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Odznaczenia dla działaczy 
Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

O wyżej wymienionych działaniach uczestnikom zebrania przypo-
mniało przedstawione przez członków Zarządu: Iwonę Migasiewicz i 
Dorotę Mrozińską sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, który to 
Zarząd w rezultacie głosowania zyskał 100% absolutorium.

Przedstawione sprawozdanie ujawniło min co następuje: 
Początek działalności Skoczan w zakresie upowszechniania pamięci 

o Powstaniu Wielkopolskim datuje się już od czerwca 2003 roku, gdy 
powstała grupa założycielska przyszłego Towarzystwa.  Dzięki jej 
zaangażowaniu i poparciu wielu mieszkańców i instytucji, już w dniu 
27 grudnia 2003 roku na bramie cmentarza parafialnego w Skokach 
odsłonięto tablicę pamiątkową, na której znalazły się nazwiska 44 
powstańców, których groby zachowały się do czasów współczesnych 

W piątek, 18 lutego br. członkowie działającego pod przewodnictwem Krzysztofa Jachny, skockiego Koła 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego podsumowali swą działalności za lata 2007 – 2011. 
Nasze Koło liczy aktualnie 68 członków, których działalność koncentruje się na przypominaniu wydarzeń 
historycznych związanych z powrotem Wielkopolski do Macierzy, którą była powstała po 123 latach niewoli 
Wolna Polska oraz na zachowaniu pamięci o skockich uczestnikach Powstania. 

Przekonaliśmy się o tym wszyscy podczas 19 Finału WOŚP. Po raz 
kolejny porwała nas gorąca atmosfera Owsiakowego grania. Jeszcze 
raz dziękujemy za aktywny udział osobom, które mimo chłodu zimo-
wej aury, odnalazły w sobie ciepło, a może raczej gorączkę, dzięki 
czemu zagrała także u nas „ta najpiękniejsza i najbardziej kolorowa 
Orkiestra Świata”.

15 lutego 2011 r., w murach skockiej Biblioteki Publicznej dzięko-
waliśmy wolontariuszom, którzy 9 stycznia stanęli nakręceni, gotowi 
do działania. Był tort i gorące uściski dłoni Pana Burmistrza Miasta i 
Gminy Skoki Tadeusza Kłosa oraz Pani Gabrieli Bałażyk Przewodni-
czącej Sztabu „Gorące Serca”.

Dziękujemy!!! Już dziś liczymy na Waszą pomoc w przyszłym roku!!! 
Bez Was nie będzie tak barwnie, bez Was na pewno się nie uda!!! 

Pozdrawiamy, do zobaczenia za rok!!!
A.G.

Warto dobrze się nakręcić!!!

na tym cmentarzu. Na tablicy umieszczono też nazwiska Brunona 
Klewenhagena i Andrzeja Kłosowskiego, powstańców którzy zginęli w 
hitlerowskich obozach zagłady, a skocki cmentarz stał się symbolicznym 
miejscem ich pochówku.

Koło, od chwili swego powstania prowadziło też aktywne przygoto-
wania do uroczystych obchodów 90-tej rocznicy wybuchu powstania. W 
ich ramach m.in. apelowano do mieszkańców o zgłaszanie związanych 
z Ziemią Skocką powstańców wielkopolskich, których dane umknęły 
pomysłodawcom tablicy z roku 2003. W rezultacie w dniu 27.12.2008 
r., w 90 rocznicę wybuchu powstania w godzinach wieczornych w ko-
ściele pw. św. Piotra i Pawła odbyła się uroczysta msza św. w intencji 

Dokończenie na str. 4
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Z okazji VII Skockiej Gali Mistrzów
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
zaprasza na koncert zespołu

12 marca 2011 - godz. 18:00(sobota)

Hala w Skokach

WSTĘP WOLNY!

Wystêp Kabaretu Grupa MoCarta

30 kwietnia 2011r. (sobota)
godz. 18:00 - hala w Skokach

Bilety w cenie 30 z³  
do nabycia w Bibliotece w Skokach od 10 marca

kontakt: 61 8925 199, 61 8925 822
Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

19.602,74 zł na leczenie 
chorych dzieci

Zagraliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
O przebiegu i wynikach grania w styczniowej WOŚP 

informowaliśmy w styczniowym wydaniu Wiadomości Skockich.
Dzisiaj pragniemy potwierdzić, że zebraliśmy łącznie19.602,74zł,

którą to kwotę wpłaciliśmy na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Przy okazji informujemy też, że tak jak w ostatnich latach skocki 
„Sztab Wielkiej Orkiestry” prowadził działania na terenie Miasta i 
Gminy Skoki i Gminy Mieścisko. Tak więc, na w/w wynik składają się 
wpłaty uzyskane od mieszkańców obojga Gmin. 

Na podaną na wstępie łączną kwotę 19.602,74 zł złożyły się sumy uzy-
skane w wyniku takich działań jak: wpisowe drużyn uczestniczących w 
zorganizowanym jakby w przedbiegu, bo 8.01. Turnieju Piłki Siatkowej 
– 462,10 zł, impreza finałowa w hali gimnazjum w dniu 9.01. – 9.431, 66 
zł, w tym: z aukcji fantów ofiarowanych przez darczyńców – 7.846,97 zł, 
ze świątecznej kawiarenki – 1.519,69 zł i z okolicznościowej szatni – 65 
zł. Działania te uzupełniły wpływy z prowadzonej przez młodzieżowych 
wolontariuszy zbiórki do puszek – 9.708,98 zł, z czego w Mieście i 
Gminie Skoki  - 8.379,06 zł oraz 1.329,92 zł w Gminie Mieścisko. 

Przedstawiając niniejszą informację, jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy wszystkim osobom i instytucją które w jakikolwiek sposób 
zaangażowały się w działanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Szczególnie serdecznie od serca dziękujemy naszej młodzieży, która 
pokonując mróz i złą pogodę od godzin rannych do wieczora na uli-
cach prowadziła zbiórkę do puszek. Równie serdecznie dziękujemy 
też wszystkim, zarówno „tym wielkim, jak i tym małym”, którzy bez 
błysku kamer i fleszy, poprzez wpłatę do puszek ofiarowali swój dar 
serca na rzecz potrzebujących leczenia dzieci. 

Następny Finał WOŚP za rok. Zapraszamy już dziś!
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
Ziemi: 

Brzykcy Adam ur. 08.01.
Pawlak Ksawier ur.14.01.
Kurzawa Krystian ur.16.01.
Filip Julian ur. 19.01.
Baszczyński Krzysztof ur. 20.01.
Gracz Jakub ur. 21.01.
Wróbel Stanisław ur. 24.01.
Krych Alicja ur. 27.01.
Sądej Krzysztof ur. 01.02.
Migasiewicz Miłosz ur. 02.02.
Trzeciak Amelia ur. 02.02.
Trzeciak Paulina ur.02.02.
Trzeciak Klaudia ur. 02.02.
Rakocy Marcelina ur.02.02.
Frachanowski Kacper ur. 07.02
Daniel Szymon ur. 11.02.
Kłosowski Alan ur. 12.02
Witt Julianna ur. 13.02.

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

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Andrzejewski Adam i Witkowska Ewelina
Wiśniewski Kamil i Sztandera Anna
Januchowski Krzysztof i Dubska Małgorzata

Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz 
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół. 

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi 
znaleźli:

Wilmanowicz Bronisława r.1929 – Kakulin zm.24.01.
Będziecha Barbara r. 1936 – Skoki zm. 25.01.
Sznajder Aniela r. 1927 – Skoki zm. 26.01.
Wilczyński Bogdan r.1943 – Skoki zm. 26.01.
Kujawa Ryszard r.1960 – Pawłowo Skockie zm. 29.01.
Bruss Stanisław r.1948 – Skoki zm. 05.02.
Koperska Maria r.1935 – Rejowiec zm.11.02.
Grzechowiak Genowefa r.1930 – Niedźwiedziny zm. 11.02.
Sobótka Jan r.1935 – Kuszewo zm. 12.02.
Leda Maria r.1928 – Antoniewo zm. 15.02.

Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

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

UWaGa rodzice!!
reKrUTacJa do PrzedSzKola 
SaMorzĄdoWeGo W SKoKach 

na roK SzKolny 2011/2012
Nabór dzieci do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w 

Skokach odbywa się w okresie od 14 lutego do 30 marca 2011r.
Karty składają wszyscy rodzice-również dzieci już uczęszczających, gdyż 

obowiązuje zasada zapisywania dziecka na każdy kolejny rok szkolny.
Wypełniony dokument należy pobrać i złożyć w Przedszkolu w nieprze-

kraczalnym terminie do 30 marca 2011 r. (pokój nr 31-parter, 32-piętro 
od godz. 6.30 – 14.00). Dziękujemy

zaPraSzaMy na WySTaWĘ!
W roku ubiegłym obchodziliśmy 15 rocznicę 

partnerstwa gmin Skoki – Bardowick (Niemcy) 
- Drechterland (Holandia). Z tej okazji przygo-
towana została międzynarodowa wystawa prac 
artystów z naszych Gmin. Wystawa została otwar-
ta w Bardowick, w maju ubiegłego roku podczas 
obchodów Jubileuszu, następnie pojechała do 
Holandii, by wreszcie znaleźć się w Skokach. 

Ekspozycja została przygotowana w Bibliotece na I piętrze, można 
ją zwiedzać od 1 marca, do czego serdecznie zapraszamy. 

Karolina Stefaniak

dyżUry PracoWniKóW 
UrzĘdU SKarboWeGo

W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych z tytułu podatku do-
chodowego od osób fizycznych, wzorem lat poprzednich pracownicy 

Urzędu Skarbowego w Wągrowcu, będą pełnić dyżur
w dniach15 marca i 19 kwietnia br.
w Bibliotece Publicznej w Skokach

w godzinach od 8.00 do 15.00.
Podczas dyżuru można uzyskać niezbędną  pomoc i złożyć zeznanie o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2010 r.

inForMacJa
Dowody osobiste wydane w 2001r. na okres 10 lat tracą ważność w 

2011r.
Termin ważności dowodu osobistego określony jest w każdym wyda-

nym dowodzie osobistym. Po tym terminie unieważniany jest w systemie 
komputerowym. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy 
składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pokój nr 4, co 
najmniej 30 dni przed terminem upływu ważności dowodu osobistego. 

 Przypominamy także, że dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.
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Ojczyzny i Powstańców Wielkopolskich z Ziemi Skockiej. Po mszy 
św., jej uczestnicy udali się pod bramę cmentarza, na murze której 
obok tablicy z 2003 r. odsłonięto tablicę z 31 nazwiskami uczestników 
powstania z Gminy Skoki, niezależnie od miejsca ich spoczynku oraz 
z nazwiskami 5 powstańców pochodzących z innych regionów, których 
krewni osiedlili się w Skokach i tu pielęgnują powstańczą pamięć o nich. 

W pierwszych dniach 2009 r. do Skoków dotarła informacja, że 
w zbiorach rodzinnych mieszkanki Poznania pani Marii Tutak, sio-
strzenicy skockiego powstańca Stanisława Szeręgowskiego, zachował 
się sztandar skockich powstańców, który towarzyszył im w chwili 
wyruszania do walki z pruskim zaborcą. Sztandar ten pani Maria 
przekazała we władanie Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu. Po jego 
renowacji i uzupełnieniu w drzewce, puszkę z orłem wielkopolskim 
oraz wstęgi z kokardą i szarfy pocztu sztandarowego, sfinansowanych 
z ofiar wielu Skoczan, w trakcie rocznicowej, uroczystej mszy świętej 
w dniu 27.12.2009 r. księża: proboszcz Karol Kaczor i syn powstańca 
wielkopolskiego ks. Bronisław Sobkowiak dokonali ponownego po-
święcenia sztandaru. Zgodnie z życzeniem ofiarodawczyni sztandar 
ten przechowywany w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 
jest użyczany pocztowi sztandarowemu Towarzystwa i uczestniczy we 
wszystkich uroczystościach państwowych, samorządowych i kościelnych 
na terenie Gminy Skoki. 

Towarzystwo kontynuuje też zbieranie danych o udziale Skoczan w 
powstaniu i myśli o upamiętnieniu kolejnych jego uczestników, tak jak 
dotychczas na bramie cmentarnej.

Zarząd Towarzystwa udzielał również pomocy organizacyjnej rodzi-
nom, które wyrażały chęć umieszczenia pamiątkowej tablicy na mogile 
pochowanego w niej powstańca oraz inicjował zamieszczanie w prasie 
lokalnej informacji o bohaterskich powstańcach i o uroczystościach 
im poświęconych.

Działalność Zarządu, jak i całego Koła, znalazła też uznanie w 
oczach Zarządu Wielkopolskiego i Zarządu Głównego Towarzystwa, 
a wyraz tego zarówno głosem w dyskusji jak i wręczeniem medali i 
dyplomów – podziękowań, dał wyraz uczestniczący w zebraniu prezes 
Zarządu Wielkopolskiego i członek Zarządu Głównego Towarzystwa 
Andrzej Szymankiewicz.

Medale „Wierni Tradycji” przyznane przez Zarząd Główny Towarzy-
stwa otrzymali: pani Maria Tutak i pan Krzysztof Jachna, a dyplomami 
– podziękowaniami za szczególne zaangażowanie w upowszechnianiu 
pamięci i tradycji o Powstaniu Wielkopolskim obdarowani zostali: 
Dorota Mrozińska, Jan Cibail, Krystyna Rzepczyk, Wojciech Glin-
kiewicz, Stanisław Kinal, Franciszek Baranowski, Paweł Kiełczewski, 
Anna Kujawa, Iwona Migasiewicz, Michał Kołpowski, Anna Jachna, 
Tadeusz Jerzak, Danuta Kiełczewska, Wacław Kiełczewski, Janina 
Kucharska, Wojciech Krupecki, Sylwia Świdzińska Jachna i Krzysztof 
Migasiewicz.

Z kolei uczestnicy zebrania uchwalili plan pracy na lata 2011-2015 
oraz dokonali wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które ukonsty-
tuowały się w następującym składzie: 
• Zarząd Koła: prezes – Krzysztof Jachna, wice prezesi - Iwona Mi-

gasiewicz i Anna Kujawa, skarbnik – Jan Cibail, sekretarz – Paweł 
Kiełczewski, członek zarządu, koordynator ds. kontaktów ze szkołami 
– Dorota Mrozińska oraz członkowie Zarządu: Wojciech Glinkiewicz, 
Michał Kołpowski, Stanisław Kinal i Franciszek Baranowski. 

• Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Edmund Lubawy oraz człon-
kowie: Jan Babrakowski i Tadeusz Jerzak. 
Zebranie Koła w dniu 18 lutego br. zakończyło się uroczystym 

spotkaniem świąteczno – noworocznym członków i uczestniczących 
w nim gości. 

E. Lubawy

odznaczenia dla działaczy 
Koła ToWarzySTWa PaMiĘci 

PoWSTania 
WielKoPolSKieGo

Dokończenie ze str. 1

6 lUTeGo 2011 roKU 
WybieraliŚMy SenaTora 

rzeczyPoSPoliTeJ
Małe zainteresowanie i niska frekwencja cechowała tegoroczne 

wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 37. Nie 
inaczej było i w Mieście i Gminie Skoki.

Wystarczy stwierdzić, że na 6.913 uprawnionych do głosowania, we 
wszystkich 7-miu naszych obwodach wyborczych głosowało 224 osób, 
z których: 44 głosy oddano na Zbigniewa Ajchlera z Komitetu Wy-
borczego SLD, 102 głosy na Marię Janyskę z Komitetu Wyborczego 
Platformy Obywatelskiej, 38 głosów na Leszka Łochowicza z Komitetu 
Wyborczego PSL i 40 głosów na Henryka Stokłosę z Komitetu Wybor-
czego Henryka Stokłosy. 

