
1

Pamięci Papieża Jana Pawła II!
Setki Skoczan, w niedzielny wie-

czór – 2 kwietnia br., w pierwszą
rocznicę śmierci Wielkiego Męża,
najwybitniejszego z dotychczas
żyjących Polaków – Papieża Jana
Pawła II, z lampkami i zniczami w
dłoniach zebrały się u wylotu uli-
cy Jego imienia. Stąd w towarzy-
stwie pocztów sztandarowych: ko-
ścielnych, placówek oświatowych,
stowarzyszeń i organizacji działa-
jących w Mieście i Gminie Skoki
udali się w białym marszu do hali
skockiego Gimnazjum. Ich drogę
znaczyły palące się znicze i lamp-
ki pozostawiane przez uczestni-
ków marszu.

Czytaj na str. 2

Złoty Jubileusz Koła PZW w Skokach
Początki zorganizowanego węd-

karstwa w Skokach datują się już od
15.04.1949r. tj. od powstania Klubu
Wędkarza.

W dniu 25 marca 2006 roku Msza
Święta z udziałem i w intencji węd-
karzy odprawiona  przez księdza
Jacka Wichłacza w Kościele Piotra
i Pawła rozpoczęła uroczystości Ju-
bileuszowe – 50-lecia Koła Polskie-
go Związku Wędkarskiego Nr 120 w
Skokach.

Uroczystość poświęcenia sztanda-
ru, obok okolicznościowego kazania
i modlitwy stanowiły elementy Mszy
Świętej i były wstępem do dalszych
obchodów, które miały miejsce w Bi-
bliotece Gminnej.

Czytaj na str. 6-7
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PAMIÊCI PAPIE¯A JANA PAW£A II
Gromadz¹cych siê w hali sportowej przywita³o nastrojowe o�wietlenie,

a piêkna dekoracja zawieraj¹ca wiele symboli sk³ania³a do zadumy i refleksji
oraz oddania czci Wielkiemu Rodakowi. Odby³ siê tu wieczór poetycko �
muzyczny, przygotowany i prowadzony przez Ko³o Gospodyñ Wiej-
skich w Potrzanowie, podczas którego prezentowano utwory Karola Woj-
ty³y (powsta³e przed 1978 rokiem) oraz wiersze: Stefana Wytwickiego -
�Sosna� i  mieszkanki Skoków Haliny Szymkowiak - �W I rocznicê �mier-
ci Papie¿a Jana Paw³a II�. S³owa poezji przeplata³y nagrania fragmentów
homilii Jana Paw³a II � �Niech zst¹pi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej
ziemi� (1979r.), �Bogu dziêkujcie, ducha  nie ga�cie� (1991r.), �Nie wstyd�-
cie siê krzy¿a� (1997r.), �Czy mo¿na odrzuciæ Chrystusa?� (1983r.), które
to s³owa na zawsze odmieni³y �wiat. Dope³nienie ca³o�ci wieczoru stanowi-
³a nastrojowa muzyka i pie�ni religijne wykonywane przez chóry: �Harfa�
i �Kameralny�. Ud�wiêkowienie i oprawê muzyczn¹ wieczoru zabezpie-
czyli Grzegorz Dziekan i Grzegorz Koperski.

Po czê�ci artystycznej nast¹pi³a cisza. Nadszed³ czas na zadumê i modli-
twê. Zabrzmia³y s³owa dziesi¹tki ró¿añca i s³owa pie�ni: �Pod Tw¹ Obro-
nê� oraz �Barki� wykonane przez uczestników uroczysto�ci. Wieczór za-
koñczy³y s³owa Papie¿a Benedykta XVI wypowiedziane w trakcie uro-
czysto�ci rocznicowych w Watykanie oraz podziêkowania Proboszcza ks.
Karola Kaczora skierowane do wykonawców oraz do uczestników nie-
dzielnego spotkania.

E. Lubawy

BEZROBOCIE � PRZERA¯AJ¥CA
STATYSTYKA

693 mieszkañców Gminy Skoki na dzieñ 31.03 br pozostawa³o bez
pracy, w tym 539 osób nie posiada³o prawa do zasi³ku.

Tyle oficjalna i przera¿aj¹ca statystyka. Jednak gdy bli¿ej przyjrzymy siê
tym cyfrom, a zw³aszcza stoj¹cym za nimi ludziom, sytuacja staje siê bardziej
zró¿nicowana. Niew¹tpliwie s¹ osoby niezaradne, nie potrafi¹ce siê znale�æ
w obecnej sytuacji, którym trudno znale�æ pracê, a które gotowe s¹ podj¹æ siê
ka¿dego zatrudnienia. I tym ludziom nale¿y siê pomoc.

S¹ równocze�nie osoby, którzy przyzwyczaili siê do bezrobocia, którym
bycie bezrobotnym po prostu siê op³aca. Mo¿na pracowaæ �na czarno�,
mo¿na te¿ korzystaæ z zasi³ku.

Uwidoczni³o siê to po zawarciu przez Burmistrza Miasta i Gminy porozu-
mienia z Powiatowym Urzêdem Pracy w sprawie organizacji prac spo³ecznie
u¿ytecznych. W ramach tego porozumienia Urz¹d Gminy podj¹³ siê zatrud-
niæ 15 osób bezrobotnych bez prawa do zasi³ku, korzystaj¹cych równocze-
�nie ze �wiadczeñ z pomocy spo³ecznej. Osoby te pracuj¹c 40 godzin w
miesi¹cu (4 tygodnie po 10 godz.) otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysoko�ci
250 z³, z czego 60 % pokrywa Urz¹d Pracy, a pozosta³e 40 % Urz¹d Gminy.

I tu okaza³o siê, ¿e mimo tak du¿ego bezrobocia z trudem uda³o siê zebraæ
niezbêdn¹ liczbê osób.

Inn¹ form¹ pomocy stosowan¹ przez Gminê dla osób bez pracy stanowi¹
prace interwencyjne oraz przygotowanie zawodowe i sta¿e dla absolwentów.
W ramach prac interwencyjnych Urz¹d zatrudnia 4 pracowników, a w ramach
przygotowania zawodowego jednego pracownika. Równocze�nie w ramach
pomocy dla absolwentów szkó³ aktualnie zatrudnionych zosta³o 5 osób na
sta¿ pracy.

E. Lubawy

UWAGA MIESZKAÑCY
MIASTA I GMINY SKOKI

Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Skokach, podaje do publicznej
wiadomo�ci, ¿e z dniem 01.05.2006 roku wprowadza nowe taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie �cieków.

Cena 1m3 wody dostarczanej z sieci wodoci¹gowej wynosiæ bê-
dzie 2,11 z³ brutto,

Cena 1 m3 zrzutu �cieków do kanalizacji sanitarnej wynosiæ bê-
dzie 4,13 z³ brutto.

Kierownik Zak³adu - Longin Walkowiak

KTO ZARZ¥DZA ULICAMI
W SKOKACH?

Wobec zastrze¿eñ i uwag zg³aszanych przez mieszkañców w spra-
wie stanu ulic w mie�cie Skoki, a zw³aszcza w sprawie utrzymania
ich przejezdno�ci w okresie zimowym i utrzymania we w³a�ciwym
stanie technicznym przez okres ca³ego roku, a zw³aszcza w sprawie
likwidacji prze³omów i wyrw powsta³ych w zimie, podajemy �Wykaz
zarz¹dców ulic na terenie miasta Skoki�:

1. WIELKOPOLSKI ZARZ¥D DRÓG WOJEWÓDZKICH
    ul. Wilczak 51, 61-623 Poznañ
Drogi wojewódzkie:
· ul. Poznañska, ul. Ro�ciñska
2. POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG
    ul. Gnie�nieñska 53, 62-100 W¹growiec
Drogi powiatowe:
· ul. Rogoziñska, ul. Parkowa, ul. Zamkowa, ul. Ciastowicza, ul. Kazi-

mierza Wielkiego, ul. Dworcowa, ul. Rakojedzka, ul. Antoniewska, ul.
Topolowa

3. URZ¥D MIASTA I GMINY
   ul. Ciastowicza 11, 52-085 Skoki
Drogi gminne:
· pozosta³e ulice w mie�cie Skoki
Jak z powy¿szego wynika ulice nasze s¹ zarz¹dzane i utrzymywane

przez 3 zarz¹dców, którzy w swych bud¿etach posiadaj¹ �rodki na ich
utrzymanie oraz na remonty, budowê i konserwacjê. W tej sytuacji uwagi
dotycz¹ce stanu ulic nie bêd¹cych w³asno�ci¹ Gminy nale¿y zg³aszaæ w
zale¿no�ci od tego czy s¹ to ulice wojewódzkie, czy te¿ powiatowe pod
adresem Wielkopolskiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich b¹d� tez Powia-
towego Zarz¹du Dróg.

Informujemy równie¿, ¿e dostrzegaj¹c z³y stan ulicy Parkowej Bur-
mistrz Miasta i Gminy wyst¹pi³ do Powiatowego Zarz¹du Dróg w W¹-
growcu o niezw³oczne podjêcie remontu tej ulicy.

E. Lubawy

NOWE W£ADZE NSZZRI
�SOLIDARNO�Æ�

Cz³onkowie Ko³a Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodo-
wego Rolników Indywidualnych �Solidarno�æ� w Skokach podsu-
mowali dzia³alno�æ za okres minionej kadencji i dokonali wyboru
nowych w³adz Ko³a.

Podstaw¹ dyskusji i oceny dzia³alno�ci sta³o siê przedstawione przez
Przewodnicz¹cego Romana Witka  sprawozdanie z dzia³alno�ci Zarz¹du.
Zgromadzeni akceptowali tê dzia³alno�æ i udzielili ustêpuj¹cym w³adzom
absolutorium.

Nastêpnie dokonano wyboru w³adz Zwi¹zku, które ukszta³towa³y siê
nastêpuj¹co: Roman Witek � przewodnicz¹cy, Kazimierz Mazurek �
zastêpca przewodnicz¹cego, Mieczys³aw Krawczyk � skarbnik i Jacek
Pisarek � sekretarz.

Skocka Solidarno�æ Rolnicza skupia 20 cz³onków, rolników indywidu-
alnych z Gminy Skoki.

E. Lubawy

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Gminy Skoki zawiadamiaj¹, ¿e tegoroczne Dni

Skoków po has³em �Dni Skoków 2006� odbêd¹ siê
w dniach 10-11 czerwca 2006 r.

