê  na  czas  nieokre�lony  gruntu
stanowi¹cy  czê�æ dzia³ki  nr  3/3  w  S³awie  Wlkp.   o pow. 0,1400
ha.  Roczny  czynsz  dzier¿awny  wynosi   410,00,-z³

OG£OSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Zamawiaj¹cy: Zarz¹d Stowarzyszenia Jednostek Samorz¹du
Terytorialnego �KOMUNIKACJA� w W¹growcu, 62-100 W¹gro-
wiec, ul.Ko�ciuszki 15, tel: (067) 2685245,  2620168.
Przedmiot zamówienia:

Opracowanie koncepcji obwodnicy na drodze 196
w Skokach.

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Skoki
Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 01.08.2006 r.
Zamawiaj¹cy nie przewiduje mo¿liwo�ci:
-sk³adania ofert czê�ciowych i wariantowych.
Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na odebraæ:
- w siedzibie zamawiaj¹cego, pokuj nr 15, bezp³atnie.
Pracownikiem upowa¿nionym do kontaktów z ofertami jest:
Inspektor Ryszard Fryska pok, nr 15 UMiG Skoki, ul. Ciastowicza
11, tel. 0 61 8925804
Opis warunków udzia³u w postêpowaniu oraz sposobu dokony-
wania oceny:
Zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce i termin sk³adania ofert:
Sekretariat Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza
11, pok 13 do dnia 10.03.2006 r. do godz: 1200

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urz¹d Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, sala konfe-
rencyjna w dniu 10.03.2006 r. o godz:1215

Kryteria i ich znaczenie:
Cena 100%.Cena oferty oznacza cenê brutto ca³ego zamówie-
nia
Termin zwi¹zania ofert¹ wynosi:
Termin zwi¹zania ofert¹ wynosi 30 dni, od dnia sk³adania ofert
Zamawiaj¹cy nie wymaga za³o¿enia wadium przetargowego.
Zamawiaj¹cy nie przewiduje mo¿liwo�æ zleceñ uzupe³niaj¹cych.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz K³os

�WIATOWY DZIEÑ CHORYCH
U WESO£YCH MISIÓW

W sobotê, 11 lutego � w �wiatowym Dniu Chorych, udzia³em we
mszy �wiêtej odprawionej, w ich intencji przez ks. Jacka Wich³acza
w Ko�ciele �wiêtych Piotra i Paw³a rozpoczê³o siê spotkanie cz³on-
ków  Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych �We-
so³e Misie�. Po mszy �wiêtej ks. Jacek udzieli³ indywidualnego b³o-
gos³awieñstwa wszystkim obecnym.

Nastêpnie, dziêki uprzejmo�ci i przychylno�ci Zarz¹du Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, dzieci i m³odzie¿ wspólnie z rodzicami i opiekunami
bawili siê na zabawie karnawa³owej w sali stra¿aków przy ulicy Parko-
wej. Jak na zabawê przysta³o by³a muzyka i tañce, a jej wielk¹ atrakcj¹
by³a Dobra Wró¿ka ze sw¹ Czarodziejsk¹ Ró¿d¿k¹.

Imprezê uatrakcyjni³y wystêpy artystyczne uczniów ze Szko³y Pod-
stawowej pod kierownictwem pani Danuty S³omy, którzy równocze-
�nie uczestniczyli  we wspólnej zabawie i zachêcali uczestników do tañca.

By³ te¿ wspólny posi³ek: gor¹ca herbatka, grzana kie³baska i s³odkie
wypieki, a wszystkie �Misie� obdarzone zosta³y �Grze�kami� i owocami
cytrusowymi. Wszystko to dziêki uprzejmo�ci sponsorów, którym opie-
kunowie Stowarzyszenia ksi¹dz Jacek Wich³acz i pani Danuta Bieñ w
imieniu swych podopiecznych szczerze dziêkuj¹.

Burmistrz, Tadeusz K³os, który przyby³ na imprezê w towarzystwie
wielkiego kosza owoców cytrusowych poinformowa³ uczestników spo-
tkania o przychylno�ci Rady Miejskiej Gminy Skoki do Stowarzyszenia
i o zabezpieczeniu w bud¿ecie na rok 2006 r. kwoty 5000 z³otych na akcje
letni¹ dla jego cz³onków.