Nasze preferencje wyborcze, chociaż podobne do preferencji 
wyborców w większości gmin okręgu nie miały ostatecznie wpływu 
na wynik wyborów, a podsumowanie wszystkich oddanych głosów w 
okręgu wykazało, że mandat senatorski wygrał kandydat niezależny 
Henryk Stokłosa. 

Wyniki wyborów w obwodach wyborczych naszej Gminy zamiesz-
czamy w poniższej tabelce. 

OKW nr

Upraw-
nionych 

do głoso-
wania

Głosy 
oddane 
ważne

Głosy ważne otrzymane na kandydatów 
na senatorów

Ajchler
Zbigniew 
Czesław

Janyska 
Maria 

Małgorzata

Łochowicz 
Leszek 
Roman

Stokłosa 
Henryk 
Tadeusz

1 w 
Skokach 1351 43 7 27 2 7

2 w 
Skokach 1843 61 11 29 13 8

3 w 
Kakuli-

nie
588 21 1 10 4 6

4 w 
Lechli-

nie
1054 38 11 16 5 6

5 w 
Potrza-
nowie

570 28 5 7 9 7

6 w 
Rejowcu 1026 20 4 7 5 4

7 w 
Bliży-
cach

481 13 5 6 0 2

44 102 38 40

KoMUniKaT
W SPraWie badanie MiĘSa 

na Terenie MiaSTa i GMiny SKoKi

Powiatowy Lekarza Weterynarii w Wągrowcu wyznaczył następujących 
lekarzy do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny na terenie 
gminy Skoki:

• lek. wet. Roman Jamrozik
ul. Zamkowa 7/1 62-085 Skoki, tel. (61)8 124 699

• lek. wet. Lidia Latuszek 
ul. Gnieźnieńska 34, 62-290 Mieścisko, tel. (61) 4 278 031, 600 453 451

• lek. wet. Zbigniew Załęgowski 
ul. Berdychowska 54, 62-100 Wągrowiec  tel.(67)2 621 346,
606 954 713

oraz codziennie po 1600 - w tym soboty i niedziele: Kobylec 74
tel.(67)26 12 641,  606 954 713
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Na dzień 31 grudnia 2010r. w Mieście i 
Gminie Skoki zamieszkiwało 9.344 osób, w 
tym 8.895 zameldowanych na pobyt stały oraz 
449 zameldowanych na pobyt czasowy. 

Spośród ogółu mieszkańców, 4159 osób 
zamieszkiwało w mieście, a 5185 na terenie 
wiejskim. 4687 spośród nas stanowiły kobiety, 
a 4657 mężczyźni.

Dla porównania, w dniu 31.12.2009r. w 
Mieście i Gminie Skoki zamieszkiwało łącz-
nie 8998 osób, w tym 8853 stanowiły osoby 
zameldowane na pobyt stały, a 145 osoby 
zameldowane na pobyt czasowy.

W roku 2010 nasi mieszkańcy zawarli 113 
związków małżeńskich. Urodziło się 100 
młodych Skoczan, w tym 46 dziewczynek i 54 
chłopców. Zmarło 82 z pośród nas, w tym  36 
kobiet i 46  mężczyzn. 

W trakcie roku z terenu Miasta i Gminy 
wymeldowało się 90 mieszkańców. Równocze-
śnie w tym samym czasie z terenu innych gmin 
przybyło 266 osób (194 osób zameldowało się 
na pobyt stały i 72 osoby na pobyt czasowy). 

Według danych Powiatowego Urzędu 
Pracy na dzień 31.12.2010r 569 osób spośród  
naszych mieszkańców pozostawało zarejestro-
wanych jako poszukujący pracy, w tym 497 
osób bez prawa do zasiłku. Rok wcześniej, 
tj. 31.12.2009 liczby te wynosiły odpowiednio 
476 i 396.

W dniu 31.12.2010r. do przedszkoli i ze-
rówek na terenie Gminy uczęszczało łącznie 
304 dzieci, z pośród których 198 dzieci, w tym 
52 z klas zerowych, korzystało z Przedszkola 
Samorządowego w Skokach, a 106 dzieci, w 
tym 28 z klas zerowych uczęszczało do placó-
wek prowadzonych przez Fundację „Pomoc 
Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach. Łączna 
liczba uczniów szkół podstawowych wynosiła 
599, z czego 403 stanowili uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Skokach, a 196 uczniowie 

szkół podstawowych Fundacji. Do naszego 
Gimnazjum uczęszczało 362 uczniów. 

W roku 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Skokach na realizację zadań wynikających 
z ustawy o pomocy Społecznej wypłacił kwotę 
592.488 zł, z tego na:
• zasiłki stałe dla 28 osób 101.244 zł
• zasiłki okresowe dla 73 osób 79.932 zł
• zasiłki celowe dla 247 osób 94.000 zł
• opłatę za usługi opiekuńcze dla 15 osób 
79.840 zł
• opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecz-
nej dla 8 osób 89.227 zł
• dożywianie w placówkach oświatowych dla 
324 dzieci  107.883 zł
• dożywianie w formie zasiłków celowych dla 
92 osób 40.362 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych Ośro-
dek Pomocy Społecznej wypłacił kwotę  
2.485.391 zł, z tego na:
• zasiłki rodzinne 1.040.658 zł
• dodatki do zasiłków rodzinnych 624.841 zł
• zasiłki pielęgnacyjne 258 osób 476.442 zł
• świadczenia pielęgnacyjne dla 40 osób 
216.450 zł
• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 
dziecka dla 109 osób 109.000 zł

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego w roku 2010 wydatkowano kwotę 
226.756 zł.

Łączna suma wypłaconych w roku 2010 do-
datków mieszkaniowych dla 78 uprawnionych 
rodzin wyniosła 131.720 zł.

Bibl ioteka Samorządowa na dzień 
31.12.2010r. posiadała 407 sztuk materiałów 
audiowizualnych i 28.345 woluminów, z czego 
595 egzemplarzy za sumę 11.848 zł zakupiono 
w roku 2010. Na dzień 31.12.2010r. w Bibliotece 
zapisanych było 958 czytelników, a liczba wypo-
życzonych w 2010 książek wyniosła 14.243 egz. 
W czytelni skorzystano z 490 pozycji.

Według danych Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w roku 
2010 na terenie Miasta i Gminy Skoki odno-
towano 95 zdarzeń wymagających interwencji 
Straży Pożarnych. Na sumę tych zdarzeń skła-
da się 17 pożarów i 71 miejscowych zagrożeń, 
w tym wyjazdów związanych z wypadkami 
drogowymi i z usuwaniem skutków huraga-
nów, a także z usuwaniem zagrażających życiu 
ludzi owadów – 7 zgłoszeń stanowiły wyjazdy 
spowodowane fałszywymi alarmami. W roku 
2009 liczba interwencji dla likwidacji skutków 
podobnych zdarzeń wynosiła odpowiednio 121 
oraz 28, 91 i 2.

W roku 2010 inwestorzy podejmujący na 
terenie Gminy budowę nowych obiektów 
(budynków i budowli) uzyskali łącznie 47 
pozwoleń na budowę, z pośród których 40 
dotyczyło budowy nowych, a 7 rozbudowy 
istniejących budynków mieszkalnych. 

W analogicznym okresie oddano do użytku 
34 obiektów, w tym 20 budynków mieszkal-
nych, z których 2 to budynki wielorodzinne 
mieszczące 8 lokali socjalnych. 

Budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2010 
w chwili uchwalenia wynosił 25.153.150 zł po 
stronie dochodów i 32.333.675 zł po stronie 
wydatków. 

W rezultacie zmian i korekt wprowadzo-
nych przez Radę Miejską w ciągu roku, na 
dzień 31.12.2010 ostatecznie plan dochodów 
budżetu wynosił 26.207.622 zł a plan wydatków 
29.942.426 zł. 

Jego faktyczne wykonanie wyniosło 
25.416.030,39 zł, po stronie dochodów i 
28.332.965,66 zł po stronie wydatków.

Budżet na rok 2011 zgodnie z uchwałą bu-
dżetową Rady Miejskiej wynosi 27.821.214 zł 
po stronie dochodów i 31.992.983 zł po stronie 
wydatków.          

E. Lubawy

MiaSTo i GMina SKoKi W STaTySTyce !

Po przystąpieniu 
przez nasz kraj do 
Unii Europejskiej 
w 2004 roku, znacz-
nie nasiliło się zja-
wisko wyjazdów do 

pracy za granicę. Wiele osób, nie tylko ludzi 
młodych, nieposiadających własnych rodzin, 
ale także rodziców dzieci w wieku przedszkol-
nym i szkolnym wyjeżdża w celach zarobko-
wych do innych krajów. Migracje zarobkowe 
rodziców stwarzają poważne problemy peda-
gogiczne i prawne, także dla szkół i placówek 
edukacyjnych. W sytuacji wyjazdu dorosłych 
i pozostawienia w kraju dzieci, brak kontaktu 
z rodzicami, niemożność przekazania im in-
formacji o postępach i trudnościach dziecka, 
brak współpracy w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych, jest poważną przeszkodą 
dla szkoły. W wielu sytuacjach edukacyjnych 
potrzebna jest zgoda albo wniosek rodziców. 

Bez nich nie jest możliwy pełen udział dziecka 
w życiu szkoły, podejmowanie skutecznych 
interwencji pedagogicznych. Inne problemy 
dla szkoły pojawiają się, kiedy uczeń wraca z 
zagranicy, gdzie przebywał wspólnie z rodzi-
cami i uczęszczał do szkoły w innym kraju, 
szczególnie wtedy, gdy system kształcenia 
w tym kraju i obowiązujące tam programy 
nauczania istotnie różnią się od polskiego 
systemu edukacyjnego. O tym szerzej jednak 
może napiszę przy innej okazji, bo choć nie tak 
często, ale również i z taką sytuacją spotkało 
się nasze gimnazjum. Dziś chciałbym skupić 
się na obowiązkach. 

Nauka w Polsce obowiązkowa jest do 
ukończenia 18 roku życia, czyli do osiągnię-
cia pełnoletności. Dziecko w wieku 6 lat jest 
obowiązane odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne (Art. 14, ust.3 USO), natomiast 
obowiązkiem szkolnym obecnie objęte są dzie-
ci, które w danym roku kalendarzowym kończą 

siedem lat i ten obowiązek trwa do ukończenia 
gimnazjum, nie dłużej niż do 18 roku życia. W 
sytuacji kiedy dziecko nie trafia do szkoły, albo 
za wiedzą rodziców nie prawidłowo realizuje 
ten obowiązek, szkoła, po wyczerpaniu przy-
sługujących jej możliwości ma obowiązek po-
wiadomić najbliższy Sąd - Wydział Rodzinny 
o zaniedbywaniu obowiązków rodziców wobec 
dziecka.  

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęsz-
czanie do szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Wyjazd za granicę i pozostawienie dziecka u 
kogoś z rodziny bez zawieszenia władzy rodzi-
cielskiej i ustanowienia opiekuna prawnego 
nie zwalnia rodziców z odpowiedzialności 
za wykonywanie obowiązku szkolnego przez 
ich syna czy córkę i może być potraktowane 
jako właśnie zaniedbanie obowiązków wobec 
dziecka.  

pedagog szkolny gimnazjum 
Krzysztof Ołdziejewski

zaniedbanie oboWiĄzKóW Wobec dziecKa
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Na podstawie  ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. 
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjal-
nych, mieszkań chronionych, noclegowni i do-
mów dla bezdomnych (Dz.U. Nr 251, poz.1844) 
uruchomiony został rządowy program wsparcia 
finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia 
lokali, mieszkań chronionych, noclegowni i 
domów dla bezdomnych. Obsługa programu 
została powierzona Bankowi Gospodarstwa 
Krajowego.

Ustawowe warunki udzielenia finansowego 
wsparcia obejmowały między innymi inwestycje 
polegające na budowie budynków mieszkalnych 
z przeznaczeniem na lokale socjalne a maksy-
malna wysokość dotacji wynosiła 20% kosztów 
przedsięwzięcia.

Gmina Skoki korzystając z rozwiązań 
przewidzianych w ustawie podjęła decyzję o 
reaktywowaniu po prawie 30 latach budowy 
mieszkań socjalnych. W roku 2007 wybrano 
miejsce lokalizacji budynków socjalnych  przy 
ul. Topolowej w Skokach oraz opracowano 
program budowy 16 mieszkań socjalnych. 
Przyjęto koncepcję  budowy 4 powtarzalnych 
budynków socjalnych w układzie parterowym 
z 4 lokalami socjalnymi w każdym budynku (z 
jednym mieszkaniem trzypokojowym, dwo-
ma mieszkaniami dwupokojowymi i  jednym 
mieszkaniem jednopokojowym). Niezbędną 
dokumentację projektową z planem zagospo-
darowania działki przygotowali S. Weyna i  L. 
Kurcab z Wągrowca.

W kwietniu 2008 r. Gmina Skoki złożyła 
wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego 
– Departament Funduszy Mieszkaniowych w 
Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia 
budowy 2 budynków mieszkalnych z 8 lokalami 
socjalnymi. Złożony wniosek spełniał wymaga-
nia do uzyskania finansowego wsparcia z Fun-
duszu Dopłat, o czym Gmina powiadomiona 
została przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
w lipcu 2008 r. 30 września 2008 r. podpisana 
została umowa Nr BS 08-01251 z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego w Warszawie na udzie-
lenie finansowego wsparcia budowy 8 mieszkań 
socjalnych do wysokości 20% przewidywanych 
kosztów budowy. W umowie przyjęto dwuletni 
okres realizacji przedsięwzięcia z terminem 
rozpoczęcia do dnia 31 października 2008r. i 
zakończenia do dnia 31 października 2010r.

Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto zgod-
nie z terminem w październiku 2008r. od uzbro-
jenia terenu lokalizacji budynków socjalnych w 
niezbędną  w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Przetarg na budowę 2 budynków z 8 lokalami 
socjalnymi rozstrzygnięty został w miesiącu 
maju 2009 roku a wykonawcą budynków socjal-
nych została firma „ODNOWA” Modlibowscy 
Spółka Jawna za cenę:  916.295,72 zł. Zakoń-
czenie realizacji przedsięwzięcia z uzyskaniem 
prawomocnej  decyzji Nadzoru Budowlanego 
w Wągrowcu na użytkowanie budynków i 
mieszkań nastąpiło w terminie w miesiącu 
październiku 2010 r. Całkowity koszt budowy 
2 budynków z 8 lokalami socjalnymi wyniósł: 
997.252,84 zł a dofinansowanie z Funduszu 
Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego: 
199.450,97 zł. 

Każde z wybudowanych mieszkań oprócz 
pokoi i kuchni posiada: łazienkę, korytarz i sień 
oraz wewnętrzne pomieszczenie gospodarcze 
mogące być wykorzystywane jako spiżarka lub 
pomieszczenie do przechowywania roweru lub 
wózka oraz jako pomieszczenie przynależne, 
lecz już na zewnątrz budynku – boks na opał.

Mieszkania socjalne przy ul. Topolowej w 
Skokach przyznawane były zgodnie z zapisami 
Uchwały XLVI/286/10 Rady Miejskiej Gminy 
Skoki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.

Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu sze-
ściu lokali socjalnych oraz o terminie składania 
wniosków podano do publicznej wiadomości 
poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach oraz 
we wsiach sołeckich, umieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Skokach, opublikowanie w „Wiadomościach 
Skockich”.

We wskazanym w ogłoszeniu terminie tj. od 2 
listopada 2010 roku do 30 listopada 2010 roku 
do tut. Urzędu wpłynęło 25 wniosków o przy-
dział  mieszkania. Powołana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki Komisja Mieszkaniowa, 
składająca się z pracowników Urzędu oraz 
Ośrodka Pomocy Społecznej, zweryfikowała 
złożone wnioski w zakresie warunków miesz-
kaniowych i dochodowych określonych w 
ww. uchwale. Po przeanalizowaniu złożonych 
dokumentów, u osób kwalifikujących się do za-
warcia umowy najmu przeprowadzona została 
wizja lokalna, w celu potwierdzenia warunków 
mieszkaniowych opisanych we wniosku. 