Szczegó³owy programu zamie�cimy w majowym wydaniu �Wia-
domo�ci Skockich�.
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w okresie od  24.03.do 21.04.2006 r.
WYDANE ZARZ¥DZENIA

� W sprawie og³oszenia do publicznej wiadomo�ci wykazu do sprzeda¿y
dzia³ki nr 35/2 po³o¿onej w Rejowcu.

� W sprawie og³oszenia do publicznej wiadomo�ci wykazu do sprzeda¿y
dzia³ki nr 68 w Kakulinie.

� W sprawie zatwierdzenia cen i sprzeda¿y drewna pozyskanego z dzia³ki nr
6 w Nied�wiedzinach, bêd¹cych w³asno�ci¹ Gminy Skoki.

� W sprawie wy³¹czenia ze sprzeda¿y drewna pozyskanego z dzia³ek: nr 6 w
Nied�wiedzinach  oraz nr 96 w £osiñcu, bêd¹cych w³asno�ci¹ Gminy Skoki.

� W sprawie zmiany Zarz¹dzenia Nr 5/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w
sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadañ zleconych w podziale na
dysponentów �rodków oraz planu wydatków na zadania zlecone realizo-
wane w Urzêdzie Miasta i Gminy Skoki.

� W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bud¿etowej na rok 2006.
� W sprawie og³oszenia do publicznej wiadomo�ci wykazu do sprzeda¿y

dzia³ek po³o¿onych w Potrzanowie, przeznaczonych na poprawê warun-
ków zagospodarowania istniej¹cych dzia³ek letniskowych.

� W sprawie og³oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

� W sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej
w Ro�cinnie, zatwierdzenie siwz i powo³ania komisji przetargowej.

� W sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na remont chodnika na
ulicy W¹growieckiej, zatwierdzenia siwz i powo³ania komisji przetargowej.

� W sprawie og³oszenia wykazu lokali mieszkalnych w budynku komunal-
nym po³o¿onym w Kakulinie nr 16, przeznaczonych do sprzeda¿y w dro-
dze bezprzetargowej.

� W sprawie podania do publicznej wiadomo�ci wykazu nieruchomo�ci grun-
towej przeznaczonej do sprzeda¿y po³o¿onej w Skokach w rejonie ul. Po-
lnej i ul. Topolowej, obejmuj¹cej dzia³kê Nr 1146/3.

� W sprawie og³oszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda¿
nieruchomo�ci zabudowanej budynkiem inwentarskim i stodo³¹ po³o¿onej
w Paw³owie Skockim, obejmuj¹cej dzia³kê nr 302/2 o pow. 0,3167 ha oraz
powo³ania komisji przetargowej.

SPRAWY BIE¯¥CE
Wykazano do sprzeda¿y:
� Nieruchomo�æ po³o¿on¹ we wsi Rejowiec, stanowi¹c¹ dzia³kê nr 35/2 o

pow. 0,0450 ha. Sprzeda¿ odbywaæ siê bêdzie w drodze bezprzetargowej,
poniewa¿ dzia³ka przeznaczona jest na poprawê warunków zagospodaro-
wania przyleg³ej do niej dzia³ki.

� Nieruchomo�æ po³o¿on¹ we wsi Kakulin, stanowi¹c¹ dzia³kê nr 68 o pow.
0,94 ha. Dzia³ka przeznaczona jest do sprzeda¿y w drodze przetargu nie-
ograniczonego.

� Dzia³ki gminne po³o¿one we wsi Potrzanowo tj. nr 696/1 o pow. 524 m2, nr
696/2 o pow. 312m2, nr 696/3 o pow. 312 m2, nr 696/4 o pow. 312 m2, nr
696/5 o pow. 335 m2, nr 696/6 o pow. 636 m2. Dzia³ki przeznacza siê do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz w³a�cicieli przyleg³ych dzia-
³ek letniskowych.

� Lokale mieszkalne nr 1 i 2 w budynku komunalnym po³o¿onym w Kakulinie
nr 16 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czê�ci gruntu,
stanowi¹cej dzia³kê nr 89/9 o pow. 0,1237 ha. Lokale przeznaczono do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej.

� Nieruchomo�æ gruntow¹ po³o¿on¹ w Skokach w rejonie ul. Polnej i ulicy
Topolowej obejmuj¹cej dzia³kê nr 1146/3 o pow. 2,2373 ha. Nieruchomo�æ
sprzedana zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zakupino 30 sztuk koszy ulicznych, które w najbli¿szym czasie zamonto-

wane zostan¹ na terenie miasta.
Rozpoczêto prace porz¹dkowe na dzia³ce gminnej przy ulicy Krêtej. Teren

przygotowywany jest do zagospodarowania pod budowê placu zabaw dla
najm³odszych mieszkañców Skoków.

W ramach dzia³añ podejmowanych przez Zwi¹zek Miêdzygminny Pusz-
cza Zielonka zorganizowano II Turniej Halowej Pi³ki No¿nej �Zielon-Cup�.
W turnieju wziê³o udzia³ 6 dru¿yn reprezentuj¹cych samorz¹dy. By³y to
dru¿yny powiatu poznañskiego i w¹growieckiego oraz gminy Czerwonak,
Swarzêdz, Murowana Go�lina i Skoki.

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w W¹growcu rozpoczêli-
�my projekt sprz¹tania cmentarzy poewangelickich. Dotychczas zebrano
dokumentacjê fotograficzn¹ i opisow¹ na podstawie której sporz¹dzane s¹
tzw. karty cmentarzy, s³u¿¹ce do zidentyfikowania zakresu po¿¹danych
prac porz¹dkowych.

Dokonano nasadzeñ drzew na powierzchni zrêbowej w Budziszewicach,
podsadzeñ produkcyjnych przy ul. Topolowej, uzupe³niono drzewostan
na ulicy Rakojedzkiej oraz przeprowadzono nasadzenia wzd³u¿ ulicy Pod-
górnej.

W dniach od 20 do 27  kwietnia br. na terenie Gminy Skoki prowadzona
jest akcja �Sprz¹tanie Ziemi�. Tradycyjnie ju¿ swoje uczestnictwo w akcji
zg³osi³y m.in.: szko³y, przedszkole, dawne POD, so³ectwa, PZW Ko³o
Skoki, M³odzie¿owy O�rodek Wychowawczy w Antoniewie.

W Chociszewie ustawiono przystanek dla autobusu szkolnego.
Pomalowano pomieszczenia w �wietlicy wiejskiej w Ro�cinnie.
Rozpoczêto remont obiektu po by³ej gospodarce komunalnej przy ulicy

Rogoziñskiej.
Z³o¿ono wniosek do Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej o dofi-

nansowanie pobytu delegacji naszej partnerskiej Gminy Bardowick pod-
czas Dni Skoków.

W ramach inicjatyw Zwi¹zku Miêdzygminnego Puszcza Zielonka orga-
nizowany jest II rajd pieszo-rowerowy �Puszcza Wpuszcza�. Zaprasza-
my do udzia³u wszystkich zainteresowanych. Szczegó³y dotycz¹ce prze-
biegu imprezy na ³amach niniejszego biuletynu.

KONKURSY
� Og³oszono konkurs na kandydata  na stanowisko dyrektora Gimnazjum

Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. Do konkursu mo¿e przy-
st¹piæ ka¿dy kto spe³nia wymagania szczegó³owo okre�lone w og³oszeniu
o konkursie. Tre�æ og³oszenia na ³amach biuletynu.

� Og³oszono konkurs �Piêkna i Zielona Gmina 2006�. Konkurs prowadzo-
ny bêdzie w dwóch kategoriach tj. na najbardziej czyste i schludne obej�cie
gospodarstwa rolnego oraz na naj³adniejszy indywidualny dom z ogród-
kiem i obej�ciem. Wszystkich chêtnych zapraszamy do zg³aszania swoje-
go udzia³u poprzez so³tysów lub bezpo�rednio w Urzêdzie, w terminie do
31 maja br.

PRZETARGI
Og³oszono i rozstrzygniêto:
� Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki gminnej nr 394 o pow.

1 400 m2 w Potrzanowie. Cena wyj�ciowa dzia³ki 6 730,00 z³. Do prze-
targu przyst¹pi³a 1 osoba. Dzia³kê sprzedano za kwotê 6 800,00 z³

� Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki zabudowanej nr 101/3
w Rejowcu. Cena wyj�ciowa dzia³ki o pow. 0,07 ha wynosi 10 500,00 z³.
Ze wzglêdu na brak zainteresowanych przetargu nie rozstrzygniêto.

Og³oszono:
� Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki letniskowej nr 1516 o

pow. 492m2, po³o¿onej w Skokach � Karolewie. Cena wyj�ciowa dzia³ki
15 006,00 z³. Rozstrzygniêcie zaplanowano na 4 maja br.

� Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej
w Ro�cinnie. Otwarcie ofert nast¹pi 9 maja br.

� Przetarg nieograniczony na remont chodnika na ulicy W¹growieckiej. W
ramach zadania planuje siê wykonanie chodnika o d³ugo�ci 207,7 m wraz
z zatok¹ parkingow¹. Rozstrzygniêcie przetargu nast¹pi 11 maja br.

� Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudo-
wanej budynkiem szko³y w budowie po³o¿onej w Lechlinie, obejmuj¹cej
dzia³ki nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400 ha. Cena wywo-
³awcza nieruchomo�ci wynosi 262 300,00 z³. Przetarg odbêdzie siê 19
maja br.

� Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudowanej
budynkiem inwentarskim i stodo³¹, po³o¿onej w Paw³owie Skockim obej-
muj¹cej dzia³kê nr 302/2 o pow. 0,3167 ha. Cena wywo³awcza sprzeda¿y
nieruchomo�ci wynosi 30 tys. z³otych. Przetarg odbêdzie siê 9 czerwca br.
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XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
23 marca 2006 r. pod przewodnictwem Gra¿yny Szymkowiak od-

by³a siê XLVI sesja Rady Miejskiej. Funkcjê sekretarza obrad pe³ni³
radny Kazimierz Grzegorzewski.  Obrady zakoñczy³y siê podjê-
ciem siedmiu uchwa³, w tym:

1.Uchwa³y nr XLVI/283 /2006   w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale bud¿etowej na rok  2006r.

W rezultacie tych zmian bud¿et Gminy po stronie dochodów zwiêk-
szy³ siê o kwotê 68.770 z³. i wynosi 17.047.820 z³. Równocze�nie zwiêk-
szeniu uleg³y wydatki bud¿etu o kwotê 50.959 z³. i ³¹cznie wynios¹ one
18.028.463 z³.