E. Lubawy

TURNIEJ O PUCHAR MARSZA£KA
Zwyciêstwem �Budowlanych Rosik� stosunkiem bramek 11:3 za-

koñczy³ siê w dniu 4 lutego br. rozegrany w hali skockiego Gimna-
zjum �Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Oldbojów o Puchar Pierwszego
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego Stefana Miko³ajczaka
1999-2005�.

W zawodach, w których zmierzy³o swe si³y piêæ dru¿yn, oprócz zwy-
ciêzców wystartowa³y:  ,,Sokó³� Damas³awek, ,,Nied�wiadki� Go³añcz,
,,Soforek� Szamocin i ,,Le�nik� Margonin.

Drugie miejsce w Turnieju zdoby³ Margonin z 6pkt. i stosunkiem bra-
mek  4:4. Trzecie miejsce zaj¹³ Szamocin �wynik bramek to 9-7 z 4pkt. na
koncie. Na czwartym miejscu z wynikiem 4 punktów i stosunkiem bra-
mek 5-7 uplasowa³ siê Damas³awek. Pi¹te miejsce z 3pkt. i stosunkiem
bramek 5-13 przypad³o dru¿ynie z Go³añczy. Królem strzelców, z liczb¹
piêciu strzelonych bramek, zosta³ W³odzimierz Winkiel z Szamocina

Zawody sêdziowa³ sêdzia IV ligowy z OZPN Pi³a Grzegorz Blaszke.
Puchary oraz z³ote, srebrne i br¹zowe medale oraz dyplomy w imieniu

fundatora, Marsza³ka Stefana Miko³ajczaka, któremu choroba nie pozwo-
li³a na udzia³ w Turnieju, wrêczyli: Burmistrz Tadeusz K³os oraz V-ce
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Krzysztof Migasiewicz.

E.Lubawy
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

BALIK KARNAWA£OWY
Uczniowie naszej szko³y tradycyjnie bawili siê podczas baliku kar-

nawa³owego przy d�wiêkach muzyki w wykonaniu Krzysztofa Ko-
niarka.

Najm³odsi zaprezentowali siê w piêknych, oryginalnych, czêsto w³a-
snorêcznie wykonanych przebraniach, co czyni³o zabawê atrakcyjniejsz¹.
Podziwiaæ mo¿na by³o niezliczon¹ ilo�æ ksiê¿niczek i wró¿ek, które nie
gardzi³y tañcem z ¿o³nierzami i rycerzami. Nie zwa¿aj¹c na specyfikê
stroju maluchy chêtnie bawi³y siê w takt najnowocze�niejszych przebo-
jów, czêsto prezentuj¹c w³asne uk³ady taneczne. Starsi uczniowie z racji
wieku gardz¹cy ju¿ przebraniami karnawa³owymi w³¹czyli siê do zabawy,
pokazuj¹c ¿e i oni potrafi¹ piêknie tañczyæ i na�ladowaæ aran¿acje swoich
wokalnych ulubieñców.

NAJ£ADNIEJSZA MASKA
KARNAWA£OWA

Pomys³owo�ci¹ i umiejêtno�ciami plastycznymi wyró¿nili siê
uczniowie naszej szko³y, bior¹cy udzia³ w konkursie na maskê kar-
nawa³ow¹ og³oszonym przez Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Mi³owo-
dach.

Jury doceni³o i wyró¿ni³o prace Agnieszki Jung, Darii Æwiertniak,
Agnieszki Æwiertniak, Mateusza Ma³ka, Kingi Januchowskiej, Iwony
Sygneckiej i Krzysztofa Suchego. W nagrodê wziêli udzia³ w balu karna-
wa³owym w Obornikach, otrzymuj¹c podczas ¿ywio³owej zabawy przy
muzyce nagrody i s³odki poczêstunek. Opiekê nad uczniami sprawowa³a
Beata Babrakowska, Alicja Kramer i Renata Stró¿ewska.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
Uczniowie pierwszych klas ferie zimowe po raz pierwszy mog¹

rozpocz¹æ lektur¹ samodzielnie wypo¿yczonej z biblioteki szkolnej
ksi¹¿ki. 10 lutego bowiem ich nazwiska uroczy�cie zosta³y zapisane
w rejestrze biblioteki podczas pasowania na czytelnika.