Po zakończeniu powyższej procedury, 
powstał projekt listy osób zakwalifikowanych 
do zawarcia umowy najmu. Projekt listy 
został pozytywnie zaopiniowany przez Ko-
misję Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego 

i Inwestycji Rady Miejskiej Gminy Skoki. Po 
uzyskaniu powyższej opinii Burmistrz Miasta 
i Gminy Skoki stworzył ostateczną listę osób 
zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 
lokali socjalnych położonych w Skokach przy 
ul. Topolowej.

W poniedziałek, 7 lutego br. z rąk Burmistrza 
Tadeusza Kłosa przydziały na mieszkania, 
stosowne do liczby osób w rodzinie otrzymali:

Na podstawie wyroków sądowych naka-
zujących eksmisję z dotychczasowych lokali 
mieszkalnych z prawem do lokali socjalnych:
- 3 osobowa rodzina Heleny Szymkowiak za-

mieszkała w baraku Nadleśnictwa Durowo 
w Roszkówku (barak decyzją nadzoru bu-
dowlanego ulegnie rozbiórce) – lokal przy ul. 
Topolowej 30/2 o pow. 58,78 m2;

- 3 osobowa rodzina Franciszka Zbierskiego za-
mieszkała w Skokach przy ul. Jana Pawła II – 
lokal przy ul. Topolowej 30/4 o pow. 45,74 m2;
Rodziny zakwalifikowane do zawarcia 

umowy najmu lokalu socjalnego spełniające 
warunki określone w uchwale Rady Miejskiej 
w Skokach w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowych 
zasobów gminy: 
- 3 osobowa rodzina Agnieszki Nowickiej, za-

mieszkała w Skokach przy ul. Piła Młyn 1- lo-
kal przy ul. Topolowej 28/2 o pow. 45,74 m2,;

- 4 osobowa rodzina Ewy Wojtasiak zamieszka-
łej w Potrzanowie, ul. Włókna 18- lokal przy 
ul. Topolowej 30/1 o pow. 58,78 m2;

- 9 osobowa rodzina Renaty Krych zamieszka-
łej w Skokach przy ul. Okrężnej 23 – lokal 
przy ul. Topolowej 28/1 o pow. 66,77 m2;

- 7 osobowa rodzina Stanisława Foińskiego 
zamieszkała w Skokach przy Pl. Powstańców 
Wielkopolskich 6 - lokal przy ul. Topolowej 
30/3 o pow. 66,77 m2.
Na dzień dzisiejszy bez przydziału pozostały 

2 mieszkania, z których jedno rozdysponowane 
zostanie w miesiącu marcu br., a drugie pozo-
stanie w dyspozycji Gminy jako zabezpieczenie 
na wypadek ewentualnych klęsk żywiołowych.

Reaktywacja budowy mieszkań 
socjalnych na terenie Gminy Skoki
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Program „Słoneczna Gmina” został utworzony w 2008 roku i aktualnie zrzesza ponad 
70 gmin z całej Polski. Głównym celem programu jest  wyrównanie szans  w dostępie do 
nowoczesnych urządzeń i wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz propagowanie 
stylu życia chroniącego środowisko naturalne poprzez wykorzystywanie kolektorów sło-
necznych oraz modułów fotowoltaicznych do produkcji ciepła i prądu w budynkach jedno 
i wielorodzinnych. 

Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez „Słoneczną Gminę” do realizacji powyższych 
celów jest program dotacyjny uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dotacja oferowana jest w formie dopłat do kredytów 
bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich 
prawidłowego funkcjonowania. Wysokość dotacji wynosi 45%. Z programu skorzystać 
mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe przy montażu instalacji solarnych w bu-
dynkach mieszkalnych. Kredytów z dotacją udzielają Banki Spółdzielcze oraz Bank Ochrony 
Środowiska.

Gmina Skoki przystąpiła do Programu „Słoneczna Gmina” dzięki czemu jej mieszkańcy będą 
mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy przy realizowaniu inwestycji w instalacje kolektorów 
słonecznych oraz przy staraniu się o kredyt z dotacją 45% na dostawę i montaż solarów. 

Dnia 16 marca br. o godzinie 18:00 w budynku Urzędu Gminy Skoki przy ul. 
Ciastowicza 11 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych 
programem dotacyjnym 45% na dostawę i montaż kolektorów słonecznych. 
Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele gminy Skoki, programu „Słoneczna Gmina” oraz 
Banku Spółdzielczego. Serdecznie zapraszamy. 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem 
„Słonecznej Gminy”: 61 8710 944.

PROGRAM SŁONECZNA GMINA 
Z DOTACJAMI NA KOLEKTORY SŁONECZNE

Budowa i zasada działania instalacji solarnej
Słoneczna instalacja grzewcza służy do 

zamiany energii promieniowania słonecz-
nego w ciepło użyteczne, składa się ona z 
czterech podstawowych elementów:
- kolektora słonecznego
- zbiornika solarnego cwu, 
  lub wymiennika ciepła
- zespołu pompowego
- układu sterującego

Kolektor zamienia promieniowanie sło-
neczne w ciepło, które jest następnie trans-
portowane za pomocą płynu solarnego do 
wymiennika. Element sterujący instalacji 
solarnej mierzy temperaturę płynu w ko-
lektorach słonecznych i wody użytkowej w 
dolnej części podgrzewacza. 

Jeżeli różnica temperatur osiągnie od-
powiednią wartość regulator uruchamia 
pompę i następuje ogrzewanie wody 
użytkowej przez kolektory. 

W sytuacji gdy kolektory słoneczne 
nie dostarczają wystarczającej ilości 
energii a woda w zasobniku ma za niską 
temperaturę, następuje ogrzewanie 
wody przez kocioł c.o. 

Z doświadczeń wynika, iż energia 
słoneczna jest wstanie pokryć:
- do 25% energii potrzebnej do ogrzania budynku,
- od 50 do 70% energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody (CWU),
- do 90% energii potrzebnej na dogrzanie basenu w sezonie.

mgr inż. Piotr Szygenda

KonTrola 
SKrzyneK 
lĘGoWych

W lesie sosnowym pod Lechlinem nasza 
grupa opiekuje się trzydziestoma własnoręcz-
nie wykonanymi skrzynkami lęgowymi. Budki 
zastępują naturalne dziuple, których w lasach 
niestety brakuje. W sezonie lęgowym, od po-
czątku kwietnia do sierpnia, ptaki korzystają 
ze skrzynek, aby zbudować w nich gniazda, 
złożyć jaja i wychować potomstwo. Natomiast 
jesienią i zimą to świetne kryjówki na nocleg, 
które dają schronienie przed chłodem i dra-
pieżnikami. 

Postanowiliśmy sprawdzić jakie ptaki w 
nich nocują. Wieczorem zaopatrzeni w latarki 
i drabinę ruszyliśmy w teren. Wyrzuciliśmy 
stare gniazda, a do wnętrza nasypaliśmy trocin, 
tak aby ptaki mogły się w nie wtulić. Niestety 
ograniczeni czasem skontrolowaliśmy tylko 
szesnaście domków. Ku naszemu zaskoczeniu 
w co drugiej skrzynce nocowały ptaki. W pięciu 
były kowaliki, a w czterech sikorki bogatki, z 
czego dwie miały obrączki – jedna obrączko-
wana 11 października 2009r. jako ptak dorosły, 
natomiast druga 23 maja 2010r. w tym miejscu 
jako pisklę. Pozostałe ptaki otrzymały obrączki 
i z powrotem trafiły do środka.

W wyprawie uczestniczyli: Hubert, Kacper, 
Paweł i Mikołaj.  

Hubert Czarnecki
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iV SeSJa rady MieJSKieJ
24 lutego 2011 roku z udziałem 15 radnych odbyła się IV sesja Rady 

Miejskiej Gminy Skoki. Radni obradowali pod przewodnictwem Zbi-
gniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Jerzy Dembiński. 

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 11 uchwał, w tym: 
1. Uchwałę nr IV/15/2011  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

miasta i gminy Skoki na 2011r.
Uchwałą tą Rada zwiększyła ogólne dochody budżetu Gminy na rok 

2011 o kwotę 276.436 zł, zmniejszając równocześnie ogólne wydatki 
budżetu o kwotę 834.896 zł.

W rezultacie tych zmian, ogólne dochody budżetu na dzień 24.02 br 
wynoszą 28.210.783zł, a ogólne wydatki budżetu wynoszą 31.271.220zł.

2. Uchwałę nr IV/16/2011  w sprawie  zmiany Uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki 
na lata 2011-2032.

Wyżej wymienioną uchwałą Rada w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Miasta i Gminy na lata 2011-2032 dokonała zmian wynikających 
z Uchwały nr IV/15/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
miasta i gminy Skoki na 2011r

3. Uchwałę nr  IV/17/2011  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
Gminy Skoki z dnia 7 października 2010r. Nr LI/305/10 w sprawie 
ustalenia stawek i zwolnień w podatku  od nieruchomości.

Wyżej wymienioną uchwałą Rada dostosowała treść zapisu paragrafu 
1 ust. 2 pkt.4 dotychczasowej Uchwały do zmienionych przepisów usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od nieruchomości 
określone Uchwałą z dnia 7.10.2010r. pozostają bez zmian. 

4. Uchwałę nr  IV/18/2011  w sprawie zwolnienia Zakładu  Wodocią-
gów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy 
nadwyżki środków obrotowych ustalonej  na koniec 2010r. 

W/w uchwałą Rada zwolniła Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Skokach z dokonania wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków 
obrotowych powstałej na koniec 2010r. w wysokości 13.208,20 zł z 
równoczesnym przeznaczeniem tych środków na pokrycie kosztów 
wymiany złóż filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w Roszkowie. 

5. Uchwałę nr  IV/19/2011  w sprawie zasad i trybu umarzania, odra-
czania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charak-
ter cywilnoprawny przypadających Gminie Skoki lub jej jednostkom 
podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Wymienioną uchwałą Rada określiła zasady i tryb umarzania, odra-
czania i rozkładania na raty przez Burmistrza i kierowników jednostek 
podległych samorządowi Gminy, przypadających Gminie ulu tym 
jednostkom należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

6. Uchwałę nr  IV/20/2011 w sprawie świadczenia usług telekomu-
nikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skoki.

Uchwałą tą Rada postanowiła podjąć działalność w zakresie świad-
czenia w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Skoki usług 
telekomunikacyjnych, poprzez bezpłatne publicznie dostępne punkty 
dostępu do bezprzewodowego Internetu. 

7. Uchwałę nr  IV/21/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości  gruntowych przeznaczonych pod budownictwo miesz-
kaniowe jednorodzinne położonych w Brzeźnie.

Wymienioną uchwałą Rada wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości 
gruntowych w postaci 7 działek przeznaczonych pod jednorodzinne 
budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Brzeźno. 

8. Uchwałę nr IV/22/2011  w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/9/10 
Rady Miejskiej Gminy w Skokach z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie 
ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Bur-
mistrza Miasta i Gminy w Skokach.

Uchwałą tą Rada uchyliła swą Uchwałę nr II/9/10 z dnia 2 grudnia 
2010r. Powyższe wiąże się z tym, że w świetle obowiązującej obecnie 
interpretacji aktów prawnych Rada Gminy ma uprawnienia jedynie do 

ustalenia wynagrodzenia burmistrza, w którego w skład nie wchodzi jed-
nak limit na korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych. 
Ustalenie wysokości ryczałtu za jazdy prywatnym samochodem według 
obecnie obowiązujących przepisów stanowi czynność z zakresu Prawa 
Pracy wykonywaną przez wyznaczonego przez Burmistrza pracownika.

9. Uchwałę nr IV/23/2011  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 
Miejskiej Gminy na 2011r.

Powyższą Uchwałą Rada zatwierdziła swój plan pracy na rok 2011, 
z zaznaczeniem że plan ten ma charakter otwarty, co oznacza, że w 
trakcie jego realizacji może on być wzbogacony o nowe problemy, które 
wyłonią się w trakcie roku 2011

10. Uchwałę nr IV/24/2011  w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2011r.

W/w Uchwałą Rada zatwierdziła plany pracy swych komisji na rok 
2011.

11. Uchwałę nr IV/25/2011  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 
Gminy Skoki do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Wągrowcu.

Uchwałą tą Rada wyznaczyła radną Elżbietę Berendt przedstawicie-
lem Gminy Skoki do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Wągrowcu. 

Przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, jako organ doradczy 
działa Rada Społeczna składającą się z 5 przedstawicielu Rady Powiatu 
Wągrowieckiego oraz po 1 przedstawicielu gmin wchodzących w skład 
powiatu i 2 przedstawicieli Miasta Wągrowca.  

Działalność w/w Rady ma charakter kadencyjny, co oznacza że w 
związku z upływem kadencji poprzedniej Rady należy powołać jej nowy 
skład, czego dokona Rada Powiatowa po przedstawieniu delegatów 
oddelegowanych przez przedstawicieli Rad Gmin. 

Podjęte uchwały wraz z protokółem z sesji prezentujemy w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl. 
Równocześnie w raz z protokółem z sesji znajdują się one do wglądu z 
Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na stanowisku ds. Obsługi Rady 
i jej Organów – pokój nr 8.

„Młodzi inżynieroWie”
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty 

w Skokach realizuje w okresie od 17.01.2011 r. do 17.06.2011 r. 
projekt pn.: „Młodzi inżynierowie” współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

32 uczniów i uczennic z terenu Gminy Skoki ma możliwość 
uczestniczenia w 14-stu 4 godzinnych spotkaniach warsztatowych 
z zakresu robotyki, które podzielone zostały na trzy poziomy trud-
ności: JUNIOR, SENIOR i MASTER.

Wszyscy uczestnicy projektu przechodząc przez kolejne po-
ziomy zajęć, dowiedzą się czym jest robot, poznają podstawowe 
pojęcia z zakresu robotyki, mechaniki, programowania, a także 
z zakresu elektroniki i informatyki. Przy wykorzystaniu zesta-
wów klocków Lego Mindstrom NXT, a następnie elementów 
elektronicznych kursanci budować będą własne roboty i pro-
gramować je przy użyciu m.in. języka C++, będącego jednym  
z najpopularniejszych języków programowania, którego uczą się 
studenci na każdej politechnice.

Projekt realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego
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OGłOSZONE ZOSTAły:
• Przetarg nieograniczony na równanie i wałowanie oraz ścinkę po-

boczy dróg  gminnych. Termin składania ofert upływa 8 marca br.
• Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta i 

Gminy Skoki na rok 2011, z zakresu zapewnienia pomocy hospicyjno-
paliatywnej. Na realizację zadania w budżecie Gminy zaplanowano 
10.000 zł. Oferty można składać do 16 marca br.

• Przetarg na remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP 
w Skokach.  W ramach inwestycji planowana jest wymiana okien i 
drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem 
elewacyjnym oraz docieplenie dachu. Termin składania ofert upły-
wa 9 marca br.  Jest to inwestycja dofinansowana ze środków UE a 
planowany termin jej realizacji upływa 22 czerwca br.

• Rozstrzygnięto przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów gmin-
nych o pow. 368 m2, położonych w Sławicy (działka 318/2). Przetarg 
ograniczono do właścicieli sąsiednich działek ze względu na małą 
powierzchnię przeznaczonej do wydzierżawienia działki, uniemożli-
wiającą potraktowanie tego gruntu jako samodzielnej nieruchomości. 
Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny wynosi 149,20 zł/rok. 