2. Uchwa³y nr  XLVI/284/2006 w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania
na zakup  samochodu   i instalacji  alarmu.

Rada zadecydowa³a o zaci¹gniêciu zobowi¹zañ na zakup samochodu
dla przewo¿enia osób niepe³nosprawnych w wysoko�ci 106.700 z³ i na
instalacjê nowego alarmu w Urzêdzie w wysoko�ci 8.500 z³.

3.Uchwa³y nr XLVI/285/2006w sprawie zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków na okres
od 1 maja 2006r.do  30 kwietnia 2007r.

Uchwa³¹ t¹, na wniosek Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji Rada za-
twierdzi³a nowe stawki op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbioro-
we odprowadzanie �cieków na okres od 1 maja 2006 do 30 kwietnia 2007
roku. Nowy cennik wprowadza wzrost ceny 1 m3 wody o 4,97 % oraz
wzrost ceny 1 m3 odprowadzanych �cieków o 1,97 %, co oznacza, ¿e
skoczanie za 1 m3 zu¿ytej wody p³aciæ bêd¹ 2,11 z³., a za �kubik� zrzuca-
nych �cieków zap³ac¹ 4,13 z³.

4. Uchwa³y nr XLVI/286/2006 w sprawie  uchwalenia  Planu Gospo-
darki Odpadami dla Miasta i Gminy  Skoki.

Uchwa³¹ t¹ Rada uchwali³a Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i
Gminy Skoki, który to plan stanowi czê�æ programu ochrony �rodowiska
i winien byæ realizowany przez organ wykonawczy gminy � Burmistrz.

5. Uchwa³y nr XLVI/287/2006 w sprawie  przyst¹pienia do  sporz¹-
dzenia zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy  Skoki.

Na wniosek w³a�ciciela gruntów po³o¿onych w Raczkowie, zainteresowa-
nego inwestowaniem w budowê urz¹dzeñ do produkcji energii ze �róde³ od-
nawialnych, tj. elektrowni wiatrowych Rada podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Skoki. Podjêcie tej uchwa³y otwiera drogê do
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i do przysz³ych dzia³añ
inwestora, które po zrealizowaniu dostarcz¹ energie elektryczn¹ uzyskiwan¹
si³¹ wiatru, a równocze�nie zmieni¹ monotoniê pól i wtapiaj¹c siê w miejsco-
wy krajobraz stan¹ siê dodatkow¹ atrakcj¹ turystyczn¹ Gminy.

6. Uchwa³y nr XLVI/288/2006 w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie
nieruchomo�ci gruntowej po³o¿onej w Skokach w rejonie ul.Polnej i ul.
Topolowej obejmuj¹cej dzia³kê Nr 1146/3 o pow. 2,2373 ha.

Uchwa³¹ t¹, Rada upowa¿ni³a Burmistrza do wszczêcia procedury pro-
wadz¹cej do zbycia wy¿ej wymienionej dzia³ki komunalnej.

7. Uchwa³y nr XLVI/289/2006w sprawie rozpatrzenia skargi na Kie-
rownika O�rodka Pomocy Spo³ecznej  w Skokach.

Uchwa³¹ t¹, której podjêcie poprzedzi³o gruntowne rozpatrzenie skargi
przez Komisjê Rady skarga zosta³a uznana za bezzasadn¹.

Ponadto Rada wyrazi³a pozytywna opinie w sprawie wyra¿enia zgody
na rozbudowê przez Fundacjê Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bli¿ycach
budynku Szko³y Podstawowej w Jab³kowie, który to budynek stanowi
w³asno�æ Gminy Skoki.

Wszystkie w/w uchwa³y zosta³y podane do publicznej informacji na
stronie internetowej gminy : http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz po-
przez 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 Kidy � pokój nr 8.

E. Lubawy

WSPÓ£PRACA POLICJI
Z UMIG W SKOKACH

Urz¹d Miasta i Gminy w Skokach nawi¹za³ wspó³pracê z Policja w
Skokach w celu usprawnienia kontroli posesji na terenie naszej
Gminy pod katem wyposa¿enia w niezbêdne urz¹dzenia do groma-
dzenia odpadów sta³ych i nieczysto�ci p³ynnych.

Przypominamy, ¿e w my�l Ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku
w gminie z dnia 13 wrze�nia 1996 (t.j. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z 2005r.),
oraz Uchwa³y Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2000 (Nr
XX/152/2000) wszyscy w³a�ciciele, wspó³w³a�ciciele, u¿ytkownicy wie-
czy�ci i osoby posiadaj¹ce nieruchomo�ci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu,
czyli tak¿e najemcy lokali komunalnych bêd¹cych w³asno�ci¹ gminy Sko-
ki, a tak¿e w³a�ciciele domków letniskowych s¹ zobowi¹zani do:

� Wyposa¿enia nieruchomo�ci w odpowiednie urz¹dzenia (kosze na od-
pady sta³e i zbiornik bezodp³ywowy na �cieki) s³u¿¹ce do gromadze-
nia odpadów komunalnych powstaj¹cych na terenie tej nieruchomo�ci,
oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, a tak¿e:

- Zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych (sta³ych i p³yn-
nych) jedynie z podmiotami uprawnionymi przez Burmistrza MiG
Skoki, oraz przechowywania rachunków za wykonanie tych us³ug
przez okres 2 lat, a w razie kontroli do okazania ich upowa¿nionemu
pracownikowi UMiG w Skokach,

- Tam gdzie doprowadzona jest kanalizacja w³a�ciciel posesji zobowi¹-
zany jest do pod³¹czenia siê do niej.

Nie spe³nienie w/w warunków stanowi wykroczenie karane mandatem
karnym w kwocie 100z³. W bie¿¹cym roku kontrole przeprowadzane
przez uprawnionego pracownika Urzêdu w asy�cie policjanta rozpoczê-
to od skontrolowania ul. Rakojedzkiej. Przewiduje siê w tym roku skon-
trolowaæ wiêksz¹ czê�æ miasta Skoki.

Karolina Stefaniak
k.stefaniak@skoki.nowoczesnagmina.p

- W dniu 29.03.2006 r. nieznany sprawca w Skokach dokona³ kradzie¿y
przyczepki samochodowej o warto�ci 1800 z³.

- W miejscowo�ci Potrzanowo nieznany sprawca dokona³ uszkodzenia
naro¿ników budynków w budowie.

- Dnia 02.04.2006 funkcjonariusze Komisariatu Policji Skoki zatrzymali do
kontroli samochód VW Golf. W trakcie czynno�ci ustalono, ¿e przy sa-
mochodzie zamontowane s¹ tablice rejestracyjne Fiata 126 p. Pojazd nie
posiada³ ubezpieczenia OC. Wyst¹piono do Funduszu Gwarancyjnego z
informacj¹ o braku ubezpieczenia. Kieruj¹cemu samochodem za u¿ywanie
tablic innego pojazdu grozi kara pozbawienia wolno�ci do lat dwóch.

- W miesi¹cu kwietniu 2006 r. zatrzymano 10 kieruj¹cych w stanie nie-
trze�wym.

- Wszczêto z postêpowania o znêcaniu siê nad cz³onkami rodziny.
Komendant Komisariatu

nad. kom Jacek Matysiak

KRONIKA 997

Komisariat Policji w Skokach - telefon 061- 8124- 997
DZIELNICOWI

st. post Piotr Rojtek - tel. 0505- 691- 920
Rejon s³u¿bowy nr 1 - Skoki, Antoniewo Zak³ad

st. post. Rados³aw Kujawa - tel. 0505- 692- 958
Rejon s³u¿bowy nr 2 - Bli¿yce, Chociszewo, Chociszewko, Glinno, Grzy-
bowice, Grzybowo, Jab³kowo, Jagniewice, Kakulin, Kuszewo, Lechlin,
Lechlin Chuby, Lechlinek, £osiniec, Nadm³yn, Niedarzyn, Pomarzanki,
Raczkowo, Rakojady, Ro�cinno, Wysoka, Antoniewo Górne.

asp . Pawe³ Dudziñski - tel. 0508- 507- 478
Rejon s³u¿bowy nr 3 - Brze�no, Budziszewice, Dzwonowo, Dzwonowo
Le�ne, Ignacewo, Mi¹czynek, Nied�wiedziny, Paw³owo Skockie, Potrza-
nowo, Rejowiec, S³awa Wlkp., Stawiany, Szczodrochowo.
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OG£OSZENIE  O  KONKURSIE
Gmina Skoki og³asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹-
ce wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
a) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pe-

dagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczycie-
la w danej szkole b¹d� ukoñczy³a studia wy¿sze zawodowe z przy-
gotowaniem pedagogicznym lub ukoñczy³a kolegium nauczycielskie
albo nauczycielskie kolegium jêzyków obcych oraz posiada kwalifi-
kacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

b) ukoñczy³a studia wy¿sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz¹-
dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania o�wiat¹, pro-
wadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli;

c)  posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowi-
sku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowi-
sku nauczyciela akademickiego;

d) w okresie 5 lat bezpo�rednio przed powierzeniem stanowiska dyrek-
tora uzyska³a co najmniej dobr¹ ocenê pracy w szkole, a w przypad-
ku nauczyciela akademickiego - pozytywn¹ ocenê pracy w okresie
ostatnich 4 lat pracy w szkole wy¿szej,  je¿eli

 stanowisko dyrektora obejmuje bezpo�rednio po ustaniu zatrudnienia w
szkole wy¿szej, albo w okresie roku bezpo�rednio przed  przyst¹-
pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska³a pozytywn¹
ocenê dorobku zawodowego;

e) posiada za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowot-
nych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f)  nie by³a karana kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art.76 ust. 1
ustawy z dnia 26   stycznia 1982r. � Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2003r. Nr 118, poz.1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy siê prze-
ciwko niej postêpowanie dyscyplinarne;

g) nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione  umy�lnie oraz nie toczy
siê przeciwko niej postêpowanie karne;

h) nie by³a karana zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych
z dysponowaniem �rodkami  publicznymi, o którym mowa w art. 147
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, ze zmianami);

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na
stanowisku wymagaj¹cym kwalifikacji pedagogicznych w urzêdzie or-
ganu administracji rz¹dowej, kuratorium o�wiaty, Centrum Edukacji Arty-
stycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrêgowej komisji egzami-
nacyjnej b¹d� nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopo-
wanym lub zwolnionym z obowi¹zku �wiadczenia pracy na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o zwi¹zkach zawodowych
(Dz.U. z 2001r. nr 79, poz. 854 ze zmianami), spe³niaj¹cym okre�lone
wy¿ej wymogi, z wyj¹tkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oce-
ny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjono-

wania i rozwoju szko³y;
2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szcze-

gólno�ci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej - w przypadku na-
uczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej � w przypadku nauczyciela
akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³-
cenia � w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem;

4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdza-
j¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygoto-
wania zawodowego � w przypadku osoby nie bêd¹cej nauczycie-
lem;

5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych
z zakresu zarz¹dzania albo za�wiadczenie o ukoñczeniu kursu kwa-
lifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania o�wiat¹;

6) ocenê pracy, o której mowa w §  1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wyma-
gañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrek-
tora oraz inne stanowisko kierownicze, w  poszczególnych typach
szkó³ i placówek;

7) za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której
mowa w art.76 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. � Karta Na-
uczyciela  (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz
nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;

9) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nio-
ne umy�lnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;

10) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji
kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem �rodkami publiczny-
mi, o których mowa w art.147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.1611);

11) o�wiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swo-
ich danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr
153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.