Dla najm³odszych, którzy ¿mudnie przez pó³ roku zmagali siê z opano-
waniem trudnej umiejêtno�ci czytania, dzieñ ten mia³ bardzo uroczysty i

O WIELKOPOLSCE PRAWIE
WSZYSTKO

9 lutego w Zespole Szkó³ w Damas³awku odby³ siê etap powiato-
wy Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Konkurs, któremu patro-
nuje Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Kuratorium
O�wiaty w Poznaniu oraz Marsza³ek województwa wielkopol-skie-
go, zorganizowany zosta³ ju¿ po raz dziesi¹ty. Jego celem jest
propagowanie wiedzy na temat historii, tradycji, gwary i walorów
przyrodniczych Wielkopolski.

W�ród 104 uczniów, którzy stanêli w konkursowe szranki, znale�li
siê tak¿e reprezentanci ZSP w Jab³kowie. Po pomy�lnym napisaniu
testu, do etapu rejonowego zakwalifikowa³y siê nastêpuj¹ce osoby:
And¿elika Rakocy (Jab³kowo), Paulina Szymkowiak, Adrian Karcze-
wski, Mi³osz Graczyk i Micha³ Mazurek z Lechlina oraz Iza Walczak-
Flegel, Krzysztof Krupa i Sebastian Sommerfeld ze szko³y w Paw³o-
wie Skockim.  Uczniów do konkursu przygotowywa³y nauczycielki
jêzyka polskiego i historii: E. Brz¹ka³a, M. Przybysz i L. B³achowiak.

SPOSÓB NA FERIE
Aby zaradziæ wakacyjnej nudzie, dyrekcja i nauczyciele Zespo-

³u zorganizowali dla uczniów zajêcia w szkole i poza ni¹. Chêtni
mogli wzi¹æ udzia³ w turnieju gier planszowych, konkursach pla-
stycznych i muzycznych.

Mi³o�nicy komputerów mieli wreszcie okazjê, by graæ w gry i bu-
szowaæ w Internecie bez obawy, ¿e za chwilê zad�wiêczy dzwonek
wzywaj¹cy na lekcjê. Na tych, którzy ceni¹ sobie aktywny wypoczy-
nek, czeka³y zajêcia sportowe, m. in. turniej tenisa sto³owego, uniho-
keja oraz wyjazd na basen do Kozieg³ów. Poszaleæ mo¿na by³o tak¿e
podczas walentynkowej dyskoteki. Wielu wra¿eñ dostarczy³o przed-
stawienie pt. �Smok i sok� wystawiane w poznañskim Teatrze Anima-
cji.  Dla wielu dzieci prze¿ycie by³o  tym wiêksze, ¿e po raz pierwszy
go�ci³y w prawdziwym teatrze.

     Uczniowie, którzy mieli ochotê oderwaæ siê nie tylko od szko³y,
ale tak¿e od rodzinnych pieleszy, wyjechali na zimowisko do �Walen-
tynówki� w Bli¿ycach, gdzie czeka³o na nich wiele atrakcji. Organiza-
torzy postarali siê, by zabawa przeplata³a siê z nauk¹. Tak wiêc chêtni
mogli nauczyæ siê tañca towarzyskiego, jazdy konnej czy jêzyka an-
gielskiego.

      L. B³achowiak

Z ŻYCIA SZKÓŁ FUNDACJI

donios³y charakter, w³¹czaj¹c ich w kolejn¹ ju¿ dziedzinê ¿ycia szkolnego
i spo³ecznego.

Dzieci zosta³y zapoznane przez bibliotekarkê Lidiê Eksler z zasadami
korzystania z biblioteki, a starsze kole¿anki z dzia³aj¹cego przy bibliotece
Klubu Mi³o�ników Ksi¹¿ki zachêca³y je do czytania, prezentuj¹c krótkie
scenki teatralne.

 Na zakoñczenie dyrektor szko³y pasowa³ ka¿dego pierwszoklasistê i
wrêcza³ pami¹tkowe dyplomy i ksi¹¿ki, ¿ycz¹c poznawania nieznanego,
dalekich wypraw, spe³niania najskrytszych marzeñ i pragnieñ w towarzy-
stwie ulubionych bohaterów literackich. Wyrazi³ tak¿e nadziejê, ¿e bêd¹
oni czêstymi go�æmi w bibliotece szkolnej, co maluchy solennie obieca³y.