• Zakończono przyjmowanie ofert w ramach przetargu nieograniczo-
nego na budowę nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzanowo-Bu-
dziszewko. W ramach przetargu wpłynęło 7 ofert - najtańsza oferta 
na kwotę 1.708.388,01 zł, najdroższa oferta na kwotę 2.296.571,06 zł. 
Obecnie trwa ocena formalna złożonych dokumentów. Inwestycja 
obejmie budowę nowej nawierzchni bitumicznej łącznie z podbudową 
na długości 2.303 m i szerokości 4,5m. Zadanie, zgodnie z założenia-
mi, ma być wykonane do końca lipca br. Budowa drogi dofinansowana 
zostanie ze środków UE.

SPRAWy BIEżąCE
• Podano do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych pod bu-

downictwo mieszkaniowe nieruchomości gruntowych:
• Położonych w rejonie ul. Rakojedzkiej w Skokach tj.
- Działka nr 70/29 o pow. 0,0920, cena wyjściowa zbycia 60.762 zł;
- Działka nr 70/42 o pow. 0,0920, cena wyjściowa zbycia 60.762 zł;
- Działka nr 70/48 o pow. 0,1362 ha, cena wyjściowa zbycia 84.501 zł;
- Działka nr 70/50 o pow. 0,1035 ha, cena wyjściowa zbycia 68.265 zł;
- Działka nr 70/52 o pow. 0,0940 ha, cena wyjściowa zbycia 61.992 zł;
• Położonych w rejonie ul. Szkolnej w Potrzanowie
- Działka nr 762/5 o pow. 0,0756 ha, cena wyjściowa zbycia 38.819 zł;
- Działka nr 762/8 o pow. 0,0974 ha, cena wyjściowa zbycia 57.220 zł;
- Działka nr 762/9 o pow. 0,0974 ha, cena wyjściowa zbycia 57.220 zł;
- Działka nr 762/10 o pow. 0,0961 ha, cena wyjściowa zbycia 56.260 zł;
- Działka nr 762/11 o pow. 0,0893 ha, cena wyjściowa zbycia 52.275 zł;
- Działka nr 762/14 o pow. 0,0949 ha, cena wyjściowa zbycia 55.553 zł;
- Działka nr 762/16 o pow. 0,0832 ha, cena wyjściowa zbycia 48.745 zł;
- Działka nr 762/3 o pow. 0,1334 ha, cena wyjściowa zbycia 68.142 zł;
• Po upływie okresu w jakim osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 

w nabyciu nieruchomości mogą składać ewentualne wnioski, urucho-
miona zostanie procedura przetargowa sprzedaży.

• Ogłoszono wykaz części działki nr 1677 (ok. 0,0580 z 0,7761 ha), 
położonej w Skokach przy ul. Zamkowej, przeznaczonej do dzierżawy 
na czas określony – 2 lata. Część działki  przeznacza się do wydzier-
żawienia na plac manewrowy do prowadzenia nauki jazdy.

• W związku z występującymi rozbieżnościami pomiędzy Wykazem 
urzędowym nazw miejscowości w Polsce a używanymi w obiegu 
publicznym nazwami i rodzajami miejscowości, dokonano analizy 
urzędowego nazewnictwa oraz określeń rodzaju wszystkich miej-
scowości położonych na terenie Gminy Skoki. W wyniku weryfikacji 
funkcjonującego nazewnictwa miejscowości stwierdzono, że w kilku 

przypadkach w obiegu publicznym używa się określeń rodzajowych 
nazw miejscowości innych niż w obowiązującym Wykazie. 

• W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania Wykazu 
do stanu faktycznego poprzez:

- Zmianę rodzaju następujących miejscowości:
 Glinno, osada na Glinno wieś;
 Grzybowice, przysiółek na Grzybowice, wieś;
 Lechlinek, przysiółek na Lechlinek, wieś;
 Stawiany, osada na Stawiany, wieś;
 Jagniewice, osada na Jagniewice, wieś;
 Rakojady osada na Rakojady, wieś;
 Roszkowo, osada na Roszkowo, wieś;
 Roszkówko, przysiółek na Roszkówko, wieś
- Zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Włókna, część wsi Po-

trzanowo.
- Zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Rakojady, gajówka.
• Proponowane zmiany, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficz-
nych, poddane zostaną konsultacji społecznej podczas zwołanych w 
tym celu wiejskich zebrań konsultacyjnych.

• Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zarządził wybory do organów jedno-
stek pomocniczych (sołectw) Gminy Skoki. Na terenie Gminy mamy 
27 sołectw. Zgodnie ze statutami poszczególnych sołectw, wybory 
sołtysa i rady sołeckiej Burmistrz zwołuje w terminie nie później niż 
6 miesięcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

• Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę sieci 
wodociągowej, kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki beto-
nowej na ul. Kościuszki (II etap). W ramach inwestycji planuje się 
utwardzenie drugiego odcinka ul. Kościuszki na długości 570 mb.

• Przeprowadzono procedurę przydziału 6 mieszkań socjalnych przy 
ul. Topolowej w Skokach. Do 28 lutego można było składać wnioski 
o przydział kolejnego lokalu socjalnego o pow. użytkowej 58,78 m2. 
Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy wynajmowane są na 
czas określony osobom, które osiągają niskie dochody i znajdują się 
w trudnych warunkach mieszkaniowych.

• Trwa procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek w rejonie ulic Kościuszki i Antoniew-
skiej w Skokach, z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową. W 
wyniku opracowania planu powstanie ok. 14 ha kompleks działek 
budowlanych.

• Wyłożono do wglądu publicznego opracowany miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego w Rościnnie i Potrzanowie. Uwagi 
do planu będzie można składać w Urzędzie w terminie od 14 marca 
do 13 kwietnia br.

• W trakcie opracowania jest dokumentacja na budowę nawierzchni 
bitumicznej ul. Dworcowej w Skokach oraz drogi gminnej w Niedź-
wiedzinach.

• Trwa sprzedaż pozyskanego w lasach gminnych drewna opałowego 
tj. brzoza - 91,80 zł /mp, topola – 54,00 zł/mp, sosna – 70.20 zł/mp.

• Gminne Biuro Spisowe realizuje zadania związane z przeprowa-
dzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. 
Zgodnie z harmonogramem prac spisowych wybrano 4 rachmistrzów 
spisowych oraz przeprowadzono aktualizację danych zaimportowa-
nych do programu informatycznego obsługującego spis. Spis zostanie 
przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Jest to 
pierwszy spis ludności po wejściu Polski w struktury europejskie. 
Zarówno sposób prowadzenia spisu, jak też zakres danych pozyski-
wanych w spisie, dostosowany jest do wymagań określonych unijnymi 
przepisami.

• Od 1 do 17 marca br. trwa obchód przedspisowy, w ramach którego 
rachmistrzowie dotrą do każdego mieszkania w celu potwierdzenia, 
za pomocą specjalistycznego urządzenia, położenia budynku miesz-
kalnego.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  ZAMÓWIENIA  POWYŻEJ 14.000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Gmina Skokiul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja  istotnych 
warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia  oraz informacja o moż-
liwości składania ofert częściowych: Równanie, wałowanie oraz ścinkę poboczy 
dróg gminnych na terenie miasta i gminy Skoki
Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne profilowanie ulic i dróg gruntowych 
oraz tłuczniowych i żużlowych równiarką, polegające na wyrównaniu podłużnym i 
poprzecznym korpusu drogi z nadaniem jej prawidłowych spadków. Łączna  długość 
dróg wynosi 83150 mb przy średniej szerokości 4,5-5,0 m. Ścinkę poboczy należy 
wykonać samojezdną ścinarką mechaniczną nadmiar ziemi, darniny należy odwieść 
samochodem ciężarowym samowyładowczym na odległość do 5 km. Średnia sze-
rokość ścinanego pobocza 1,0 mb należy przyjąć średnią głębokość ścinki poboczy 
do 0,10 m na odcinku 1300 mb z zachowaniem spadku 6-8%. 
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV  45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: Do 27.05.2011 r. 
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków
7.1 Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  spełniają  warunki 
dotyczące:  (art. 22 ust. 1 pkt 1do 4 )
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku  w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku dotyczącego dysponowa-
nia potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zamawiający uzna 
dysponowanie równiarką samojezdną, walcem, samojezdną frezarką/ścinarką 
samobieżną do mechanicznej ścinki poboczy oraz samochodem ciężarowym 
skrzyniowym samowyładowczym,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie,
7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w  postępowaniu:
W celu potwierdzenia  spełnienia przez wykonawcę  warunków, o których mowa w 
art. 22 ust 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykaz narzędzi (sprzętu) dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówie-
nia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 
7.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy o okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
zamawiający żąda następujących dokumentów:
a)  oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
7.4 Zgodnie z wymogiem art. 44 ustawy wykonawca składa wraz z ofertą przetargową  
oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców na 
podstawie złożonych dokumentów, o których mowa wyżej.
8. Informacja na temat wniesienia wadium: Nie wymaga się złożenia wadium 
przetargowego.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100%
10. Miejsce i termin składania ofert: 
Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia 08.03.2011 r. do godz. 1200

11.Termin związania z ofertą:
30 dni – bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu 
składania ofert.  
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie 
dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających

Wybory SołTySóW i rad 
SołecKich W GMinie SKoKi 

oraz KonSUlTacJe 
W SPraWie zMiany 

rodzaJU MieJScoWoŚci
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w ciągu 6 miesięcy od 

wyboru Rady Miejskiej Gminy Skoki winny odbyć się wybory sołtysów 
i rad sołeckich. Czyniąc zadość tym wymogom Burmistrz Miasta i 
Gminy wydał zarządzenie nr 18/2011 w sprawie zarządzenia wyborów 
do organów jednostek pomocniczych Gminy Skoki, w którym ustalił 
równocześnie terminy i miejsca ich odbycia. Harmonogram w/w zebrań 
wyborczych podajemy w załączeniu.

W tych samych dniach i miejscach, z tym że o pół godziny wcze-
śniej w miejscowościach: Glinno, Grzybowo, Jagniewice, Lechlinek, 
Potrzanowo, Rakojady, Roszkowo, Roszkówko i Stawiany odbędą 
się zebrania konsultacyjne w sprawie zmiany rodzaju miejscowości i 
zniesienia nazw miejscowości w Gminie Skoki 

Wszystkie w/w miejscowości w Wykazie Urzędowym określane są 
jako osady lub przysiółki, chociaż od kilkunastu, a niektóre od kilku-
dziesięciu lat stanowią prężnie rozwijające się wsie, które na mocy 
uchwał Rady Miejskiej Gminy Skoki posiadają własne samorządy 
mieszkańców.

Po przeprowadzonych konsultacjach i stosownym postępowaniu 
miejscowości takie jak: Glinno, Stawiany, Jagniewice, Rakojady i Rosz-
kowo określane w Wykazie jako osady oraz miejscowości Grzybowice, 
Lechlinek i Roszkówko określane jako przysiółki zostaną formalnie 
określone jako „wsie”. 

Konsultacje dotyczyć też będą:
- w Potrzanowie wykreślenia osady Włókna, jako części wsi Potrza-

nowo; spowodowane to jest tym, że w roku 1997 mocą uchwały Rady 
Miejskiej wszystkie ciągi komunikacyjne w Potrzanowie, w tym Włókna 
otrzymały nazwy ulic, przy czym wszystkie ulice zyskały odrębne numery 
nieruchomości,

- w Rakojadach, wykreślenia miejscowości Rakojady Gajówka, gdzie 
istniejąca tam leśniczówka, już w latach 70-tych została zlikwidowana, 
a same zabudowania zostały rozebrane.

Harmonogram zebrań wiejskich wyborczych

Lp. Sołectwo Data Godzina Miejsce

1. Bliżyce 02.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
2. Brzeźno 03.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
3. Budziszewice 04.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
4. Chociszewo 31.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
5. Glinno 07.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
6. Grzybowo 08.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
7. Jabłkowo 25.03.2011r 18.00 Klub Fundacji
8. Jagniewice 10.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
9. Kakulin 22.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
10. Kuszewo 14.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
11. Lechlin 15.03.2011r 18.00 Szkoła Podstawowa
12. Lechlinek 16.03.2011r 12.00 mieszkanie sołtysa
13. Łosiniec 16.03.2011r 18.00 Szkoła Podstawowa
14. Niedźwiedziny 17.03.2011r 18.00 świetlica łowiecka
15. Pawłowo Skockie 18.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
16. Potrzanowo 01.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
17. Pomarzanki 18.03.2011r 12.00 mieszkanie sołtysa
18. Raczkowo 30.03.2011r 18.00 Biblioteka Gminna
19. Rakojady 05.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
20. Rejowiec 21.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
21. Roszkowo 11.03.2011r 18.00 Biblioteka Gminna
22. Roszkówko 11.03.2011r 12.00 Biblioteka Gminna
23. Rościnno 23.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
24. Sława Wielkopolska 01.04.2011r 18.00 Biblioteka Gminna
25. Sławica 24.03.2011r 18.00 Biblioteka Gminna
26. Stawiany 09.03.2011r 18.00 świetlica wiejska
27. Szczodrochowo 28.03.2011r 18.00 Biblioteka Gminna
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  ZAMÓWIENIA  POWYŻEJ 14 000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja o   
możliwości składania ofert  częściowych: Przedmiot zamówienia obejmuje remont 
elewacji wraz z dociepleniem  budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na 
cele społeczno-kulturalne
Zakres robót obejmuje m.in.:
- wymianę stolarki okiennej w ilości ok.24.0 m2 (23 szt okien PCV o różnych wymiarach) 
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w ilości 14.23m2 (6 szt drzwi  zewnętrznych 
AL z tego 2 szt dwuskrzydłowych)
- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem elewacyjnym - 753.75m2 
- ocieplenie stropodachu  niewentylowanego – 136.07m2

- docieplenie dachu krokwiowego- sufitu podwieszanego– 217.73m2

Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze (kosztorysie ślepym), 
dokumentacji oraz specyfikacjach technicznych
Oznaczenie wg CPV:           
- 45.20.00.00-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   
budowlanych lub ich części o
- 45.26.10.00-4 – wykonywanie pokryć o konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- 45.26.20.00-1 – specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
- 45.30.00.00-0 – roboty instalacyjne w budynkach
- 45.32.00.00-6 – roboty izolacyjne
- 45.32.10.00-3 – izolacja cieplna
- 45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45.42.00.00-7 – roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie
- 45.42.10.00-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej
Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały 
na minimalny okres 3 lat, licząc od daty odbioru końcowego.
Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 22.06.2011r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków:
7.1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
a) dysponują odpowiednimi  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- kierownik 
budowy branży konstrukcyjno-budowlanej  
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej niezbędnej do realizacji zamówienia-posiadają 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
na kwotę minimum 150 tyś. zł
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

określonych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych.
7.2.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w 
art.22 ust.1 ustawy, zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) w celu wykazania spełnienia warunku wg.pkt.7.1.a oświadczenie potwierdzające 
posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania robotami przez wskazane osoby   
w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia:
kierownik budowy – uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
b) w celu wykazania spełnienia warunku wg.pkt.7.1.b opłaconej polisy, a w przypadku 
jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 150 tyś. zł
7.3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o   
udzielenie zamówienia , o których mowa w art.24 ust.1 ustawy, zamawiający żąda  
następujących dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 
ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, żę uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwier-
dzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
– wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert.
7.4.Zgodnie z wymogiem art. 44 ustawy wykonawca składa wraz z ofertą przetargową  
oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ustawy   
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców na 
 podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej.
8. Informacja na temat wniesienia wadium: 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
9. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Cena oferty-100 %
10. Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 
marca 2011 roku do godziny 1200

11. Termin związania ofertą:
30 dni - bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu 
składania ofert
12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie 
dotyczy
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z 
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwał Rady Miejskiej Gminy Skoki nr: 
1. XXIX/196/2009 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki – działki nr 491/2 
i 491/4 w Potrzanowie,
2. XXIX/197/2009 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki – działka nr 335/4 
w Potrzanowie,
3. XXIX/198/2009 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki – działka nr 274 w Rościnnie,
4. XXIX/199/2009 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki – działka nr 163 w Rościnnie,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 14.03.2011r. do 13.04.2011r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki
w dni robocze w godzinach od 900 do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 21 marca 2011 roku o godz. 14:00

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy-sala Biblioteki Publicznej 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 
ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych i prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi  można  składać w terminie do dnia 29.04.2011r.  
Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnio-
skodawcy, przedmiot uwag oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
  Uwagi mogą być wnoszone:
  - w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,
  - w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej,
  - za pomocą  poczty elektronicznej  na adres e-mail : sekretariat@skoki.nowoczesnagmina.pl
 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Skoki



12

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925801, fax 61 8925803

podaje do publicznej wiadomości
WyKAZ

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
położonych w Potrzanowie w rejonie ul. Szkolnej

L.p.