3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem �Konkurs� w terminie do  31.05.2006r., na adres:
Urz¹d Miasta i Gminy w Skokach ul.  Ciastowicza 11,  62-085 Skoki.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez: Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki. O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania
konkursowego kandydaci zostan¹  powiadomieni indywidualnie.
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HISTORIA I DZIEÑ DZISIEJSZY
Pocz¹tki zorganizowanego wêdkarstwa w

Skokach datuj¹ siê ju¿ od 15.04.1949 r. tj. od
powstania Klubu Wêdkarza, którego Zarz¹d
tworzyli: Jan Bia³o¿yñski, Marian Szew-
czyñski, Marian Sznajder i Tadeusz Wi-
�niewski, a w którym aktywnie dzia³ali: Aloj-

zy Kubacki, Edmund Twardowski, Tadeusz
Kruziñski, Florian Konieczny, Stanis³aw
Stawiñski i Jan Chrzanowski. Wszyscy oni
znale�li swe miejsce i pole do dzia³ania w po-
wsta³ym w roku 1956 Kole Polskiego Zwi¹zku
Wêdkarskiego w Skokach. Historia Ko³a oficjal-
nie datuje siê od 13 styczna 1956 roku, gdy w
rejestrze Stowarzyszeñ ówczesnego Wydzia³u
Spraw Wewnêtrznych Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w W¹growcu nr SW.II-921/
9069 pod pozycj¹ 5 wpisano Ko³o Polskiego
Zwi¹zku Wêdkarskiego w Skokach. Zgodnie z
tym rejestrem pierwszy Zarz¹d nowoutworzo-
nego Ko³a tworzyli, ju¿ nie¿yj¹cy: Prezes Ma-

rian Szewczyñski, Sekretarz Marian Sznajder i
Skarbnik Jan Bia³o¿yñski. W�ród inicjatorów
powstania Ko³a byli te¿: Tadeusz Jasiñski, An-
toni Rogoziecki, Wincenty Krawczyk, Sta-
nis³aw Zywert, Marian Fr¹ckowiak, Alojzy
Kubacki, Boles³aw Miko³ajczyk, Feliks Ko-
³odziejczak, Tadeusz Kruziñski, Antoni

Szymkowiak, Stanis³aw Stawiñski oraz wielu
innych.

Prezes Ko³a Marian Szewczyñski cieszy³ siê
ogromnym zaufaniem ówczesnych cz³onków i
przez 20 lat pe³ni³ t¹ funkcjê. Jednak ostatecz-
nie nikt nie wygra³ z losem i nieub³agana �mieræ
wy³¹czy³a go z szeregów Zwi¹zku.

Kolejno funkcje Prezesów Ko³a pe³nili: Ed-
mund Ba³a¿yk, Jan Szcze�niak i pe³ni¹cy tê
funkcjê od 4 lutego 2001 r. Alojzy Pacholski.
Obecny Zarz¹d Ko³a, wybrany 6 lutego 2005r.
obok Prezesa tworz¹: V-ce Prezes Jerzy Sló-
sarczyk, V-ce Prezes ds. m³odzie¿y Wojciech
K³osowski, Sekretarz Zbigniew Pietrzak,

Skarbnik Zbigniew Kujawa, Gospodarz Ma-
rian Konrad, Kapitan sportowy Micha³ Fu-
tro, cz³onek Zarz¹du odpowiedzialny za ochro-
nê �rodowiska Pawe³ Slósarczyk, oraz cz³o-
nek odpowiedzialny za prowadzenie kroniki
Ko³a Marek Nowak. Funkcjê Przewodnicz¹ce-
go Komisji Rewizyjnej pe³ni Jaros³aw Pache-

la, a Przewodnicz¹cego S¹du Kole¿eñskiego
Piotr Babrakowski. Na ten dzieñ skockie Ko³o
PZW liczy³o 148 cz³onków.

UROCZYSTO�CI JUBILEUSZOWE
W dniu 25 marca 2006 roku Msza �wiêta z

udzia³em i w intencji wêdkarzy odprawiona
przez ks. Jacka Wich³acza w Ko�ciele Piotra i
Paw³a rozpoczê³a uroczysto�ci Jubileuszowe �
50-lecia Ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego
Nr 120 w Skokach.

W trakcie Mszy �wiêtej pierwszy raz poja-
wi³ siê poczet sztandarowy ze sztandarem Ko³a.
Ceremonii symbolicznego wrêczenia sztandaru

W dowód uznania za pracę na rzecz Koła jego Zarząd pamiątkowymi Paterami uhonorował wieloletnich, byłych Prezesów i członków Zarządu.
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w rêce Prezesa Ko³a Alojzego Pacholskiego tu¿
przede Msz¹ dokona³ Burmistrz Tadeusz K³os.
Nastêpnie Prezes przekaza³ go pod opiekê pocz-
towi sztandarowemu utworzonemu przez Marka
Szewczyñskiego, Wojciecha K³osowskiego i
Paw³a �lósarczyka.

Uroczysto�æ po�wiêcenia sztandaru, obok
okoliczno�ciowego kazania i modlitwy stano-
wi³y elementy Mszy �wiêtej i by³y wstêpem
do dalszych obchodów, które mia³y miejsce w
Bibliotece Gminnej.

Przybyli tu wêdkarze i ich rodziny czekali na
zaproszonych go�ci, a prowadz¹ca  spotkanie

Jubileuszowe Karolina Stefaniak, przedsta-
wia³a kolejno, witanych gor¹cymi oklaskami
przez zgromadzonych: przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych powiatu ze Starost¹ Józefem
Sulikowskim i V-ce Przewodnicz¹cym Rady
Powiatu W¹growieckiego Krzysztofem Miga-
siewiczem, przedstawicieli samorz¹du Gminy
Skoki z Burmistzem Tadeuszem K³osem oraz z

Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Gra¿yn¹
Szymkowiak na czele, przedstawicieli Zarz¹-
du Okrêgu Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w
Poznaniu w osobach: Prezesa Zarz¹du Jerzego
Musia³a, Sekretarza Zarz¹du Leszka Czarny-
szewicza i Dyrektora Biura Okrêgu Andrzeja
Kuligowskiego. Równie ciep³e s³owa imienne-
go powitania skierowane zosta³y do kap³anów
oraz przedstawicieli zak³adów, instytucji i orga-
nizacji z miasta i gminy, którzy na co dzieñ
wspó³pracuj¹ z Ko³em i swymi osobami za-
szczycili jego uroczysto�æ. Gor¹cymi brawami
powitano Prezesów Kó³ PZW wspó³pracuj¹-

cych ze skockim Ko³em: �Staro³êka� � Jerzego
£uczaka, �Odlewnik� � Marka Snusza, �Na-
ramowice� � Jerzego Wojciechowskiego, �Woj-
nówko� � Stanis³awa Zieliñskiego, �Troæ� �
Leszka Czarnyszewicza i �Mie�cisko� � Al-
bina Barczynskiego oraz Jaros³awa Modli-
bowskiego � przedstawiciela Stowarzyszenia
Wêdkarzy Antoniewo. Bardzo gor¹ce s³owa po-

witania prowadz¹ca skierowa³a do bohaterów
uroczysto�ci � dawniejszych i obecnych jego
dzia³aczy i cz³onków Ko³a i ich rodzin. S³owa te
przyjête zosta³y równie gor¹cymi brawami.

Po powitaniach prowadz¹ca przedstawi³a hi-
stori¹ Ko³a na przestrzeni minionych 50 lat.
Nastêpnie wyst¹pi³ Prezes Ko³a Alojzy Pachol-
ski, który w swym przemówieniu ze wzrusze-
niem mówi³ m. in., ¿e:

�50 lat istnienia Ko³a, jest zas³ug¹ ludzi za-
ra¿onych pasj¹ ³owienia ryb, a tak¿e potrzeb¹
dzia³ania spo³ecznego, bycia w�ród podobnych
sobie pasjonatów.

Jest w Skokach niewiele rodzin, w których w
pewnym okresie kto� nie wêdkowa³ lub jak to
siê mówi³o �chodzi³ na ryby�. S¹ rodziny, w
których wêdkuje czwarte pokolenie. Jedno jest
pewne: �Z krajobrazu skockiego nie prêdko
znikn¹ wêdkarze�. Potwierdza to liczniejszy co
roku udzia³ dzieci w zawodach z okazji Dnia
Dziecka. �Narybek wêdkarski� ro�nie ale smutn¹
kolej¹ losu ubywa weteranów. Odesz³o od nas
na zawsze wielu wêdkarzy, dla jednych najbli¿-
szych cz³onków rodzin, dla drugich kolegów i
przyjació³. Proponujê aby�my ich pamiêæ w tym
momencie uczcili chwil¹ ciszy�.

Po tych s³owach na sali zapanowa³a cisza.
Uczczono pamiêæ zmar³ych kolegów, których
pamiêæ i czyny wpisa³y siê w historiê skockie-
go wêdkarstwa.

Z kolei nadszed³ czas na dekoracjê, odznacze-
nia i ¿yczenia:

W dowód uznania za pracê na rzecz Ko³a jego
Zarz¹d pami¹tkowymi Paterami uhonorowa³
wieloletnich, by³ych Prezesów i cz³onków Za-
rz¹du: Jana Szcze�niaka, Edmunda Ba³a¿yka,
Jana Babrakowskiego, Edmunda Twardowskie-
go i Andrzeja Ludzkowskiego. Wrêczenia przy-
znanych upominków w imieniu Zarz¹du doko-
nali Prezes i V-ce Prezes � Alojzy Pacholski i
Wojciech K³osowski.