POMAGAMY POTRZEBUJ¥CYM
Szkolne Ko³o PCK nad którego dzia³alno�ci¹ czuwa Danuta S³o-

ma  w³¹czy³o siê do pomocy w organizowaniu zabawy dla Wspólnoty
�Weso³e Misie�, która odby³a siê 11 lutego.

Cz³onkowie ko³a pomagali podczas przygotowania ciep³ego posi³ku i
s³odkich przek¹sek. Uczestniczyli tak¿e w zabawie, zachêcaj¹c uczestni-
ków do tañca. Uroczysto�æ u�wietnili prezentacj¹ spektaklu pt. �Choin-
ki�, który nagrodzono gromkimi brawami, bêd¹cymi wyrazami uznania i
zadowolenia publiczno�ci.
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Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach roz-
poczê³o jubileuszowy rok 2006 tradycyjnym
spotkaniem op³atkowym. Patronami tej mi³ej
uroczysto�ci byli tym razem, oprócz ksiêdza
proboszcza Karola Kaczora, mi³o�ciwie nam ,,pa-
nuj¹cy� od ubieg³ego roku królowie � Krzysz-
tof Migasiewicz i Franciszek Deminiak.

Op³atek sta³ siê okazj¹ do wzruszaj¹cego miê-
dzypokoleniowego spotkania braci i ich rodzin
z coraz szerszym krêgiem towarzysz¹cych nam
osób, które od dziesiêcioleci nosz¹ w swych ser-
cach pamiêæ o wielko�ci bractwa sprzed 1939
roku.

Kilka dni pó�niej, 3 lutego, odby³o siê, po-
�wiêcone uchwaleniu nowego statutu, nadzwy-
czajne walne zgromadzenie Bractwa. W czasie
obrad przyjêli�my ponadto kilka uroczystych
uchwa³ zwi¹zanych z 10-leciem reaktywowa-
nia ruchu kurkowego w Skokach. Na wniosek
Zielono�wi¹tkowego Króla Kurkowego 2005
Krzysztofa Migasiewicza, jednog³o�n¹ uchwa³¹
zarz¹du i jednog³o�n¹ uchwa³¹ walnego zgroma-
dzenia, towarzysz¹cej nam od pierwszych spo-
tkañ w 1996 r. Annie Jachna, nadany zosta³
tytu³ honorowego cz³onka Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Skokach. Jest to trzecia, obok
ks. Arcybiskupa Mariana Przykuckiego oraz
por. W³adys³awa G¹ski, osoba, która dzi� ma
prawo u¿ywaæ ten zaszczytny tytu³. Inn¹

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE SKOKI
Rok założenia 1826

Co s³ychaæ w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Skokach?
uchwa³¹ powo³ane te¿ zosta³y metale zas³ugi
Bractwa w dwóch kategoriach. Medal I klasy
postanowili�my przyznaæ w pierwszej kolej-
no�ci wielce zas³u¿onym dla naszego stowarzy-
szenia paniom: Danucie Grzegorzewskiej,
Ma³gorzacie Deminiak, Danucie Deminiak
i Iwonie Migasiewicz oraz braciom z Schützen-
gilde von Bardowick: Manfredowi Harmsowi i
Martinowi Rudolfowi. Medal II klasy zosta³
przyznany za� braciom: Ernstowi-Peterowi
Mack, Peterowi Paro, Dirkowi Priebe,
Günterowi Czarnetzky, Andreasowi Czar-
netzky, Hermannowi Bardowicks, Hennin-
gowi Paro, Manfredowi Schormann, Rene
Bolla, Heinzowi Garben i Peterowi Paro. Wy-
ró¿nienia dla tych kolegów s¹ wyrazem uhono-
rowania trwaj¹cej miêdzy nami od wielu lat
wspó³pracy, w czasie której, w atmosferze za-
wi¹zanych osobistych przyja�ni, dajemy swój
skromny wk³ad w ideê partnerstwa miêdzybrac-
kiego.

Ostatnim tematem walnego zgromadzenia z 3
lutego by³o wypracowanie wspólnego stanowi-
ska Bractwa, opublikowanego pó�niej w prasie,
w którym po raz kolejny potwierdzili�my sta-
tutow¹ neutralno�æ wzglêdem inicjatyw poli-
tycznych � stanowisko przyjête zosta³o jedno-
g³o�nie.