Oznaczenie 
nieruchomości
wg ewidencji

gruntów, numer
księgi wieczystej

Opis 
Nieruchomości

Warunki zabudowy

Wartość
nierucho-

mości
w zł

Cena zbycia
z podatkiem

VAT w zł
Uwagi:

1              2 3 4 5 6 7

  1. Działka nr 762/5 
o pow. 0,0756 ha 
K.W nr 
P01B/00048770/6               
SR Wągrowiec. 

Dla terenu, na którym położona jest 
działka wydana została decyzja Bur-
mistrza Miasta i Gminy Skoki Nr 
68/09 o warunkach zabudowy z dnia 
17.06.2009r. znak sprawy: RIGP 7331-
1/8/09.
Wymieniona decyzja ustala warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
obejmującego dz. nr 762 w zakresie 
inwestycji polegającej na budowie bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych 
wraz z małym obiektem handlowo-
usługowym. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1/wys. zabudowy – II kondygnacje nadziemne, 
w tym poddasze użytkowe, do wys. max  9,0 m 
od poziomu terenu do kalenicy dachu,
2/szerokość elewacji frontowej – max. 16,0 m,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia od 250 do 400, pokrycie z dachówki
lub materiałów dachówko-podobnych, 
4/wysokość górnej krawędzi  elewacji fronto-
wej –wysokość okapu – max. 4,5 m,
7/ nieprzekraczalne linie zabudowy- podane 
są na załączniku graficznym do decyzji o wa-
runkach zabudowy.
8/ budynki bez podpiwniczenia.

31.560,00 38.819,00

Zbycie
nierucho-
mości
w drodze 
przetargu
ustnego
nieograni-
czonego

 2. Działka nr 762/8
o pow. 0,0974 ha 
K.W nr
 P01B/00048770/6          
SR Wągrowiec

j.w. j.w 46.520,00 57.220,00 j.w.

  3. Działka nr 762/9
o pow. 0,0974 ha 
K.W nr 
P01B/00048770/6              
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 46.520,00 57.220,00 j.w.

  4. Działka nr 762/10
o pow. 0,0961 ha
K.W nr 
P01B/000/48770/6 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 45.740,00 56.260,00 j.w.

  5. Działka nr 762/11
o pow. 0,0893 ha
K.W nr 
P01B/00048770/6              
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 42.500,00 52.275,00 j.w.

  6. Działka nr 762/14
o pow. 0,0949 ha
K.W nr
 P01B/00048770/6             
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 45.165,00 55.553,00 j.w.

7. Działka nr 762/16
o pow. 0,0832 ha
K.W nr
 P01B/00048770/6              
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 39.630,00 48.745,00 j.w.

  8. Działka nr 762/3
o pow. 0,1334 ha
K.W nr 
P 0 1 B / 0 0 0 4 8 7 7 0      
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 55.400,00 68.142,00 j.w.

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieru-
chomościami  (tekst jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zmianami ) mogą złożyć  wniosek w Urzędzie Miasta  i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc 
od dnia wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia  25 lutego 2011r. do  18 marca 2011r. na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Cia-
stowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl  
3) w cenie działek uwzględniono uzbrojenie terenu w sieć wodociągową.
4) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (061) 8925-814 lub 815.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925801, fax 61 8925803

podaje do publicznej wiadomości
WyKAZ

nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
przeznaczonych do zbycia  w rejonie ul. Rakojedzkiej  w Skokach

L.p.

Oznaczenie 
nieruchomości
wg ewidencji

gruntów, numer
księgi wieczystej

Opis 
Nieruchomości

Warunki
Zabudowy

Wartość
nierucho-

mości
w zł

Cena 
zbycia

z podat-
kiem

VAT w zł

Uwagi:

 1              2 3 4 5 6 7

  1. Działka nr 70/29 o 
pow. 0,0920 ha 
K . W  n r 
P01B/00048486 /8    
SR Wągrowiec. 

Działka zgodnie z „Miejsco-
wym planem zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy 
Skoki w części miasta  Sko-
ki” uchwalonym uchwałą nr 
XXIX/205/2009 Rady Miej-
skiej Gminy Skoki z dnia 
19.03.2009r. przeznaczona 
jest pod budownictwo miesz-
kaniowe jednorodzinne.  
Budynki mieszkalne wolno-
stojące, 
z możliwością podpiwniczenia. 

Warunki zabudowy:
1/wys. zabudowy – II kondygnacje nadziemne, 
w tym poddasze użytkowe, do wys. 9,5 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu,
2/poziom posadzki parteru nie wyższy niż 1,0 m 
nad pow. terenu,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia od 250 do 450, pokrycie z dachówki
lub materiałów dachówko-podobnych, 
4/garaż  wbudowany w bryłę budynku względnie 
dobudowany do budynku mieszkalnego o pow. 
użyt. do 40,0 m2,
7/ garaż wolnostojący do 60,0 m2 pow. zabudowy

49.400,00 60.762,00

Zbycie
nierucho-
mości
w drodze 
przetargu
ustnego
nieograni-
czonego

  2. Działka nr 70/42 o 
pow. 0,0920 ha 
K . W  n r 
P01B/00048486/8  SR 
Wągrowiec.

j.w. j.w. 49.400,00 60.762,00 j.w.

 3. Działka nr 70/48
o pow. 0,1362 ha.
K.W nr                P01B/000 
48486/8 SR Wągro-
wiec

j.w. j.w 68.700,00 84.501,00 j.w.

  4. Działka nr 70/50
o pow. 0,1035 ha
K . W  n r 
P 0 1 B / 0 0 0 4 8 8 6 / 8            
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 55.500,00 68.265,00 j.w.

  5. Działka nr 70/52
o pow. 0,0940 ha
K.W nr              P01B/000 
48.486/8 SR Wągro-
wiec.

j.w. j.w. 50.400,00 61.992,00 j.w.

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  
nieruchomościami  ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zmianami ) mogą złożyć  wniosek w Urzędzie Miasta  i Gminy w Skokach w terminie 
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia  25 lutego 2011r. do  18 marca 2011r. na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, 
ul. Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl  
3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  -  tel. (061) 8925-814 lub 815.

bezPłaTny odbiór STłUczKi SzKlaneJ, PlaSTiKU 
i MaKUlaTUry od MieSzKaŃcóW MiaSTa SKoKi

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, iż nieprzerwanie od listopada 2009 roku prowadzony jest program selektywnej zbiórki su-
rowców wtórnych „u źródła” dla mieszkańców Miasta Skoki.

Osoby zainteresowane akcją otrzymują pojemnik na szkło oraz worek przeznaczony do plastiku; wysegregowana makulatura winna być 
paczkowana, aby ułatwić załadunek. Odbiór surowców wtórnych odbywa się raz w miesiącu, według ustalonego wcześniej grafiku.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest nieodpłatnie przez firmę LUK-GLAS z Podanina. Przedsiębiorstwo nie pobiera od miesz-
kańców żadnych opłat za pojemnik, worki, ani za odbiór surowców.

Mieszkańców Miasta Skoki chcących dołączyć do prowadzonej akcji prosimy o zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, pokój 
nr 1 lub telefonicznie 61 8 925 817.

Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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CENy ZBóż
Obecnie (z dnia 25 lutego 2011 r) ceny skupu zbóż są na poziomie:  

żyto na mąkę – ok. 750-850 zł/tona, pszenica 900-960 zł/t, jęczmień do 
800 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych w 
Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę do 900 zł/tona, 
pszenżyto na paszę ok. 850 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 750 zł/t. 
Do ceny doliczyć VAT. Rok temu, w styczniu ceny skupu zbóż były dużo 
niższe, np. pszenica była w cenie ok. 490 zł, żyto 330 zł/t. Targowiskowa 
cena pszenżyta, jęczmienia około 40-45 zł/50 kg, pszenicy do 50 zł za 
50 kg, ziemniaki jadalne 60-65 zł za 50 kg.

CENy TUCZNIKóW I ByDłA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 25 lutego 2011) – jest na poziomie 

3,60 zł/kg plus VAT. Maciory ok. 2,00 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt 
średnio 90 – 110 zł/szt, jest mało kupujących. Ceny skupu młodego 
bydła rzeźnego korzystne – i tak: byki ok. 5,60 – 5,80 zł/kg, jałówki 
4,20 - 4,60 zł/kg , krowy 3,00 do 4,00 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie 
od 0,90 zł do 1,05 zł/litr plus VAT.

INNE CENy – nawozy na dzień 25 luty 2011 r.
 Średnie ceny nawozów mineralnych są na poziomie:  mocznik 1440 

– 1500 zł za tonę, saletra amonowa 1200 – 1300 zł/t, saletrzak 1050 – 
1200 zł/t, siarczan amonu 850 – 990 zł/t, sól potasowa 1520 – 1580 zł/t, 
polifoska 8 w cenie 1750 – 1800 zł/t, polifoska 6 w cenie 1730 – 1780 
zł/t, polifoska 5  1580 – 1650 zł/t. 

INNE WIADOMOŚCI
Ceny skupu zbóż są nadal bardzo zróżnicowane – dużo wyższe niż 

rok temu. Cena pszenicy konsumpcyjnej jest na poziomie 900 - 960 zł 
za tonę, żyto na mąkę w cenie 750 - 850 zł/t. Dużo wyższe niż rok temu 
są również ceny zboża paszowego, otrąb i pasz. Cena skupu tuczników 
jest bardzo zmienna - w lutym nieco wzrosła i jest obecnie nieco wyższa 
jak rok temu, ale niższa o 0,80 zł/kg niż 2 lata temu. Trudno przewi-
dzieć kiedy nastąpi poprawa opłacalności chowu tuczników. Sytuacja 
finansowa producentów tuczników jest nadal zła – może nastąpić 
spadek pogłowia trzody. 

Nadal większość rolników w naszej gminie cierpliwie oczekuje od 
ARiMR na dopłaty bezpośrednie i ONW za 2010 rok. Jak dotąd otrzy-
mało niewielu. Jest to trudna sytuacja dla rolników z uwagi na to, że 
w poprzednich latach takie dopłaty otrzymywali w grudniu – styczniu. 
Kupowali w tych miesiącach nawozy, które  były tańsze – a teraz jest 
drożej. Są rolnicy, którym brakuje już środków na codzienne utrzyma-
nie. Zima też rolnikom „życia nie ułatwia” – jest bardzo mroźna i już 
długo trwa. Czy będą straty w zasiewach zobaczymy wiosną. Należy 
liczyć się z wymoknięciami tam gdzie „stoi” woda.

Od 17 stycznia 2011 rolnicy mogą składać wnioski o dopłatę do 
„zboża siewnego”. Obowiązują nowe wzory druków. Poziom dopłat 
tak jak w 2010 r., tj. 100 zł /1 ha zboża, 160 zł do 1 ha strączkowych, 
500 zł do 1 ha ziemniaków.

Od 15 marca rolnicy będą mogli składać w Biurze Powiatowym 
ARiMR nowe wnioski o dopłaty bezpośrednie i dopłaty ONW za 2011 
rok. Obecnie rolnicy otrzymują z ARiMR druki nowych wniosków i 
„mapki” działek rolnych. 

Od 1 marca 2011 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy 
wnioski o dopłatę do paliwa „rolniczego”. Poziom dopłaty jak w 2010 
r. Dopłata przysługuje do oleju napędowego zakupionego na faktury 
VAT w okresie 1 września 2010 do 28 lutego 2011 roku. 

Pragnę zachęcić rolników, aby w miarę swoich możliwości finanso-
wych zakupili materiał siewny zbóż jarych. Ceny są dużo wyższe niż 
rok temu, ale taka jest sytuacja na rynku. Pszenica jara do siewu w 
cenie ok. 200 zł za 100 kg, jęczmień jary w cenie ok. 180 zł, a owies 
w cenie ok. 170 zł za 100 kg. Proszę pamiętać o możliwości uzyskania 

dotacji 100 zł do 1 ha zbóż, jeżeli do siewu rolnik użył zakupionych na 
fakturę VAT nasion zbóż. 

W dniu 3 kwietnia 2011 roku będą w Polsce Wybory do Izb Rolni-
czych. W gminie Skoki rolnicy wybiorą 2 delegatów do Rady Powia-
towej tej Izby. 

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r będzie w całym kraju 
(i u  rolników)  przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny ludności 
i mieszkań.

Od 1 marca br. zapraszam do „nowego” biura doradcy rolników na 
piętrze w budynku Biblioteki Miasta i Gminy Skoki.  

 Skoki, 25 lutego 2011 r.                   
Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

inForMacJa WielKoPolSKieJ izby 
rolniczeJ W SPraWie WyboróW 

do izb rolniczych!

Szanowni Państwo!
Drodzy Rolnicy! 
W niniejszym piśmie, pragnę Państwu przekazać kilka najważniej-

szych informacji na temat wyborów do izb rolniczych, które zgodnie z 
uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 1 grudnia 2010 r. 
zostały zarządzone na niedzielę, 3 kwietnia 2011 r. 

Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce sta-
nowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. 
nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późn. zm.). Izby są rolniczym samorządem 
zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa 
i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. 

Wybory do walnego zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są 
dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie 
przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład tzw. Rady 
Powiatowej, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród 
siebie Przewodniczącego i Delegata. Te dwie osoby wchodzą w skład 
nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata. 

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samo-
rządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku 
rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych pro-
dukcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
posiadających w nich wkłady gruntowe. 

W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest 
gmina, w związku z tym w Wielkopolsce utworzono 226 okręgów 
wyborczych. W 200 okręgach o powierzchni użytków rolnych ponad 
4 tys. ha, wybranych zostanie po 2 delegatów, zaś w 26 okręgach o 
powierzchni użytków rolnych do 4 tys. ha, wybrany zostanie 1 delegat. 
Do obsadzenia w radach powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
jest zatem aż 426 mandatów. 

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, 
m.in. na: 
- rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów, 
- projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rol-

nego, poprzez ich opiniowanie, 
- poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi, 
- kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji 

osób pracujących w rolnictwie, 
- współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów 

rolnych, 
- poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców 

wsi, 
- ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie. 

Odezwa Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej: 
Koledzy Rolnicy! 

Nie zmarnujcie możliwości wpływu na ważkie dla Was sprawy! 
Weźcie udział w wyborach do Izby Rolniczej! 

Swym zaufaniem obdarzcie najlepszych!
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Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie 
rozpoczyna nabór na rok szkolny 2011/ 2012

Oferta:
Zapisy dzieci do przedszkola przyjmowane są także w trakcie roku szkolnego – w zależności od 

wolnych miejsc.
Ponieważ liczba dzieci, które mogą być przyjęte do przedszkola jest ograniczona w pierwszej kolejności 

przyjmowane będą chętni na:
  przedszkole ***              2)  przedszkole **                  3) przedszkole *

Przedstawiamy do wyboru trzy pakiety:
PRZEDSZKOLE *
Pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 7.00 do godz. 13.00 maks. – czesne 60 zł na miesiąc. 
W ramach czesnego dziecko realizuje podstawę programową oraz uczestniczy bezpłatnie w imprezach 

przedszkolnych takich jak: Dzień chłopca, Pasowanie na przedszkolaka, Dzień pieczonego ziemniaka, 
Święto Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia w przedszkolu, Dzień Babci i Dziadka, Balik 
karnawałowy, Walentynki, Dzień kobiet, Święto wiosny, Wielkanoc – spotkanie z zajączkiem, Dzień 
mamy i taty, Dzień dziecka, „Wakacje dzieci na wsi”

Czesne pokrywa również zaopatrzenie dziecka w potrzebne przybory takie jak: kredki, farby, bloki 
rysunkowe i kolorowe, plastelinę itp.