Starosta Józef Sulikowski wraz z V-ce Prze-
wodnicz¹cym Rady Powiatu Krzysztofem Mi-
gasiewiczem wraz  z ¿yczeniami dla Ko³a, na
rêce jego Prezesa wrêczyli przyznan¹ Ko³u
�Nagrodê Herbu Powiatu W¹growieckiego�, a
Prezes Okrêgu Poznañskiego PZW w imieniu
Zarz¹du Okrêgu sztandar Ko³a udekorowa³ Od-
znak¹ �Zas³u¿ony dla Wêdkarstwa Wielkopol-
skiego�.

W dalszej czê�ci ¿yczenia dla skockich wêd-
karzy z³o¿yli uczestnicz¹cy w uroczysto�ci
go�cie.

Ca³o�æ uroczysto�ci uzupe³nia³y nagradzane
gromkimi brawami wystêpy skockiej wokalist-
ki Ma³gosi Jarzembowskiej, której oprawê
muzyczn¹ zapewni³ jej ojciec, Mieczys³aw Ja-
rzembowskiego.

Uroczysto�ci Jubileuszowe 50-lecia Ko³a Pol-
skiego Zwi¹zku Wêdkarskiego zakoñczy³a w
dniu nastêpnym, tj. w niedzielê, 26 marca br
wizyta cz³onków Zarz¹du na miejscowym cmen-
tarzu, gdzie zapalono znicze i z³o¿ono wi¹zanki
kwiatów na grobie Pierwszego Prezesa Mariana
Szewczyñskiego i grobach sze�ciu dzia³aczy
zas³u¿onych dla skockiego wêdkarstwa.

E. Lubawy

Złożono kwiaty na grobach zasłużonych działaczy wędkarskich.

Coraz liczniejszy udział dzieci i młodzieży w zawodach potwierdza, że z krajobrazu skockiego
nieprędko znikną wędkarze.
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Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach informuje, ¿e zamierza
sprzedaæ w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomo�æ
stanowi¹c¹ w³asno�æ Gminy Skoki, której opis zawarto poni¿ej:

1. OZNACZENIE NIERUCHOMO�CI wed³ug katastru oraz ksiêgi wieczystej
- Dzia³ka nr 68  w Kakulinie zapisana w kw 46976 (S¹d Rejonowy w
W¹growcu)

2. POWIERZCHNIA NIERUCHOMO�CI - 0,94 ha
3. OPIS NIERUCHOMO�CI - Dzia³ka  oznaczona w ewidencji jako  tereny

zabudowy kl. IVa � 0,25 ha, sady kl. IVa � 0,32 ha, pastwiska kl. V � 0,23
ha, drogi 0,14 ha . Kszta³t nieruchomo�ci zbli¿ony do prostok¹ta o d³ugo-
�ci 250 m  i szeroko�ci �redniej oko³o 30 m. Na gruncie - w czê�ci wschod-
niej dzia³ki ruiny siedliska gospodarstwa rolnego. Faktycznie pozosta³a
czê�æ  �cian stodo³y. �ciany resztówki  obiektu wykonane w czê�ci z ceg³y
ceramicznej  oraz gruzu na zaprawie wapienno- glinianej. Budynek miesz-
kalnym stanowi tylko gruzowisko poro�niête krzakami. Na czê�ci zachod-
niej dzia³ki drzewa owocowe � �liwy, brzoskwinie i morele w liczbie oko³o
200 szt. Ponadto 32 drzewa li�ciaste, których warto�æ jest porównywalna
z cen¹ drewna opa³owego.

4. PRZEZNACZENIE w planie miejscowym oraz studium uwarunkowañ i
zagospodarowania przestrzennego - Dzia³ka nie ma okre�lonego prze-
znaczenie w planie. W Studium Uwarunkowañ i Zagospodarowania czê�æ
dzia³ki  figuruje jako tereny zainwestowania jednostek osadniczych.

5. TERMIN ZAGOSPODAROWANIA - Dzia³ka jest w czê�ci zabudowana
(ruiny siedliska gospodarstwa rolnego).

6. CENA NIERUCHOMO�CI
Koszty przygotowania do sprzeda¿y   1.106,00 z³
Dzia³kê wyceniono na 22.725,00 z³
VAT   4.999,50 z³
Razem cena wyj�ciowa do przetargu 28.830,50 z³

7. OBCI¥¯ENIA DZIA£KI - Ksiêga wieczysta dzia³ki nie wykazuje obci¹¿eñ
8. TERMIN WNIESIENIA NALE¯NO�CI - Nale¿no�æ winna byæ wp³acona

w kasie Urzêdu,  lub zostaæ przekazana i znajdowaæ siê na koncie Urzêdu
przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej.

9. INFORMACJA O PRZEZNACZENIU do sprzeda¿y, oddania w u¿ytkowa-
nie wieczyste, najem  lub dzier¿awê - Dzia³ka przeznaczona jest do sprze-
da¿y.

10. TERMIN do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przys³uguje pierw-
szeñstwo w nabyciu nieruchomo�ci na podstawie art. 34.1 pkt.1 i pkt. 2 -
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo nabycia nieruchomo�ci wymie-
nionych w wykazie na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tj. Dz.U. Nr 261 poz.
2603 z 2004 r. ze zm.) i zainteresowane s¹ nabyciem nieruchomo�ci,
winny najpó�niej w ci¹gu 6 tygodni, licz¹c od daty og³oszenia  wykazu
z³o¿yæ stosowny wniosek w Urzêdzie Miasta i Gminy Skoki. Informacji
dotycz¹cych wykazanych nieruchomo�ci udziela Referat Gospodarki
Komunalnej i Rolnictwa tel. 8925815 lub 8925814.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach informuje, ¿e zamierza
sprzedaæ w drodze przetargu nieograniczonego dzia³kê stano-
wi¹c¹ w³asno�æ Gminy Skoki, której opis zawarto poni¿ej:

1. OZNACZENIE NIERUCHOMO�CI wed³ug katastru oraz ksiêgi wieczystej
- Dzia³ka nr 35/2 w Rejowcu zapisana w kw 46974 (S¹d Rejonowy w
W¹growcu)

2. POWIERZCHNIA NIERUCHOMO�CI - 0,0450 ha
3. OPIS NIERUCHOMO�CI - Dzia³ka  oznaczona w ewidencji jako grunty

rolne klasy VI.  Jednak jej po³o¿enie pomiêdzy drog¹, a  siedliskiem
gospodarstwa potwierdzaj¹ mo¿liwo�æ zabudowy  tego gruntu i w zwi¹zku
z tym nak³adaj¹ na sprzedaj¹cego obowi¹zek naliczenia podatku VAT .
Kszta³t nieruchomo�ci zbli¿ony do trójk¹ta. Grunt ten zapewnia dojazd
do dzia³ki siedliskowej nr 25.

4. PRZEZNACZENIE w planie miejscowym oraz studium uwarunkowañ i
zagospodarowania przestrzennego - Dzia³ka nie ma okre�lonego prze-
znaczenie w planie, w ewidencji figuruje jako rola kl. VI. W Studium
Uwarunkowañ i Zagospodarowania uznana za  tereny zainwestowania
jednostek osadniczych.

5. TERMIN ZAGOSPODAROWANIA - Dzia³ka jest niezabudowana.
6. CENA NIERUCHOMO�CI

Koszt gruntu dzia³ki to 4880 z³
(w tym podatek VAT w wysoko�ci 22% co stanowi 880 z³)
Koszty przygotowania nieruchomo�ci do sprzeda¿y,
na które sk³adaj¹ siê koszty podzia³u geodezyjnego, wyceny,
dokumentacji geodezyjnej wynosz¹ 1648 z³
£¹cznie do zap³aty przed zawarciem umowy notarialnej:

4880 z³ + 1648 z³ =  6528 z³
(sze�æ tysiêcy piêæset dwadzie�cia osiem z³otych)

7. OBCI¥¯ENIA DZIA£KI - Ksiêga wieczysta dzia³ki nie wykazuje obci¹¿eñ,
natomiast przez dzia³kê nr 35/2 zapewniony jest dojazd  do  posesji
po³o¿onej w dzia³ce nr 25 (wjazd maszyn i sprzêtu  rolniczego).

8. TERMIN WNIESIENIA NALE¯NO�CI - Nale¿no�æ winna byæ wp³acona
w kasie Urzêdu,  lub zostaæ przekazana i znajdowaæ siê na koncie Urzêdu
przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej.

9. INFORMACJA O PRZEZNACZENIU do sprzeda¿y, oddania w u¿ytkowa-
nie wieczyste, najem  lub dzier¿awê - Dzia³ka przeznaczona  jest  do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej � jako teren niezbêdny do popra-
wienia warunków zagospodarowania nieruchomo�ci przyleg³ej � w tym
wypadku dzia³ki nr 25. Zbywana dzia³ka nie mo¿e byæ sprzedana  jako
nieruchomo�æ odrêbna poniewa¿ zamknê³aby dojazd do okre�lonego
wy¿ej siedliska gospodarstwa rolnego. Zachodnia granica dzia³ki nr 25-
od strony drogi oznaczonej nr 35/1,  jest na ca³ej  d³ugo�ci  zabudowana,
wschodnia przylega do stawu � nieu¿ytku, a pó³nocna do posesji prywat-
nej (powy¿sze znajduje potwierdzenie w dokumentacji  fotograficznej i
mapie ewidencyjnej).

10. TERMIN do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przys³uguje pierw-
szeñstwo w nabyciu nieruchomo�ci na podstawie art. 34.1 pkt.1 i pkt. 2 -
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo nabycia nieruchomo�ci wymie-
nionych w wykazie na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tj. Dz.U. Nr 261 poz.
2603 z 2004 r. ze zm.)  i zainteresowane s¹ nabyciem nieruchomo�ci ,
winny najpó�niej w ci¹gu 6 tygodni, licz¹c od daty og³oszenia  wykazu
z³o¿yæ stosowny wniosek w Urzêdzie Miasta i Gminy Skoki.