Opracowa³ - Krzysztof Jachna

INFORMACJA ZARZ¥DU KBS SKOKI
Zarz¹d Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach informuje, ¿e w dniu 24 lutego br. nast¹-

pi³y czê�ciowe zmiany we w³adzach stowarzyszenia - prezesem Bractwa zosta³ brat Krzysztof
Jachna, wiceprezesem brat Dominik Korzanowski a strzelmistrzem brat Zbigniew Malec. Na
pierwszym posiedzeniu nowego Zarz¹du podjêto te¿ uchwa³y o poszerzeniu sk³adu osobowego
Bractwa o nowych cz³onków, którymi zostali bracia: Franciszek Baranowski, Pawe³ Kie³czew-
ski, Bogumi³ Rzepka oraz podniesiony do funkcji kapelana Bractwa, ks.proboszcz Karol Ka-
czor.

O�RODEK INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ
W czwartek -26 stycznia br. z udzia³em

w³adz powiatowych nast¹pi³o oddanie do u¿yt-
ku czê�ci hostelowej O�rodka Interwencji
Kryzysowej w Powiecie W¹growieckim.

Dostêpny ca³¹ dobê hostel O�rodka stanowi
mieszkanie o powierzchni oko³o 80 m 2, sk³adaj¹-
ce siê z przedpokoju, dwóch  pokoi , pomieszcze-
nia kuchennego i ³azienki. Pomieszczenia wypo-
sa¿one s¹ w sprzêt niezbêdny do normalnego ¿ycia
przebywaj¹cych w nim osób, a wiêc w sto³y i
krzes³a, szafki kuchenne i szafy na odzie¿, 10 ³ó¿ek
oraz piec elektryczny, lodówkê, a tak¿e w sprzêt
gospodarstwa domowego i zastawê sto³ow¹.

Hostel przeznaczony jest dla osób znajduj¹-
cych siê w sytuacji kryzysowej, g³ównie dla ofiar
zagro¿onych  zjawiskami przemocy: fizycznej
, psychicznej i seksualnej, w szczególno�ci dla
kobiet, matek z dzieæmi i kobiet ciê¿arnych, ale
tak¿e dla ofiar klêsk ¿ywio³owych i zdarzeñ lo-
sowych. W pierwszej kolejno�ci do O�rodka

przyjmowane bêd¹ osoby z terenu powiatu w¹-
growieckiego, a w wyj¹tkowych sytuacjach tak-
¿e osoby z terenu innych powiatów.

O�rodek dla przebywaj¹cych w nim osób bê-
dzie miejscem czasowego pobytu, który to po-
byt nie bêdzie móg³ trwaæ d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce.

Osoby, którym sytuacja ¿yciowa i losowa nie
pozwala na przebywanie w swoim �rodowisku
rodzinnym mog¹ zg³aszaæ siê do  hostelu O�rod-
ka osobi�cie lub telefonicznie pod nr 061 81-24-
251 lub kom. 0601-798-729.

Ale o�rodek Sytuacji Kryzysowej to nie tyl-
ko hostel, to te¿ us³ugi poradnictwa specjali-
stycznego dostêpne w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wierzbo-
wej 1 w W¹growcu.  Zarówno po porady praw-
ne, jak  i poradnictwo psychologiczne mo¿na
zg³aszaæ siê tu osobi�cie lub telefonicznie na nr
067 26-28-315.

E. Lubawy

PE£NE ZAUFANIE
DLA ZARZ¥DU OSP

Chwil¹ ciszy i zadumy uczestnicy zebra-
nia sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Kakulinie  uczcili pa-
miêæ ofiar  sobotniej tragedii budowlanej  w
Katowicach i po³¹czyli siê w smutku z ro-
dzinami dotkniêtymi ¿a³ob¹.

OSP Kakulin to obok OSP w Skokach najbar-
dziej ¿ywotna jednostka w Gminie Skoki. A¿ trud-
no uwierzyæ, ale w tej niewielkiej wsi licz¹cej 194
mieszkañców do stra¿y nale¿y 46 osób, w tym 8
dziewcz¹t i 9 ch³opców, cz³onków M³odzie¿owej
Dru¿yny Po¿arniczej. W�ród 29 doros³ych cz³on-
ków, sw¹ obecno�æ zaznacza 5 kobiet. Tak wiêc,
mo¿na mówiæ o obecno�ci w OSP ca³ych rodzin,
przedstawicieli wszystkich zawodów i grup wie-
kowych. Skutkiem tego, nic co dzieje siê we wsi ,
nie mo¿e siê odbyæ bez udzia³u stra¿aków.