Ponad to w ramach czesnego dziecko uczestniczy w wycieczkach, spotkaniach z zaproszonymi goścmi 
oraz co miesięcznych przedstawieniach teatralnych lub artystycznych.

PRZEDSZKOLE **
Pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 7.00 do godz. 14.00 maks. – czesne 160 zł na mie-

siąc.                                                                                                                                                               
W ramach czesnego dziecko realizuje podstawę programową oraz uczestniczy w zajęciach dodatko-

wych takich jak:  
- rytmika - zajęcia umuzykalniające,               - zajęcia plastyczno – techniczne, 
- język angielski,                                             - zajęcia teatralno – językowe, 
- słuchowiska bajkowo – muzyczne,              - gimnastyka korekcyjna 
W ramach czesnego dziecko uczestniczy bezpłatnie w imprezach przedszkolnych takich jak: Dzień 

chłopca, Pasowanie na przedszkolaka, Dzień pieczonego ziemniaka, Święto Pluszowego Misia, An-
drzejki, Mikołajki, Wigilia w przedszkolu, Dzień Babci i Dziadka, Balik karnawałowy, Walentynki, 
Dzień kobiet, Święto wiosny, Wielkanoc – spotkanie z zajączkiem, Dzień mamy i taty, Dzień dziecka, 
„Wakacje dzieci na wsi”

Czesne pokrywa również zaopatrzenie dziecka w potrzebne przybory takie jak: kredki, farby, bloki 
rysunkowe i kolorowe, plastelinę itp.

Ponad to w ramach czesnego dziecko uczestniczy w wycieczkach, spotkaniach z zaproszonymi goścmi 
oraz co miesięcznych przedstawieniach teatralnych lub artystycznych.

PRZEDSZKOLE ***
Pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 7.00 do godz. 17.00 maks. – czesne 250 zł na mie-

siąc.                                                                                                                                                                        
W ramach czesnego dziecko realizuje podstawę programową oraz uczestniczy w zajęciach dodatko-

wych takich jak:  
- rytmika - zajęcia umuzykalniające,               - zajęcia plastyczno – techniczne, 
- język angielski,                                             - zajęcia teatralno – językowe, 
- słuchowiska bajkowo – muzyczne,              - gimnastyka korekcyjna 
W ramach czesnego dziecko uczestniczy bezpłatnie w imprezach przedszkolnych takich jak: Dzień 

chłopca, Pasowanie na przedszkolaka, Dzień pieczonego ziemniaka, Święto Pluszowego Misia, An-
drzejki, Mikołajki, Wigilia w przedszkolu, Dzień Babci i Dziadka, Balik karnawałowy, Walentynki, 
Dzień kobiet, Święto wiosny, Wielkanoc – spotkanie z zajączkiem, Dzień mamy i taty, Dzień dziecka, 
„Wakacje dzieci na wsi”.

Czesne pokrywa również zaopatrzenie dziecka w potrzebne przybory takie jak: kredki, farby, bloki 
rysunkowe i kolorowe, plastelinę itp.

Ponad to w ramach czesnego dziecko uczestniczy w wycieczkach, spotkaniach z zaproszonymi goścmi 
oraz co miesięcznych przedstawieniach teatralnych lub artystycznych.

Wyżywienie
W zależności od długości pobytu dziecka w naszym przedszkolu oferujemy smaczne i zdrowe posiłki 

(kalorycznie ustawione przez dyplomowaną panią dietetyk) w następujących cenach  (koszt dzienny):
I i II śniadanie – 3 zł  (I śniadanie – godz. 8.45, II śniadanie – godz. 10.30 )
obiad  dwudaniowy  (Karczma „Kołodziej”)  – 8 zł (godz. 13.00)
podwieczorek – 1 zł (godz. 15.00)

Przedszkolny Bus
Istnieje możliwość skorzystania z dowozu dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu 

przedszkolnym busem. Koszt miesięczny wynosi 60 zł. 

UWAGA!!!  NOWOŚĆ!!!
Od września 2011 w naszym przedszkolu powstaje również oddział zerówki.  
Od września 2011 chcemy uruchomić oddział integracyjny w naszym przedszkolu. Więcej informacji 

można uzyskać w godz. otwarcia przedszkola. Zapisy trwają!
Od września 2011 roku uruchamiamy oddział dla dzieci od 1,5 do 3 lat. Czesne za pobyt dziecka w 

przedszkolu maks. 10 godz. (od godz. 7.00 do godz. 17.00) wynosi 600 zł + opłata za wyżywienie. Uru-
chomienie oddziału uzależnione jest od ilości zgłoszonych dzieci. Zapisy trwają! 

obrady oSP 
W PoTrzanoWie
W Ochotniczych Strażach Pożarnych 

rozpoczął się okres zebrań sprawozdawczo-
wyborczych. W dniu 1 lutego br. o godz. 18 
w Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie  odbyło 
się Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
miejscowej jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Po otwarciu zebrania, wyborze przewodni-
czącego (dh Stanisław Janecko), odczytaniu 
sprawozdań jednogłośnie przegłosowano 
absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Skład „starego” Zarządu:
Prezes -  Stanisław Janecko - od roku 

1991 (rezygnacja w związku z wyborem na 
radnego),

Naczelnik – Piotr Białachowski - od roku 
1991, Sekretarz – Paweł  Janecko, Skarbnik 
– Anna Białachowska i Gospodarz – Wiesław 
Łączyński. 

Komisja rewizyjna: Janusz Owczarzak, 
Tomasz Liberski i Kamil Springer. 

Zgromadzeni dokonali wyboru nowych 
władz OSP i tak mamy nowy Zarząd OSP 
w Potrzanowie w składzie: Prezes – Michał 
Bochyński, Vice Prezes – Zbigniew Maziarz, 
Naczelnik – Paweł Janecko, Vice Naczelnik 
- Miłosz Krysztofiak, Sekretarz – Łukasz 
Kantorski, Skarbnik – Tomasz Liberski i 
Gospodarz – Wiesław Łączyński, 

Komisja Rewizyjna przyjęła następujący 
skład: Marcin Białachowski, Kamil Spinger 
i Wojciech Trąbka. 

W zebraniu uczestniczyło 48 osób w tym 
duża grupa młodzieży (15 osób).  

Na zebraniu byli obecni:
Prezes Zarządu  Gminnego dh Dariusz 

Lipczyński, Komendant Gminny dh Marek 
Gramza i radny Gminy Skoki Arkadiusz 
Sommerfeld 

Stanisław Janecko

daroWizna 
KrWiodaWcóW

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu 
zaprasza wszystkich honorowych dawców 
krwi do odbioru w Punkcie Krwiodawstwa 
zaświadczenia potwierdzającego ilość 
oddanej krwi w 2010 roku. Otrzymane 
zaświadczenie upoważnia dawce krwi do 
uzyskania odliczenia wartości zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opie-
ki Społecznej z 7 grudnia 2004 roku (Dz. 
U. Nr 263 poz. 2625). 

Uzyskana kwota stanowi darowiznę na 
cele ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 
ust.1 pkt.101 z dnia 26 lipca 1991 r. Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(jednolity tekst Ustawy – Dz. U. z 2000 roku 
nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami). 
Kwota podlega odliczeniu od dochodu 
podatnika za miniony rok.

Jan Maćkowiak
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baliK KarnaWałoWy 
i dzieŃ babci i dziadKa

W piątek 21 stycznia 2011 r. do do Hali Sportowej przybyły ukochane 
Babcie i Dziadkowie. Zaproszonych gości przywitała pani dyrektor 
przedszkola, składając najserdeczniejsze życzenia. Przedszkolaki 
pięknie wystrojone zaprezentowały swoje programy recytatorsko-
wokalne przed swoimi dziadkami. Wnuczęta swoim występem chciały 
podziękować babciom i dziadkom za opiekę, opowiadanie bajek, 
śpiewanie kołysanek oraz przytulanie i pocieszanie, kiedy mają zły 
humor. Dziadkowie gorąco oklaskiwali wnuczęta a niejednemu z nich 
zakręciła się łza w oku. 

Po skończonej części artystycznej rozpoczął się wyczekiwany przez 
dzieci balik karnawałowy. Stroje były przepiękne! Każde dziecko 
przebrane inaczej. Można było spotkać księżniczki, rycerzy, różne 
zwierzątka i dużo innych bohaterów bajek. Atrakcją balu był klaun 
który bawił i rozweselał nie tylko dzieci. Do zabawy chętnie włączyli 
się również dziadkowie, którzy pląsali ze swoimi wnuczętami. W 
przerwach  dziadkowie mogli odpocząć przy kubku kawy lub herbaty, 
a także poczęstować się pysznym ciastem przygotowanym przez mamy. 

Wszyscy zmęczeni ale i zadowoleni wrócili do domu.

SzKolny TUrnieJ WarcaboWy
W naszej placówce jednym z działań do realizacji w programie 

profilaktycznym jest tworzenie i prowadzenie kół zainteresowań. Po 
wnikliwej analizie okazało się, iż atrakcyjne zagospodarowanie czasu 
wolnego jest jedną z podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży. Podobne 
oczekiwania wobec szkoły mają rodzice, którzy w trosce o własne dzieci 
domagają się organizowania dodatkowych zajęć. 

Kółko szachowo – warcabowe funkcjonuje w szkole już sześć lat 
i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W dobie komputerów i w 
świecie zdominowanym przez multimedia, gry planszowe i towarzyskie 
nadal są dla dzieci atrakcyjne i ciekawe.

Szachy i warcaby to gry, które wyzwalają silne przeżycia i emocje. 
Oprócz zasad gry dzieci poznają i uczą się: zdrowej rywalizacji, szacun-
ku dla przeciwnika, samodyscypliny, czyli panowania nad emocjami, 
umiejętności wygrywania ale i przegrywania, współpracy w grupie i 
koleżeńskości - zajęcia są prowadzone jednocześnie dla klas I - VI, 
starsi uczniowie uczą młodszych, niezbędnej w szachach umiejętności 
przewidywania, autoprezentacji - członkowie kółka biorą udział w 
zawodach poza szkołą. 

W poniedziałek 17 stycznia 2011 r. opiekun kółka zorganizował 
Szkolny Turniej Warcabowy, w którym wzięli udział wszyscy chętni 
uczniowie. Frekwencja była zadziwiająco duża. Zgłosiło się 22 za-
wodników. 

Sędziował znany w Skokach szachista Mirosław Piechocki. Pod jego 
czujnym okiem uczestnicy turnieju stoczyli pięć piętnastominutowych 
rund. 

W kategorii chłopców zajęli: I miejsce – Mateusz Tyll, II miejsce – 
Tomasz Markiewicz, III miejsce – Viktor Poschen

W kategorii dziewcząt zajęły: I miejsce – Aleksandra Tyll, II miejsce 
– Kamila Budka, III miejsce – Małgorzata Surdyk

Uczniowie otrzymają z rąk  dyrektora szkoły Wiesława Berendta 
pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną 
wręczone podczas balu karnawałowego.  

Serdecznie gratulujemy!

PonoWnie MiSTrzaMi!
W poniedziałek 24 

stycznia 2011 r. repre-
zentacja naszej szkoły w 
składzie: Mateusz Tyll, 
Edward Surdyk, Rado-
sław Dorawa oraz naj-
młodsza zawodniczka 
Aleksandra Tyll stanęli 
do walki w obronie ty-
tułu Mistrza Powiatu 
Wągrowieckiego w Sza-
chach Drużynowych.

Uczniowie pod czujnym okiem opiekuna, prężnie działającego w 
naszej szkole kółka szachowo – warcabowego,  Wioletty Molińskiej, 
wystartowali w Mistrzostwach Powiatowych dla Szkół Podstawowych. 
Gospodarzem i organizatorem była Szkoła Podstawowa w Wapnie. 
Sędziował wytrawny szachista  Jacek Haja. 

Zawodnicy naszej szkoły stoczyli zaciętą walkę z podstawówkami 
powiatu wągrowieckiego. Szachowali i matowali tak umiejętnie, iż 
okazali się bezkonkurencyjni. Zwyciężyli. Radość i satysfakcja była 
ogromna. Drugi rok z rzędu jesteśmy mistrzami.

Sędzia gratulował naszym młodym szachistom i wręczył drużynie 
wspaniały puchar oraz dyplom.  Skocka drużyna otrzymała również 
nominację na Mistrzostwa Szachowe na szczeblu wojewódzkim. Warto 
przypomnieć, iż w zeszłym roku Mateusz Tyll zdobył szóste miejsce w 
województwie w indywidualnych szachach. 

Życzymy dalszych sukcesów. 

baliK KarnaWałoWy
Ostatnie chwile przed fe-

riami  uczniowie, zmęczeni 
półrocznymi zmaganiami z 
nauką i zabieganiem o jak 
najlepsze oceny za pierw-
szy semestr, spędzili w ist-
nie karnawałowej scenerii. 
Uczestnicy balu tańczyli w 
rytm najnowszych przebojów 
i znanych od lat piosenek 
śpiewanych przez Krzysztofa 

Koniarka, który potrafił umiejętnie zachęcić do tańca nawet tych naj-
bardziej opornych. Miło było spojrzeć na korowody przebierańców, 
w czym prym wiodą szczególnie najmłodsi, choć nie brak było także 
odważnych wśród starszej młodzieży. Misterne fryzury, perfekcyjne 
makijaże, tiule, szpady, maski i korony, wszystko obficie posypane 
brokatem, a w przede wszystkim doprawione ogromną porcją humoru, 
sprawia że pierwsze bale zostają w pamięci na całe życie.

PiłKarze na PodiUM
W ramach jesiennych rozgrywek w hali sportowej OSiR w Wągrowcu 

odbył się finał Mistrzostw Powiatu w Halowej Piłce Nożnej chłopców. 
Po zwycięskich eliminacjach nasi reprezentanci po raz kolejny zapre-
zentowali wysokie umiejętności piłkarskie. Jednak pomimo dobrej 
gry i wysokich aspiracji, drużyna osłabiona brakiem kilku zawodników 
zakończyła rozgrywki na najniższym stopniu podium. Reprezentacja 
szkoły: Dorawa Radosław, Kubiński Jakub, Grabiszewski Denis, 
Szymaś Bartosz, Surdyk Edward, Tyll Mateusz, Sommerfeld Adrian, 
Markiewicz Tomasz, Łukaszewski Hubert, Pendziński Patryk.

Drużynę przygotował  Janusz Bojarski.

MiSTrzoSTWo SiaTKarzy 
chłoPcóW

 16.02.2011 r. odbył się finał Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej 
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chłopców. Po zwycięskich eliminacjach w Żelicach, nasi reprezentanci 
kolejny raz nie dali szans rywalom. Tym razem na turnieju rozegranym 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu, chłopcy pewnie pokonali 
siatkarzy z Wągrowca i Damasławka. Dzięki temu kolejny raz sięgnęli 
po mistrzostwo i będą reprezentować powiat wągrowiecki podczas 
rozgrywek na szczeblu rejonu pilskiego. Reprezentacja szkoły: Dora-
wa adosław, Kubiński Jakub, Łukaszewski Hubert, Szymaś Bartosz, 
Pendziński Patryk, Tyll Mateusz, Grabiszewski Denis, Szczepaniak 
Radosław, Zamecki Patryk, Szymkowiak Marek, Zamecki Adrian.