Informacji dotycz¹cych wykazanych nieruchomo�ci udziela Referat Go-
spodarki Komunalnej i Rolnictwa tel. 8925815 lub 8925814

Za³¹cznik Nr 1
do Zarz¹dzenia Nr 42/2006   Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 20.04.2006r.

W Y K A Z
nieruchomo�ci gruntowej niezabudowanej

 przeznaczonej do sprzeda¿y po³o¿onej w Skokach
w rejonie ul. Polnej i ul. Topolowej.

Uwaga:
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo�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 nieru-
chomo�ci w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach.

Termin na z³o¿enie wniosku wynosi 6 tygodni licz¹c od dnia wywiesze-
nia wykazu w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach.

Wykaz wywieszono dn. 21.04.2006r.

WÊDKARZE ROZPOCZÊLI SEZON
Sp³awikowe Zawody Wêdkarskie, na jeziorze Ro�ciñskim, 23.04

br. zainaugurowa³y sezon w Kole Wêdkarskim Nr 120 w Skokach.
Zawody rozpoczêto od sprz¹tania terenu i przygotowania stanowisk do

wêdkowania. W rezultacie zebrano 5 worków �mieci, które po przez Urz¹d
Gminy trafi¹ na wysypisko odpadów w Kopaszynie.

Czynny udzia³ w zawodach wziê³o 22 wêdkarzy, w tym 8 w kategorii junio-
rów i 14 w kategorii seniorów. Po zwa¿eniu, przez komisjê sêdziowsk¹ w
sk³adzie: Micha³ Futro, Wojciech K³osowski i Jacek Rutkowski, ryb na po-
szczególnych stanowiskach og³oszono wyniki uzyskane przez zawodników.
W kategorii juniorów z ilo�ci¹ 6,76 kg z³owionych ryb zwyciêzc¹ zosta³ Piotr
Futro. Drugie miejsce ³owi¹c 5.24 kg zaj¹³ Jaros³aw Adamski, a trzecie miejsce
z ilo�ci¹ 4,06 kg ryb nale¿a³o do Piotra Mielcarka.

W kategorii seniorów z ilo�ci¹ 9.76 kg z³owionych ryb triumfowa³ Andrzej
Szymkowiak. Drugie miejsce wraz z 8,58 kg z³owionych ryb zaj¹³ Tomasz
Makowski, a trzecie miejsce z 8,30 kg Romuald Dudek.

Po zwa¿eniu z³owione ryby trafi³y do wód jeziora, a zdobywcy 3 pierwszych
miejsc w ka¿dej kategorii obdarzeni zostali przez organizatorów bonami na
odbiór akcesoriów wêdkarskich. Na zakoñczenie zawodów na uczestników i
towarzysz¹ce im osoby tradycyjnie ju¿ czeka³a grochówka przygotowana przez
Mariana Konrada.

E. Lubawy
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Za³¹cznik Nr 1 do Zarz¹dzenia Nr 43/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 20.04.2006r.

OG£OSZENIE O I PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
og³asza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudowa-
nej budynkiem inwentarskim oraz stodo³¹ po³o¿onej w Paw³owie Skoc-
kim � obrêb geodezyjny Stawiany  obejmuj¹cej dzia³kê Nr 302/2 o pow.
0,3167 ha.

1. Cena wywo³awcza sprzeda¿y nieruchomo�ci wynosi:  30.000,00 z³  (zwol-
nienie z podatku VAT)
2. Wysoko�æ wadium:                                                         4.500,00 z³
3. Przeznaczona do sprzeda¿y nieruchomo�æ zapisana w ksiêdze  wieczystej
K.W Nr 47.428 przez S¹d Rejonowy w W¹growcu nie wykazuje obci¹¿eñ.
4. Opis nieruchomo�ci
Nieruchomo�æ zabudowana budynkiem inwentarskim i stodo³¹. Budynek
inwentarski powierzchnia zabudowy � 87,20 m2, powierzchnia u¿ytkowa
69,80 m2, kubatura 230,00 m3 Stodo³a � powierzchnia zabudowy 67,50
m2, powierzchnia u¿ytkowa 54,00 m2, kubatura 270,00 m3.
5. Przeznaczenie nieruchomo�ci w planie
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki
obowi¹zuj¹cym do 31.12.2003 r. nieruchomo�æ po³o¿ona jest na terenach
przeznaczonych pod us³ugi zwi¹zane z o�wiat¹. W obowi¹zuj¹cym stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Skoki s¹ to tereny zainwestowania jednostek osadniczych.
6. Termin i miejsce wp³aty wadium:
Wadium nale¿y wp³aciæ gotówk¹ w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach
- pokój na parterze lub na konto Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach - Nr
konta: 07 102039030000150200118521 z odpowiednim wyprzedzeniem,
tak aby wadium wp³ynê³o  na konto Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach
najpó�niej do dnia 05 czerwca 2006r (poniedzia³ek).
7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbêdzie siê w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach w dniu  09
czerwca 2006r. (pi¹tek) o godz. 10oo.
8. Informacja o skutkach uchylenia siê od zawarcia notarialnej umowy
sprzeda¿y: W razie uchylenia siê uczestnika przetargu, który przetarg wy-
gra³ od zawarcia umowy sprzeda¿y wp³acone wadium ulega przepadkowi.
9. Uwagi:
a) w przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby, które wnios¹ wadium w terminie
wyznaczonym w og³oszeniu o przetargu,
b) oglêdzin przedmiotu sprzeda¿y bêdzie mo¿na dokonaæ po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu,
c) og³aszaj¹cy zastrzega sobie mo¿liwo�æ odwo³ania przetargu z wa¿nych
powodów, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do
publicznej wiadomo�ci a tak¿e przyczynê odwo³ania przetargu.
d) szczegó³owych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Ko-
munalnej i Rolnictwa w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel.
(061) 8925-814 lub 815.

ZA£¥CZNIK NR 1
DO ZARZ¥DZENIA NR 41/2006
BURMISTRZA MIASTA I FGMINY SKOKI
z  dnia  19 kwietnia 2006r.
w sprawie:
og³oszenia  do  publicznej  wiadomo�ci  wykazu  do  sprzeda¿y
w  drodze  bezprzetargowej, lokali mieszkalnych nr 1 i 2  w
budynku  komunalnym nr 16 po³o¿onym w Kakulinie  wraz z
oddaniem u³amkowej czê�æi gruntu w u¿ytkowanie wieczyste
na  99  lat.

Osoby,którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo�ci
wymienionych w wykazie,na podstawie art.34 ust.1pkt.1i2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce  nieruchomo�ciami [ tj. Dz. U.
Nr 46  poz.543 z 2002 roku ]  i zainteresowane s¹ nabyciem nierucho-
mo�ci,winny najpó�niej w ci¹gu 6 tygodni,licz¹c       od daty wywiesze-
nia wykazu,z³o¿yæ stosowny wniosek w Urzêdzie Miasta i Gminy Skoki.

II TURNIEJ ZIELON�CUP
W hali skockiego Gimnazjum, z udzia³em 6 dru¿yn, odby³ siê II

Turniej Zwi¹zku Miêdzygminnego �Puszcza Zielonka� ZIELON�CUP
w Halowej Pi³ce No¿nej. W turnieju udzia³ wziê³y reprezentacje
Powiatów: poznañskiego i w¹growieckiego, Miast i Gmin: Swarzêdz,
Murowana Go�lina i Skoki oraz Gminy Czerwonak. Zgodnie z regu-
laminem w sk³ad reprezentacji wchodziæ mogli pracownicy starostw,
gmin, radni oraz pracownicy jednostek samorz¹dowych i nadle�nictw.

W�ród reprezentacji powiatu w¹growieckiego wyst¹pi³ V-ce Starosta Mi-
cha³ Piechocki, a w dru¿ynie Murowanej Go�liny Burmistrz Tomasz £êcki. W
reprezentacji Skoków wyst¹pili: Pawe³ Bia³y, Jaros³aw Modlibowski, Krzysz-
tof Mañka, Artur Nowakowski, Witold Bzdêga, Robert Dorawa, Grzegorz
Samol, Robert Rogaliñski i Mateusz Deminiak.

Turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem reprezentacji Swarzêdza, która zdoby³a
13 pkt. ze stosunkiem bramek 15-2. Drugie miejsce z 10�cioma pkt. i stosun-
kiem bramek 6-3 zajê³a Murowana Go�lina. Trzecie miejsce z liczb¹ 9 pkt. i
stosunkiem bramek 12-7 nale¿a³o do powiatu w¹growieckiego. Czwarte miej-
sce zdobywaj¹c 6 pkt. ze stosunkiem bramek 4-7 zaj¹³ powiat poznañski.
Pi¹te miejsce z ilo�ci¹ 6 pkt. i stosunkiem bramek 9-9 zajê³y Skoki, a ostatnie
szóste miejsce z 0 pkt. i stosunkiem bramek 11-19 zaj¹³ Czerwonak.

Mecz sêdziowa³  sêdzia ligowy z OZPN Pi³a Grzegorz Blaszke  i Monika
Fr¹ckowiak � sêdzia asystent.

E. Lubawy

13 maja 2006 roku w sobotê odbêdzie siê II rajd pieszo-rowerowy
PUSZCZA WPUSZCZA do serca Parku Krajobrazowego �Puszcza
Zielonka�, organizowany przez Zwi¹zek Miêdzygminny �Puszcza
Zielonka�, Oddzia³ PTTK Poznañ Nowe Miasto, AKWEN Czerwo-
nak, Powiat Poznañski, Wielkopolsk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Turystyki i
Zarz¹dzania oraz VI Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Poznaniu.

W dniu tym z miejsc wyznaczonych na terenie ka¿dej z gmin Zwi¹zku
Miêdzygminnego �Puszcza Zielonka� wyrusz¹ grupy piesze i rowerowe,
aby spotkaæ siê na mecie Rajdu w miejscowo�ci Zielonka oko³o godziny
12.00. W miejscu tym organizatorzy przewidzieli dla uczestników szereg
atrakcji tj. konkursy, zabawy, poczêstunek itp.

Ze Skoków w tym roku wyruszy grupa rowerowa z przed dworca
PKP o godzinie 9:45 i bêdzie wiod³a: Szlakiem Czerwonym do Re-
jowca � Nied�wiedzin nastêpnie Du¿ym Pier�cieniem Rowerowym
do D¹brówki Ko�cielnej, a nastêpnie szlakiem R-3 do Zielonki.
Grupa bêdzie mia³a przewodnika.