Wprawdzie, w roku 2005 OSP Kakulin nie
by³o dane  wykazaæ swych umiejêtno�ci w trak-
cie po¿aru, bo po prostu takiego nie by³o. Jest to
niew¹tpliwie wynik dzia³añ profilaktycznych
stra¿aków. To cz³onkowie OSP dbaj¹ o szeroko
rozumiane bezpieczeñstwo na wsi. Oni te¿ w
obecnym okresie zimowym zorganizowali po-
sypywanie go³oledzi w obrêbie wsi. Oni te¿ byli
wspó³organizatorami Do¿ynek Gminnych, któ-
rych gospodarzem w roku 2005 by³ Kakulin.

OSP Kakulin bierze te¿ aktywny udzia³ w
�wiêtach ko�cielnych oraz w uroczysto�ciach
gminnych. Równocze�nie podnosi te¿ swe kwa-
lifikacje, by w czasie zagro¿enia sprostaæ sta-
wianym przed nimi zadaniom, a rezultat tych
dzia³añ, to w roku 2005: I m-ce M³odzie¿owej
Dru¿yny Mêskiej, III m-ce M³odzie¿owej Dru-
¿yny ¯eñskiej i II m-ce Dru¿yny Seniorów   w
Gminnych Zawodach Sportowo-Po¿arniczych.

Cz³onkowie OSP byli te¿ wspó³organizatora-
mi Dnia Kobiet na wsi, a na co dzieñ wspó³tworz¹
¿ycie kulturalne wsi i to nie tylko poprzez organi-
zowanie zabaw i spotkañ towarzyskich, ale rów-
nie¿ po przez organizacje imprez sportowych i
utworzenie kawiarenki internetowej, która cieszy
siê wielkim zainteresowaniem w�ród m³odzie¿y.

W tej sytuacji nic dziwnego, ¿e go�cie uczest-
nicz¹cy w zebraniu- Burmistrz Tadeusz K³os,
Z-ca Komendanta Powiatowego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej Zbigniew Cholewiñski  i Pre-
zes Zarz¹du Gminnego OSP Miros³aw Hame-
ra � bardzo pozytywni ocenili dzia³ania jed-
nostki, a cz³onkowie jednog³o�nie  udzielili Pre-
zesowi i Zarz¹dowi absolutorium.

Nic te¿ dziwnego, ¿e nowo wybrany Zarz¹d
OSP, to stary Zarz¹d, obdarzony ponownie
zaufaniem kole¿anek i kolegów- zmiana nast¹-
pi³a jedynie na stanowisku sekretarza, a to ze
wzglêdu na rezygnacjê dotychczasowego sekre-
tarza Iwony Zarzecznej z funkcji. Aktualny
Zarz¹d OSP Kakulin tworz¹: Bogdan Przybysz
- Przewodnicz¹cy, Marek Pietrzak - Naczel-
nik, W³odzimierz Przybysz - Sekretarz i Li-
dia Szymkowiak - Skarbnik.Komisja Rewizyj-
na to: Przewodnicz¹cy- Marian Gruszka i cz³on-
kowie: Arkadiusz S³omiñski i Leszek Tyll.

E. Lubawy
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Jak na zabawie u „Wesołych Misiów”  przystało była muzyka i tańce, a jej
wielką atrakcją była Dobra Wróżka.

W trakcie Gali wyróżnienia z rąk Burmistrza T.Kłosa otrzymali również na-
uczyciele.

Uczniowie pierwszych klas po uroczystym pasowaniu na czytelnika otrzymali
swoje karty biblioteczne.

Przedszkolacy gorąco witali babcie i dziadków przybyłych w dniu ich święta do
Przedszkola.

Zwycięstwem „Budowlanych Rosik” zakończył się  „Halowy Turniej Piłki
Nożnej Oldbojów.

Występy przedszkolaków uświetniły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Dzadkowie gromadnie przybyli do Przedszkola na uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka.

Liczni Goście podziwiali sukcesy Skoczan w trakcie Gali 2005.