Drużynę przygotował  Janusz Bojarski.

i dzieWczĄT 
18 lutego  w Niemczynie 

odbył się Finał Powiatu 
Wągrowieckiego w Piłce 
Siatkowej Dziewcząt Szkół 
Podstawowych. Po zaciętej 
rywalizacji, reprezentacja 
naszej szkoły zajęli

 I miejsce, pokonując 
siatkarki ze szkól z Niem-
czyna, Mieściska i Dama-
sławka i zakwalifikowała 
do rozgrywek na etapie 
rejonowym. Gratulujemy i 

życzymy powodzenia w dalszych siatkarskich zmaganiach!!!
Skład drużyny: Ewelina Szymańska, Marta Dudzińska, Zuzanna 

Rychlicka, Karolina Gasińska, Izabela Klewenhagen, Justyna Bartko-
wiak, Magdalena Kamińska, Angelika Krych, Katarzyna Szczepaniak, 
Monika Stróżewska.

Opiekunem drużyny jest Katarzyna Dziel.

TUrnieJ SzachoWy
29 stycznia 2011r. na zaproszenie starosty powiatu wągrowieckiego  

Michała Piechockiego, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w turnieju 
szachowym „Ferie 2011”. Po rozegraniu siedmiu wyczerpujących partii 
pierwsze miejsce w kategorii juniorów zajął Mateusz Tyll - otrzymał 
wspaniały puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową. Natomiast trzecie 
miejsce wywalczył Paweł Bartsh - otrzymał nagrodę rzeczową oraz 
dyplom. 

Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju zostali obdarowani 
drobnymi upominkami.

„roŚliny i zWierzĘTa 
MoKradeł”

Uczniowie: Michał Kerntopf (Va), Krzysztof Pol (Vc), Edward 
Surdyk (VIc), Jacek Śrama (IVc) oraz Błażej Zienkowicz (Va) gościli 
w Gimnazjum nr 2 w Wągrowcu. Przystąpili tam do etapu okręgo-
wego Konkursu Przyrodniczego PJOP „Salamandra” dla uczniów 
gimnazjów i szkół podstawowych „Rośliny i zwierzęta mokradeł”. 
Pytania dotyczyły w znacznym stopniu tematu przewodniego konkursu. 
Uczniowie wykazywali się wiedzą o cechach i występowaniu igliczni, 
osoki aloesowej, kłopotka czarnego, łuskiewnika różowego, przęstki 
pospolitej i innych organizmów. Obecnie trwają przygotowania uczniów 
do etapu wojewódzkiego.

JUż Po Feriach
Podczas tegorocznych ferii dla wielu dzieci szkoła była jedynym 

miejscem, gdzie mogły atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić czas wolny. 
Profesjonalna opieka, bezinteresowne zaangażowanie nauczycieli, 
opracowanie harmonogramu zajęć zgodnego z zainteresowaniami 
i oczekiwaniami uczniów przyczyniło się do niewątpliwego sukcesu 
szkolnej oferty zimowego wypoczynku. Miarą powodzenia inicjaty-
wy nauczycieli przy wsparciu duchowym dyrektora szkoły Wiesława 
Berendta była zaskakująco duża frekwencja uczniów, korzystających 

z zajęć. Dla wielu rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia 
wypoczynku swoim dzieciom, szkolna oferta zimowa była doskonałą 
alternatywą. Tym bardziej, że wachlarz propozycji był niezwykle 
urozmaicony i konsultowany z zainteresowanymi. Członkowie kół 
zainteresowań kontynuowali pracę, przygotowywano się  do konkur-
sów, gry i zabawy edukacyjne w przyjemnej formie utrwalały zdobyte 
umiejętności,  a dla amatorów sportu zorganizowano zawody i turnieje. 
Inni mieli możliwość prezentowania swoich umiejętności i talentów 
artystycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak 
wycieczki. Zorganizowano 7 bezpłatnych wyjazdów na basen oraz do 
kina w Poznaniu i Wągrowcu.

Pracę podczas ferii podjęli:
Beata Babrakowska, Maria Berendt, Janusz Bojarski, Katarzyna 

Dziel, Alina Gapińska, Krzysztof Gapiński, Wioletta Grzegorzewska, 
Małgorzata Kapczyńska, Magdalena Fertch, Grażyna Kubiak, Danuta 
Kubicka, Natalia Klimas, Alicja Kramer, Anna Macioszek, Justyna 
Markiewicz, Wioletta Molińska, paulina Marszewska, Stanisława Or-
chowicz, Jolanta Sawińska, Barbara Surdyk, Renata Stróżewska, Anna 
Szymkowiak, Marzena Warzbińska, Małgorzata Winkel.

naSze oSiĄGniĘcia
Do listy sukcesów skockich gimnazjalistów dopisujemy następne.
W ostatnich dniach wyróżnienie otrzymały Diana Poschen i Joanna 

Szymańska za występ w VI Regionalnym Konkursie Wokalistów- Soli-
stów zorganizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrow-
cu. Obie uczennice przygotowywały się pod kierunkiem p. Barbary 
Dembińskiej.

Natomiast Aleksandra Samol i Dominika Popkowska zakwalifikowa-
ły się do wojewódzkiego etapu olimpiady historycznej, który odbędzie 
się 11 marca br. Do tego czasu uczennice pilnie przygotowują się pod 
okiem pp. Renaty Hamulczyk i Andrzeja Surdyka.

21 lutego 2011 roku w Zespole Szkół w Damasławku odbywał się 
powiatowy etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, w 
którym od lat nasi uczniowie biorą udział i zdobywają najwyższe laury, 
przygotowując się  pod opieką nauczycieli: pp. Renaty Hamulczyk, 
Wiesławy Surdyk- Fertsch i Andrzeja Surdyka. Tym razem szkołę 
reprezentowali: Anna Pilaczyńska, Patrycja Dudzińska, Karolina Sau-
kens, Paweł Dziekan, Angelika Michel, Roksana Nowak, Filip Kujawa, 
Marta Szmyra, Karol Paczyński. Do kolejnego etapu zakwalifikowali 
się trzecioklasiści: Marta Szmyra i Filip Kujawa.

Redakcja „Szkolnego Miszmasza”

KarnaWał 
W reJoWcU

18 lutego 2011 r. w Szkole i 
Przedszkolu w Rejowcu odbył 
się wspaniały bal karnawałowo 
– walentynkowy. Tańce i pląsy 
przeplatane były ciekawymi zaba-
wami i konkursami z nagrodami. 
Pyszne przekąski i napoje zapełniły 
wszystkie brzuszki. Bawiono się 
naprawdę wspaniale i wesoło.

 



18

Odznaczenia honorowe przyznane przez 
Zarząd Główny PZW w Warszawie otrzymali: 

„Srebrną Odznakę Za Zasługi Dla Wędkar-
stwa Polskiego” – Piotr Babrakowski;

Odznaki „Za Zasługi W Rozwoju Wędkar-
stwa Polskiego”: Zbigniew Kujawa, Wojciech 
Kłosowski i Romuald Dudek. 

Z kolei wręczono pamiątkowe dyplomy 
i medale zwycięzcom ostatnich przeprowa-
dzonych w zeszłym sezonie 2010 zawodów 
wędkarskich – Żywcowych na jez. Włókna; I 
miejsce – Marian Konrad, II – Andrzej Szym-
kowiak, III Jarosław Pachela. 

Zebranie sprawozdawcze Koła PZW odbyło 
się 6 lutego br. a jego honorowymi gośćmi 
byli: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz 
Kłos, Prezes Spółki Rybackiej w Skokach Ire-
neusz Belter oraz Prezesi Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Skokach: Krzysztof Jachna i 
Krzysztof Migasiewicz. 

Uczestniczący w spotkaniu wędkarze 
i goście wysłuchali sprawozdań: Prezesa 
Alojzego Pacholskiego, wiceprezesa ds. 

młodzieży, kapitana sportowego i skarbnika 
oraz przewodniczącego sądu koleżeńskiego 
i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Ze 
sprawozdań tych ukazał się pełen obraz Koła 
będącego sprawnie działająca organizacją, 
która nie tylko pozwala realizować hobby 
swym członkom. Bo przecież Koło PZW to 
stowarzyszenie, które organizując w 2010 roku 
9 zawodów wędkarskich, z których najbardziej 
popularne i okazałe, gromadzące około setki 
osób, to zawody spławikowe „Rejonu VI” i 
zawody o „Puchar Burmistrza”. Podobnie 
jak w latach minionych było organizatorem 

„Pikniku Wędkarskiego” z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Dziecka, który dzięki pomocy 
sponsorów stał się największą otwartą imprezą 
organizowaną z tej okazji na terenie Gminy i 
zgromadził dziesiątki młodych wędkarzy i  ich 
opiekunów. Członkowie Kola uczestniczyli 
także licznie w majowych obchodach 15-lecia 
partnerstwa Gmin Skoki-Bardowick-Drech-
terland zorganizowanych w Bardowick. Skoccy 
wędkarze byli też organizatorami Międzyna-

rodowych Zawodów Wędkarskich organizo-
wanych rokrocznie na zmianę w jednej z gmin 
partnerskich. Goszczono w tym czasie ponad 
30 zagranicznych gości - wędkarzy z rodzinami 
z Niemiec i z Holandii.  

Naszym wędkarzom nie obce są też sprawy 
ochrony środowiska. Jak każdego roku sprzą-
tali brzegi jez. Rościńskiego i przygotowywali 
stanowiska połowowe do organizowanych 
przez siebie zawodów. Reprezentacje Koła 
brały czynny udział w licznych zawodach or-
ganizowanych przez władze „Rejonu VI” oraz 
przez sąsiednie Koła.

Członkowie Koła równocześnie uczestniczy-
li w wielu działaniach organizowanych przez 
władze samorządowe i kościelne, a jego poczet 
sztandarowy uczestniczył we wszystkich waż-
nych uroczystościach organizowanych przez 
te instytucje na terenie gminy. 

Wszystkie te działania charakteryzowała 
pozytywna współpraca z władzami Okręgu 
Poznańskiego PZW (przedstawiciele Koła 
brali udział w zarybianiu wód PZW) oraz z 
Burmistrzem i Radą Gminy, z Gospodar-
stwem Rybackim i z Kurkowym Bractwem 
Strzeleckim. 

Uczestniczący w zebraniu członkowie Koła 
wyrazili akceptację dla pracy Zarządu za rok 
2010. Podobnie pozytywnie pracę Zarządu i 
Koła ocenili goście uczestniczący w zebraniu, 
a wyraz tej oceny zawarli w swych wypowie-
dziach w dyskusji. 

Uchwalenie Planu Pracy oraz preliminarza 
budżetowego Koła na rok 2011 zakończyło 
oficjalną część zebrania. Tradycyjnie już 
członkowie Koła i zaproszeni goście udali się 
na wspólny posiłek w klubie wędkarza, gdzie 
już w luźnej formie prowadzili rozmowy na 
interesujące ich tematy.

OBRADOwALI węDKARZE
Adrian Dudek i Andrzej Szymkowiak najlepszymi wędkarzami w Skokach!
Ogłoszenie wyników rankingu 

i wręczenie pamiątkowych statu-
etek oraz dyplomów zwycięzcom 
punktacji na najlepszego węd-
karza roku, to tylko jeden punkt 
z bogatego programu zebrania 
sprawozdawczego Koła PZW Nr 
120 w Skokach. 

Tytuł ten, w kategorii juniorów 
zdobył Adrian Dudek, a w katego-
rii seniorów niepokonany od wielu 
lat Andrzej Szymkowiak. 

Decyzją Zarządu Koła dyplom 
uznania za Wzorową Postawę 
Wędkarską otrzymał Piotr Ma-
ciejewski. 
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Karciane zMaGania 
W lechlinie

14 stycznia w Domu Strażaka w Rościnnie po raz trzeci rozegrany 
został turniej karciany w Tysiąca. W zawodach uczestniczyło 16 zawod-
ników,  w tym dwie panie. Rozegraliśmy cztery rundy, a zdobyte w ten 
sposób punkty zsumowaliśmy by wyłonić zwycięzcę. 

Najlepszym graczem okazał się Michał Szymaś, drugi był Jacek 
Loręcki, a na trzeciej pozycji uplasował się Edmund Gebler. Zwycięz-
ca otrzymał pamiątkowy puchar, a reszta uczestników symboliczne 
upominki. 

Hubert Czarnecki 

ii oGólnoPolSKi haloWy 
TUrnieJ PiłKi nożneJ

29 stycznia odbył się  w Skokach II Ogólnopolski Halowy Turniej 
Piłki Nożnej. W drugiej edycji uczestniczyło 6 zespołów z województw: 
kujawsko -pomorskiego, wielkopolskiego i zachodnio- pomorskiego. 
W sportowej atmosferze bezkonkurencyjni byli skoccy gimnazjaliści, 
którzy zremisowali jedno spotkanie, a w pozostałych odnieśli zwycię-
stwa. Nasze gimnazjum reprezentowali następujący uczniowie klas 
pierwszych: K.Bartsch, M. Druciarek, Sz. Druciarek, K. Gronowski K. 
Kaczmarek, M. Futro, P. Markiewicz M. Ogórkiewicz, S. Piechowiak, 
Ł. Rakowski, P.Stoiński  H. Sygnecki. opiekun G. Samol

Ogromne podziękowanie kierujemy pod do dziewcząt z klasy I a z 
wychowawczynią H. Węglewską  za fantastyczną oprawę artystyczną i 
kulinarną, Pani I. Węglewskiej  za pomoc w organizacji turnieju, a Panu 
T. Jarzembowskiemu za sędziowanie wszystkich  spotkań.

Dziękujemy wszystkim osobom, dzięki , którym turniej mógł się 
odbyć:  J. Wójcikowi,  M. Wójcikowi, J. Modlibowskiemu, a szcze-
gólnie Burmistrzowi naszej gminy Panu T. Kłosowi za ufundowanie i 
wręczenie nagród.

 

Wyniki rozgrywek prezentujemy w poniższej tabeli. 

Gryfino
Byd-

goszcz
Wyrzysk

M. 
Goślina

Skoki I Skoki II
PUNK-

TY
MIEJ-
SCE

Gryfino X 1-0 2-0 1-1 0-0 1-1 8 III

Byd-
goszcz

0-1 X 1-3 1-2 0-1 0-0 1 VI

Wyrzysk 0-2 3-1 X 4-1 1-3 1-0 9 II

M. 
Goślina

1-1 2-1 1-4 X 0-4 1-3 4 V

Skoki I 0-0 1-0 3-1 4-0 X 5-1 13 I

Skoki II 1-1 0-0 0-1 3-1 1-5 X 5 IV

Reprezentacja Gimnazjum z opiekunem

PrzyGoToWania 
„Wełny” SKoKi 

do rUndy WioSenneJ!
Wiosenną rundę piłki nożnej zawodnicy pierwszej drużyny naszej 

„Wełny” rozpoczną o godzinie 16:00 w sobotę, 26 marca br. meczem 
drugiej kolejki tego sezonu. Będzie to spotkanie z zawodnikami WKS 
„Wyszyny” – pierwszy mecz wyjazdowy rundy wiosennej odbył się 
awansem w miesiącu listopadzie z „Pogonią” Łobżenica i zakończył 
się zwycięstwem gospodarzy z wynikiem 4:0.

Dzielący nas od tego dnia okres Zarząd Klubu przeznacza na zgranie 
zespołu i na utrzymanie formy zawodników, czemu służą min. sparingi 
zorganizowane: 

Na boisku ze sztuczną murawą w Wągrowcu. Wynik tych spotkań 
przedstawia się następująco: 

„Wełna” Skoki – „Sokół” Damasławek – 4:0
„Wełna” Skoki – „Płomień” Połajewo – 3:2
„Wełna” Skoki – „Błękitni” Owińska – 2:3
„Wełna” Skoki – „Wełna” Rogoźno – 6:3
Na boisku w Murowanej Goślinie z KS Łopuchowo – wynik „Wełna” 

Skoki – KS Łopuchowo  7:2.
W najbliższym czasie nasi zawodnicy w dniu 5.03.2011 spotkają się z 

kolegami z „Orkan” Objezierze, a w dniu 12.03 z „Piastem” Kobylnica.