Aby wzi¹æ udzia³ w Rajdzie nale¿y zg³osiæ swój udzia³ poprzez uisz-
czenie op³aty wpisowej w UMiG w Skokach pok. Nr 1 w wysoko�ci 5 z³.

W ramach op³aty ka¿dy uczestnik otrzymuje:
· Okoliczno�ciowy znaczek, dyplom uczestnictwa,
· Ciep³y posi³ek na mecie,
· Mo¿liwo�æ uczestnictwa w konkursach z cennymi nagrodami,
· Zwiedzanie Arboretum Le�nego w Zielonce z przewodnikiem.

Szczegó³owych informacji dotycz¹cych Rajdu bêd¹ udzielaæ pracowni-
cy Urzêdu pokój nr 1, pod numerem tel. 061 89 25 817.

Karolina Stefaniak
k.stefaniak@skoki.nowoczesnagmina.pl

II RAJD PUSZCZA WPUSZCZA
ZAPRASZA
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

OG£OSZENIE DLA RODZICÓW
Szko³a Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach informu-

je, ¿e trwaj¹ zapisy dzieci  do klas pierwszych i oddzia³u zerowego, a
tak¿e uczniów klas II � VI, którzy chcieliby podj¹æ naukê w naszej
szkole.

Zapewniamy naszym uczniom  naukê w nowocze�nie wyposa¿onych
klasach: sali multimedialnej, profesjonalnej sali do nauki jêzyków obcych
(j. angielskiego i j. niemieckiego), dwóch pracowni komputerowych z do-
stêpem do Internetu (dla klas I-III i IV-VI), sali gimnastycznej wyposa¿o-
nej w profesjonalne o�wietlenie dyskotekowe i nag³a�niaj¹ce oraz zaple-
cze sanitarne (szatnie i natryski), a tak¿e sprzêt do gimnastyki korekcyj-
nej, bibliotekê i czytelniê z mo¿liwo�ci¹ korzystania z komputerów i
Internetu.

Ponadto uczniowie mog¹ korzystaæ z: opieki higienistki szkolnej za-
pewniaj¹cej dora�n¹ pomoc, a tak¿e organizowanie szczepieñ, fluoryza-
cji, badañ kwalifikuj¹cych do udzia³u w zajêciach korekcyjnych, gabinetu
stomatologicznego, zajêæ logopedycznych, sta³ej opieki pedagoga szkol-
nego zapewniaj¹cego wspó³pracê i konsultacje z Poradni¹ Pedagogiczno-
Psychologiczn¹ w W¹growcu, bardzo dobrze wyposa¿onej sto³ówki szkol-
nej, opieki �wietlicy do godziny 15.30.

Uczniowie maj¹ mo¿liwo�æ rozwijania swoich zainteresowañ i atrak-
cyjnego spêdzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w: ró¿norod-
nych ko³ach zainteresowañ (przedmiotowych, plastycznym, warcabo-
wo-szachowym, hafciarskim, ekologicznym, europejskim, informatycz-
nym i innych), zajêciach SKS, PCK, zespole wokalno-tanecznym, redago-
waniu szkolnej gazetki, dzia³alno�ci samorz¹dowej, tworzeniu audycji i
programów emitowanych przez szkolny radiowêze³, konkursach, olim-
piadach, turniejach i zawodach sportowych, uroczysto�ciach szkolnych i
�rodowiskowych, wycieczkach krajoznawczych, do teatru, kina,  mu-
zeum, na basen, rajdach pieszych i rowerowych oraz dyskotekach szkol-
nych, pó³koloniach letnich, zajêciach podczas ferii zimowych.

Wiêcej informacji o dzia³alno�ci naszej szko³y mo¿na znale�æ na
stronie internetowej www.szpskoki.prv.pl

WIOSNA,  ACH TO TY!
W tym roku wiosna nie spieszy³a siê, by do nas zawitaæ, dlatego te¿

uczniowie postanowili zachêciæ j¹ do przyj�cia, uczestnicz¹c w lite-
rackim popo³udniu �Wiosna, ach to ty!�.

W pi¹tek 31 marca, mimo deszczu i braku s³oñca, w czytelni by³o bar-
dzo wiosennie i ciep³o. A wszystko to za spraw¹ uczniów, którzy recyto-
wali wiersze na powitanie wiosny. Pe³ne ekspresji wystêpy uzupe³nia³
pokaz slajdów. Zaproszeni na literackie popo³udnie rodzice, dziadkowie i
rodzeñstwo mieli okazjê poznaæ zdolno�ci recytatorskie swoich bliskich
oraz zdobyæ wiosenn¹ ozdobê, odgaduj¹c przygotowane przez dzieci za-
gadki.

Spotkanie przygotowali: Piotr Maciejewski, Rados³aw Dorawa, Pauli-
na Lipczyñska, Zuzanna Rychlicka, Aleksandra Samol, Paulina Skarupa,
Klaudia Skarupa, Karolina S³omiñska, Dagmara Surdyk, Edward Surdyk,
Marta Szmyra, Bartek Szyma�, Marta Szymczak, Julia Wasylewicz oraz
ni¿ej podpisana.

Lidia Eksler

ELENI �PIEWA I DZIELI SIÊ
SWOIMI  DO�WIADCZENIAMI

W trakcie rekolekcji wielkopostnych go�ci³a w naszej szkole s³yn-
na piosenkarka Eleni.

Okaza³o siê, ¿e oprócz talentu i umiejêtno�ci wokalnych, z czego jest
bardzo znana, potrafi tak¿e przekonuj¹co dzieliæ siê swoimi prze¿yciami
i do�wiadczeniami ¿yciowymi. Uczniowie naszej szko³y z uwag¹ i w

skupieniu wys³uchali refleksji piosenkarki zwi¹zanych z has³em tegorocz-
nych rekolekcji.                                      .

Spotkanie zakoñczy³o wys³uchanie kilku znanych piosenek Eleni.

LEKCJA W MUZEUM
Uczniowie klas czwartych uczestniczyli w zajêciach przeprowa-

dzonych w Muzeum Regionalnym w W¹growcu, podczas których za-
poznali siê ze zbiorami i eksponatami, wzbogacaj¹c sw¹ wiedzê i
poznaj¹c kulturê materialn¹ naszego regionu.

Bezpo�rednie obserwowanie eksponatów, komentarz kustosza i pre-
zentowanie dzia³ania urz¹dzeñ wykorzystywanych w codziennym ¿yciu
naszych przodków stanowi niew¹tpliwie lekcjê, która na d³ugo pozosta-
nie w pamiêci uczniów.

PI£KARSKA WIOSNA
Wiosenny sezon pi³karski bardzo obiecuj¹co rozpoczê³a reprezentacja

naszej szko³y, w turnieju �Coca-Cola� w Go³añczy. Tylko nieznaczna
przewaga przeciwników spowodowa³a, ¿e pi³karze zajêli II miejsce, co
mobilizuje i zachêca do treningów i kolejnych rozgrywek.

OBSERWACJA
ZAÆMIENIA S£OÑCA

29.03.06r. uda³o siê uczniom i nauczycielom obserwowaæ czê�cio-
we zaæmienie S³oñca.

Zjawisko to ma miejsce, gdy Ksiê¿yc znajduje siê na linii S³oñce �
Ziemia. Ksiê¿yc zas³ania wtedy czê�ciowo tarczê S³oñca. Zaæmienie by³o
ju¿ zauwa¿alne oko³o godz. 11.30. Miêdzy 12.30  a 13.10 Ksiê¿yc w
najwiêkszym stopniu zas³ania³ S³oñce. Natomiast o godz. 13.48 zakoñ-
czy³ siê spektakl na niebie. Obserwacjê prowadzono za pomoc¹ szkie³
spawalniczych, które spe³nia³y rolê silnego filtra.

                                                                   Magdalena Fertsch

KONKURS PRZYRODNICZY
Uczniowie maj¹ ju¿ za sob¹ szkolny etap konkursu �Walory tury-

styczno � krajoznawcze powiatu w¹growieckiego�.
Konkurs cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem uczestników, których

zadaniem by³o rozwi¹zanie testu dotycz¹cego ciekawych miejsc naszego
powiatu. Kartê konkursow¹ koñczy³o zagadnienie zakazu wypalania traw.
Do etapu miêdzyszkolnego 17 maja zakwalifikowa³y siê uczennice: Mar-
ta Szmyra, Natalia Witkowska, Aleksandra Samol.
                                                Magdalena Fertsch, Anna Szymkowiak

SPORT SZKOLNY
 Dnia 25.03.br. w Solcu Wlkp. odby³a siê II edycja Rankingu Gmin

i Powiatów Województwa Wlkp. w Biegach Prze³ajowych o Puchar
Marsza³ka Województwa Wlkp.

Uczestnikami rankingu by³y reprezentacje gmin i powiatów z³o¿one z
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów. Spo�ród reprezentantów Szko-
³y Podstawowej w Skokach najwiêkszym sukcesem tego dnia mog³a po-
szczyæ siê Maja Witkowska, która w swojej kategorii wiekowej zajê³a III
miejsce, wyprzedzaj¹c swoja szkoln¹ kole¿ankê Monikê Lehmann (4).
Na wyró¿nienie zas³uguj¹ równie¿: Hanna Foiñska (13), oraz Kacper
Fr¹ckowiak (16).

 Warto dodaæ, i¿ w ka¿dej kategorii wiekowej bra³o udzia³ oko³o 60-80 i
wiêcej zawodników, reprezentuj¹cych ró¿ne szko³y z ca³ego wojewódz-
twa wielkopolskiego, dlatego te¿ uzyskane przez naszych uczniów miej-
sca budz¹ szczere uznanie.

W indywidualnej klasyfikacji po dwóch rzutach, nasza uczennica Mo-
nika Lehmann zajê³a III miejsce, a szko³a uplasowa³a siê na VIII pozycji
w województwie, co jest sporym sukcesem.

Dla zainteresowanych do³¹czamy adres strony internetowej, na której
mo¿na dok³adniej zapoznaæ siê z wynikami ( www.lzs.wlkp.pl ).
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z ŻYCIA SZKÓŁ FUNDACJI

Oto nazwiska pozosta³ych zawodników reprezentuj¹cych Szko³ê Pod-
stawow¹ w Skokach: Dudek Ma³gorzata (37), K³osowski Jacek (73)
oraz Kujawa Maciej (55)  Opiekun: Katarzyna Dziel

PRZE£AJOWE ZWYCIÊSTWO
31.03.br. w W¹growcu reprezentacja Szko³y Podstawowej w Sko-

kach pod opiek¹ Katarzyny Dziel wziê³a udzia³ w Mistrzostwach
Powiatu W¹growieckiego w Indywidualnych Biegach Prze³ajowych.

W ka¿dej kategorii rywalizacja toczy³a siê o cztery miejsca gwarantuj¹ce
start w Fina³ach Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w ¯erkowie.
Poza tym prowadzona by³a klasyfikacja ³¹czna szkó³ oraz oddzielna dziew-
cz¹t i ch³opców.

Zawodnicy i zawodniczki naszej szko³y w tym dniu spisali siê na medal.
A¿ piêciu zajê³o wysokie miejsca i zakwalifikowa³o siê do fina³u wojewódz-
kiego. A byli to: Lehmann Monika( II ), Zamecka Lilianna ( III ), Witkow-
ska Maja ( IV ), Sobik Sara ( IV ) oraz Kramer Rados³aw ( III ). Pozostali
reprezentanci równie¿ osi¹gali wysokie pozycje. Nasze zawodniczki okaza³y
siê bezkonkurencyjne i zajê³y I miejsce w tabeli, natomiast ch³opcy IV. To w
rezultacie uplasowa³o nasz¹ szko³ê na I miejscu w powiecie w¹growieckim.

 Pozosta³y sk³ad reprezentacji: Dorawa Zuzanna (11), Dudek Ma³go-
rzata (21), Foiñska Hanna(9), Fr¹ckowiak Kacper (5), Kucharski Artur
(27), Kucz Sandra (5), Kujawa Filip (33), Kujawa Maciej (48), £¹czyñ-
ska Maja (22), Mazur Marcin (45), Springer Dominik (24), Szara-
nek Dajana (7), Werda Marlena (20).

WIELKANOC NA LUDOWO
W Wielk¹ �rodê uczniowie klas I-III wraz z opiekunami spotkali

siê na wielkanocnym �zaj¹czku� w siedzibie Fundacji �Pomoc Dzie-
ciom Wiejskim� w Bli¿ycach.

Spotkanie u�wietni³ wystêp dzieci ze szko³y w Rejowcu, które, prze-
brane w stroje ludowe,  przedstawi³y program artystyczny przybli¿aj¹-
cy zwyczaje i obrzêdy wielkanocne. Oprócz �wi¹tecznych wierszy i
piosenek by³o wiêc zdobienie pisanek, symboliczny �migus-dyngus oraz
wielkanocny stó³ z papieru, na którym namalowano tradycyjne potra-
wy. Radosny, �wi¹teczny nastrój  udzieli³ siê równie¿ dziêki dekoracjom
przedstawiaj¹cym symbole zwi¹zane z Wielk¹ Noc¹. Podczas spotka-
nia nie zabrak³o oczywi�cie ¿yczeñ z³o¿onych przez prezesa Fundacji,
Jana Sztylkê,  dyrektora, Piotra Wi�niewskiego oraz przedstawicielkê
Wielkopolskiej Fundacji Rozwoju Regionu, pani¹ Martê Staweck¹. Na
zakoñczenie  ka¿de dziecko otrzyma³o  s³odki upominek.

�I�Æ DO JEZUSA �LADAMI
JANA PAW£A II�

5 kwietnia w szkole w £osiñcu odby³ siê konkurs wiedzy o ¿yciu
Papie¿a-Polaka pod has³em �I�æ do Jezusa �ladami Jana Paw³a II�.
Jego g³ównym pomys³odawc¹ i organizatorem by³a pani Barbara
Surdyk.

W konkursie wziê³y dzieci w dwóch grupach wiekowych: nauczanie
zintegrowane i klasy IV-VI z okolicznych szkó³, m. in. Popowa Ko�ciel-
nego, Skoków oraz szkó³ filialnych ZSP w Jab³kowie. Konkurs sk³ada³
siê z czê�ci pisemnej i ustnej. Testy pisemne sprawdzali opiekunowie
bior¹cy udzia³ w konkursie, a podczas czê�ci ustnej w sk³ad jury weszli:
Jan Sztylka, Piotr Wi�niewski, Wojciech Skrzypczak oraz Izabela Bia³a.

W przerwie miêdzy zmaganiami, wys³uchano poezji Jana Paw³a II,
recytowanej przy wspania³ej oprawie muzycznej przez uczniów klasy
VI z Lechlina. Podziwiaæ mo¿na by³o te¿ bogat¹ wystawê fotografii i
ksi¹¿ek przedstawiaj¹cych ¿ycie Papie¿a.

Po bardzo ambitnej rywalizacji laureatami konkursu zostali:
W klasach I-III - 1. Adam Graczyk - kl. III £osinie, 2. Piotr Dembiñski

kl. III Skoki, 3. Daria Brykczyñska - kl. III £osinie.
W klasach IV-VI - 1. Daria Jendraszak - kl. VI Jab³kowo, 2.Aneta

Ciachla - kl. VI Lechlin, 3. Mateusz Podolski - kl. VI Lechlin
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i pami¹tki, a zwy-

ciêzcy drogocenne albumy upamiêtniaj¹ce Papie¿a Jana Paw³a II.

EKOLOGIA, TO NIE TYLKO
MODNE S£OWO!

W obchodzonym na ca³ym �wiecie 22 kwietnia Dniu Ziemi ak-
tywny udzia³ wziêli tak¿e uczniowie i nauczyciele ZSP w Jab³ko-
wie.

Dwa dni wcze�niej, w ramach akcji �Sprz¹tanie �wiata� m³odsze dzie-
ci porz¹dkowa³y najbli¿sze otoczenie swych szkó³. Starsze  oczy�ci³y
ze �mieci przydro¿ne rowy. Niestety, mimo ¿e akcja ta przeprowadzana
jest od kilku lat dwa razy do roku, ilo�æ �mieci nie maleje. W sumie
zebrano kilkadziesi¹t worków odpadków!

Kolejn¹ okazj¹ do zajêcia siê problemem ochrony �rodowiska by³ fe-
styn ekologiczny zorganizowany dzieñ pó�niej przez spo³eczno�æ szkoln¹
z punktu filialnego w Lechlinie. Poprzez udzia³ w zabawach i konkur-
sach � m. in. na najoryginalniejsz¹ zabawkê z odpadów, wiersz i plakat o
tematyce ekologicznej oraz konkurs wiedzy z zakresu ekologii, w�ród
m³odych ludzi wzrasta �wiadomo�æ tego, ¿e odpowiedzialno�æ za Zie-
lon¹ Planetê spoczywa na ka¿dym z nas. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e
w³a�nie dziêki takim akcjom, ekologia nie bêdzie tylko modnym, nad-
u¿ywanym s³owem, lecz znajdzie swe urzeczywistnienie w konkret-
nych dzia³aniach na rzecz ochrony �rodowiska.

L. B³achowiak

�WIATOWY  DZIEÑ ZDROWIA
Siódmy dzieñ kwietnia, oficjalnie uznawany we wszystkich kra-

jach za �wiatowy Dzieñ Zdrowia, w tym roku uczci³y w naszej gmi-
nie dzieci i m³odzie¿. Bardzo licznie odpowiedzia³y na zaproszenie
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych do wziêcia udzia³u w og³oszonym z tej okazji konkursie pla-
stycznym na projekt kartki promuj¹cej RADO�Æ.

Jak siê okaza³o wyobra¿enia m³odych ludzi o niej s¹ najró¿niejsze. Naj-
liczniej w pracach konkursowych pojawia³y siê motywy prozdrowotne,
przyrodnicze i spo³eczne. Rado�æ uto¿samiana by³a z tê¿yzn¹ fizyczn¹
bêd¹c¹ przejawem zdrowego cia³a, dobrym samopoczuciem, szczê�ciem
rodzinnym, ró¿nymi formami relaksu, barwami têczy, czworonogim przy-
jacielem czy po prostu z poczuciem humoru.

Wykonane ró¿n¹ technik¹ projekty têtni³y ¿yciem i optymizmem. W
sposób jasny odzwierciedla³y prost¹ zale¿no�æ: rado�æ = zdrowie. Uka-
zywa³y te¿ jak nale¿y j¹ pielêgnowaæ.

Powo³ane do oceny prac jury mia³o bardzo trudne zadanie, gdy¿ wp³y-
nê³o ich a¿ 158. Projekty podzielono na dwie kategorie. Osobno oceniane
by³y kartki dzieci ze szkó³ podstawowych i  m³odzie¿y z gimnazjów.

Za najlepszy projekt w kategorii szkó³ podstawowych jury uzna³o pra-
cê Izy Walczak � Flegel ze Szko³y Podstawowej w Paw³owie Skockim.
Drugie miejsce zajê³a Marta Kubicka a trzecie przypad³o w udziale Annie
Pilaczyñskiej ze Szko³y Podstawowej w Skokach.

Jury wyró¿ni³o równie¿ prace £ukasza Mikulskiego ze Skoków oraz
Kariny Andrzejewskiej i Sebastiana Sommerfelda z Paw³owa Skockiego.

W kategorii szkó³ gimnazjalnych zwyciêstwo odnios³a praca Agnieszki
Zywert z Gimnazjum w Skokach, któr¹ uznano za najlepiej wykonan¹
pod wzglêdem technicznym. Drugie miejsce przypad³o w udziale Kata-
rzynie Malec uczennicy tego¿ samego gimnazjum, a trzecie Julii Tomczyk
z Gimnazjum w Antoniewie.W�ród wyró¿nionych znalaz³y siê Magdale-
na Przydro¿na i Klaudia Chlebda z Gimnazjum w Skokach oraz Katarzy-
na Wêgrzynek z Gimnazjum w Antoniewie.

Laureatów konkursu nagrodzono okoliczno�ciowymi dyplomami, ksi¹¿-
kami o tematyce plastycznej i szkolnej, grami planszowymi oraz artyku-
³ami do rysowania.

Ma³gorzata Szpendowska-Wylegalska
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Mieszkańcy Skoków uczcili pamięć Papieża Jana Pawła II. Eleni była gościem Szkoły Podstawowej w Skokach.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokach recytowali wiersze na powitanie
wiosny.

Pracownicy samorządowi reprezentowali gminę na II Turnieju Zelon'CUP.

Laureaci konkursu "Radość". Uczniowie reprezentujący gminę w biegach przełajowych.

Konkurs wiedzy o życiu Papieża-Polaka pod hasłem „Iść do Jezusa śladami
Jana Pawła II”.

Prezydium Walnego zebrania ROD "Jedność:.