Z kolei, w środę 23.03 o godz. 17 naszą reprezentację i kibiców 
czekają antrakcie związane z meczem w  Pucharu Polski, tj. spotkanie 
z IV ligową „Polonią” Chodzież. 

Przy okazji naszych kibiców informujemy, że wszystkie mecze klasy 
okręgowej obecnego sezonu rozgrywane będą na boisku „Wełny” w 
soboty, a nie jak dotychczas w niedziele. 

Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym
19 marca 2011 

odbędą się  
Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym.  

Wszystkich chętnych do udziału zapraszamy 
do zapisów  

u pana Grzegorza Samola  
pod numerem telefonu 697 871 882
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Szanowni Państwo!
PCK wchodzi w skład międzynarodowej organizacji Czerwonego 

Krzyża, która funkcjonuje w 191 krajach na kuli ziemskiej. W skali glo-
balnej Czerwony Krzyż głównie zajmuje się promocją i wprowadzaniem 
w życie prawa humanitarnego i uniwersalnych zasad humanitaryzmu, 
biorąc jednocześnie pod uwagę standardy prawne, kulturalne, etyczne i 
religijne w dziedzinach, w których działa. Wyłącznie humanitarna misja 
powstała po to, by chronić życie i godność ofiar wojny i wewnętrznej 
przemocy oraz zapobiegać cierpieniom towarzyszącym społeczności. 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż otrzymał 3 – krotnie Pokojową 
Nagrodę Nobla: 1917, 1944, 1963. Od 1990 roku Uczestniczy w sesjach 
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W Polsce Czerwony Krzyż jest jedynym stowarzyszeniem krajowym, 
które działa z woli jak gdyby narodu, gdyż PCK funkcjonuje na pod-
stawie art.10 ust. 1 Ustawy sejmowej z 16 listopada 1964 roku (Dz. 
U. Nr 41, poz. 276). Natomiast przed II wojną światową organizacja 
funkcjonowała pod wyłącznym patronatem Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, jako stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej.

Na terenie powiatu wągrowieckiego PCK funkcjonuje od 1920 roku 
i głównie zajmuje się:

- honorowym dawstwem krwi, 
- edukacją zdrowotną wśród młodzieży, 
- organizacją konkursów, konferencji i olimpiad zdrowotnych,
- udziałem w akcjach na rzecz potrzebujących.
Jeśli chodzi o honorowe krwiodawstwo to skupiamy ponad 300 

honorowych dawców krwi, dzięki którym co roku udaje się zebrać od 
600 – 800 litrów krwi. Dla przykładu podaje 

2007 – 590, 2008 - 665, 2009 – 754, a w 2010 roku uzyskaliśmy wynik 805 
litrów tego bezcennego leku. Pragnę poinformować, że w wągrowieckiej 
strukturze PCK jest 8 dawców, z których każdy oddał już ponad 50 
litrów krwi. Są to: Bolesław Kubasik z Wapna 59 litrów, Marian Kantor-
ski z Wągrowca 54, Stanisław Ichychart z Mieściska 54, Marian Siwiński 
z Wągrowca 52, Zygmunt Konwinski z Bobrownik 52 oraz 
po 50 litrów oddali: Jan Mich, Jan Jakubiak i Tomasz Kuba-
sik z Wągrowca. Wśród kobiet prym wiedzie Lidia Szablewska  
z Rakowa, która oddała ponad 15 litrów. Z terenu miasta i gminy 
Skoki rekordzistami są: Zbigniew Burzyński z Rejowca, Mieczysław 
Olek z Rakojad, Tadeusz Rakocy z Chociszewa, Michalina Dziekan 
ze Skoków oraz Piotr Stefański również ze Skoków, którzy posiadają 
tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK

Uzyskany wynik ponad 800 litrów udało nam się osiągnąć m. in. przez 
prowadzone pogadanki w szkołach i zakładach na temat Znaczenie krwi 
w życiu człowieka, w których co roku uczestniczy ponad 1000 słuchaczy. 
Rozdajemy ulotki zachęcające do honorowego krwiodawstwa. Cenną 
inicjatywą jest od kilku lat Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa PCK 

dla: zakładów pracy, służb mundurowych, sołectw, placówek oświa-
towych, stowarzyszeń oraz miast i gmin na ternie powiatu, w którym 
miasto i gmina Skoki zajęła wysokie 3 miejsce. Również 3 miejsce 
zajęło Sołectwo Wsi Rejowiec. Ponadto organizujemy Rodzinny 
Konkurs Krwiodawstwa, gdzie rodzice w wir honorowego krwiodaw-
stwa zachęcili również swoje dzieci. Młodzież szkolna uczestniczy w 
Ogólnopolskim Konkursie „Młoda krew – ratuje życie”. Od kilku lat 
również prowadzimy otwarte akcje poboru krwi, które cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem społecznym i odbywają się najczęściej w 
soboty lub niedziele. Co roku organizujemy dla honorowych dawców 
krwi dwie uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Czerwonego 
Krzyża i Dni Krwiodawstwa, podczas których najbardziej aktywnym 
wręczane są medale, odznaczenia i wyróżnienia nadane przez Władze 
państwowe, wojewódzkie, gminne i PCK. 

 Pragnę poinformować, że otrzymanie Odznaki „Zasłużony Hono-
rowy Dawca Krwi” nadany przez PCK upoważnia do pewnych przywi-
lejów, jak np.: bezpłatnych przejazdów komunikacją na terenie miasta 
i gminy Wągrowiec, ulgach w zakupie leków według wykazu Ministra 
Zdrowia oraz bez kolejki do publicznej służby zdrowia. 

Tak, więc należy stwierdzić, że PCK poprzez honorowych dawców 
krwi przyczynia się do ratowania życia i zdrowia ludzkiego, a także w 
znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia kosztów utrzymania 
Szpitala Powiatowego, gdyż placówka ta ma w pełni zagwarantowane 
potrzeby krwi, których to nie musi sprowadzać z innych regionów kraju.

Ponadto nasza organizacja prowadzi program edukacyjny z zakresu: 
zdrowia – bezpieczeństwa – higieny – tolerancji – niesienia pomocy, 
który skierowany jest do dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, a 
więc klasy I – III. 

Prowadzimy wykłady i pogadanki w placówkach oświatowych na te-
mat zagrożeń chorobami zakaźnymi, szczególnie HIV/AIDS, konkursy 
na temat zdrowego żywienia. 

Sporym zainteresowaniem społecznym cieszą się: Konkurs Karmie-
nia Piersią, a także Konkurs Niepalenia Papierosów. (18 wyróżnionych) 

Organizujemy rozgrywki sportowe w piłkę nożna i tenisa ziemnego, 
w których uczestniczą: lekarz, ratownicy, nauczyciele, policjanci, stra-
żacy i honorowi krwiodawcy. Przez kilka lat organizowaliśmy Konkurs 
Radosna Szkoła/Radosne Przedszkole, podczas którego placówki 
musiały wykazać się działalnością w dziedzinie promocji zdrowia. W 
efekcie wyróżniliśmy tym tytułem ponad 20 placówek oświatowych.

 Przeprowadziliśmy kilka edycji szkoleń dla bezrobotnych z terenu 
powiatu wągrowieckiego. Wolontariusze PCK odwiedzają też miesz-
kańców, którzy przeżyli ponad 100 lat i składają życzenia.

Realizowane inicjatywy i zadnia przez wągrowiecki PCK są w formie 
bezinteresownej przez poszczególnych członków stowarzyszenia.

Jan Maćkowiak
Prezes Koła PCK w Wągrowcu

zarzĄd PoWiaToWy PcK W WĄGroWcU

Czy wiecie, że spalanie śmieci w piecach i w ogniskach powoduje 
powstawanie substancji tzw. dioksyn i furanów, które mają silne dzia-
łanie rakotwórcze i śmiercionośne?

Są to bez wątpienia jedne z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość. 
Ich działanie toksyczne polega na podstępnym- bo powolnym – ale 
niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w 
organizmach żywych. W ten sposób nieodwracalnie niszczą zdrowie – 
powodując powstanie nowotworów wątroby i płuc, uszkadzając płód i 
strukturę kodu genetycznego, wywołując alergie.

W trakcie spalania śmieci substancje te przedostają się do otocze-
nia – znajdują się w powietrzu, osiadają na roślinach i przedmiotach i 
pozostają tam długi czas. Następnie, wraz z wdychanym powietrzem i 
zjadanym pożywieniem np. warzywami, owocami, zbożami na których 
się osadziły, związki te dostają się do naszego organizmu. W ten sposób 

trafiają również do organizmu zwierząt, które potem również mogą 
stanowić nasz pokarm.

Większość z nas jednak o tym nie wie, gdyż substancje te są niewi-
doczne i niewyczuwalne węchem. Refleksja przychodzi zwykle za późno 
tj. w momencie wykrycia choroby. 

Zadbajmy więc o zdrowie nasze i naszych bliskich, nie narażajmy się na 
choroby bezmyślnie spalając śmieci. Pamiętajmy, że nasze zdrowie zależy 
od jakości środowiska, w którym żyjemy! Pamiętajmy też, że dioksyny i 
furany powstające w trakcie spalania to substancje ciężkie, które spadają 
również w pobliżu źródła ich powstawania. W rezultacie tego truskawki 
i marchewki, które w swym warzywniku z pietyzmem hodujesz dla swych 
dzieci czy wnuków niejednokrotnie mogą być więcej skażone od tych 
hodowanych na polach, z dala od źródła spalania śmieci.

E. Lubawy

„SPalaJĄc ŚMieci nieodWracalnie niSzczySz zdroWie 
SWoJe i SWoich bliSKich!!!”
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PrzeboJoWy Wieczór 
KarnaWałoWy

W rytmie poloneza, tanecznego symbolu dostojności i dumy na-
rodowej, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego 
rozpoczął pierwszy w Skokach Koncert Karnawałowy. Stanęli przed 
nami żołnierze-artyści pełni niezwykłego talentu: harmonii głosów, 
żaru interpretacji, poruszając czułe struny w sercach słuchaczy i 
chroniąc wielkie dziedzictwo pieśni polskiej. Najpierw w mundurach 
wymarzonych przez pokolenia usłyszeliśmy wiązankę pieśni legiono-
wych ,”Pierwszą kadrową” i „Marsz pierwszej brygady”. Dalej uwagę 
widzów zwróciła brawura zamaszystego mazura i pieśni żołnierskie z 
okresu II wojny światowej z m.in. napełniającym entuzjazmem serca 
słuchaczy „Sercem w plecaku”. 

Zespół podczas koncertu zaprezentował też bogatą kolekcję muzyki 
polskiej i światowej. Popłynęły więc w skockiej hali najpiękniejsze prze-
boje ze znanych i lubianych musicali, nie tylko najpiękniej zaśpiewane, 
ale każdorazowo inscenizowane. Na kilkadziesiąt minut skocka estrada 
zamieniła się więc w teatr z aktorami-artystami, z bijącym rekordy po-
wodzenia „Skrzypkiem na dachu”, „Upiorem w Operze”, hiszpańską 
„Granadą” i wiązanką tańców weselnych. Przepiękne stroje, idealnie 
wkomponowane w całość spektakli podkreśliły uroczysty charakter 
koncertu.  W dalszej części programu widzowie poczuli Broadway 
‘skie show, wreszcie szlakiem Evity powędrowali do Argentyny wsłu-
chując się w „Don‘t cry for me Argentina” Artyści Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego zaprezentowali także operę 
rockową „Jesus Christ Superstar”. Na zakończenie muzycznego szlaku 
powróciliśmy do Europy słuchając „Time to say goodbye” i wiązanki 
paryskiej znad Sekwany.

Ostatnia niedziela stycznia z pierwszym w historii skockiej kultury 
Koncertem Karnawałowym napełniła nas pozytywnymi emocjami i nie-
zapomnianymi wrażeniami. Organizatorem koncertu była Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Skokach. Publiczności dziękuję za liczny 
udział w koncercie i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery podczas 
minionej uczty dla ducha.

Elżbieta Skrzypczak

oSTaTni PoWieW ŚWiĄT 
W GrUPie arTySTyczneJ 

SKoczKi
Po sobotnim występie, Skoczki mogą odłożyć do szaf swoje miko-

łajowe stroje przynajmniej na kilka miesięcy. 13 lutego w Bibliotece, 
w ramach podsumowania sezonu świąteczno – zimowego, młodzi 

skoccy śpiewacy wystąpili dla swoich najbliższych. Na scenie, prócz 
małych Mikołajów, pojawiły się także trzy anioły, krowa, owca, koń, 
osioł, baran a nawet świnia. Rodzice jednak szybko rozpoznali pod 
tymi przebraniami swoje pociechy, które wcieliły się w różne postacie 
na potrzeby krótkiego przedstawienia, którym przywitały przybyłych 
gości. Całości dopełniły piękne kolędy i pastorałki, nie brakowało też 
wierszyków bezbłędnie recytowanych przez najmłodszych członków 
Grupy Artystycznej Skoczki.

Ferie z biblioTeKĄ 
dla dzieci 7 – 12 laT 

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Niestety ta stara prawda nie 
omija nawet uczniów.  Ferie zimowe dobiegły końca. Dla dzieci bio-
rących udział w półkolonii, organizowanej przez Bibliotekę Publiczną 
w Skokach, oznacza to kres dwutygodniowej przygody, której akcja 
rozgrywała się nie tylko w murach skockiej książnicy. 

Widzieliśmy dużo: najprawdziwszy stadion Lecha w całej okazałości, 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego niestety nie najprawdziwszych, ale 
zawsze, dwie Dorotki, które okazały się być tylko (lub aż) cieniami, 
zapierające dech, breakdancowe akrobacje na głowie i innych częściach 
ciała, 29 koni różnej rasy i maści, wzruszający „Most do Terabithii” i 
wiele więcej!

Nauczyliśmy się wielu rzeczy: czym był chrzest Polski i jak powstał 
jej hymn, jak ulepić z gliny serce dla swojej sympatii, malować na szkle 
wszystko, co nam wyobraźnia podpowie, robić „żółwika” na plecach, 
konstruować samolot dla Romana, który okazał się być mądrzejszy od 
kury… Nauczyliśmy się czym jest przyjaźń, jak można się świetnie bawić 
bez komputera i ile radości może dać zabawa w grupie.

Bawiliśmy się świetnie: z chustą animacyjną KLANZA, w poznań-
skim Centrum Kultury Zamek, w „Stajni pod lasem”, na hali sportowej, 
w lesie, w kinie, w teatrze cieni, w Aquaparku, w wągrowieckim Domu 
Kultury, na dyskotece i oczywiście w skockiej Bibliotece, która już 
tęskni za czterdzieściorgiem wspaniałych dzieciaków i ich uśmiechami 
(Paulino, Martyno, Asiu, Olu „Oranżadko”), niesamowitymi pomy-
słami (Jacku, Darku, Błażeju, Jakubie, Hubercie), dyskotekowymi 
„wygibasami” (Anito, Haniu, Kacprze, Andrzeju, Maju, Karolino), 
nieprawdopodobną energią (Krystianie, Olu, Mateuszu jedny i drugi) 
i w ogóle … za całymi Wami.

Zaczarować wolny czas dzieci w niezapomniane, szalone ale mądrze 
spędzone godziny to nie lada wyzwanie. Biblioteka w Skokach uwiel-
bia je przyjmować co roku. Lista chętnych dzieci na udział w naszych 
feriach sięgająca 120 osób wskazuje na to, że wychodzi nam to chyba 
całkiem nieźle. Dziękujemy, że i  w tym roku obdarzyliście Bibliotekę 
zaufaniem, zrobiliśmy wszystko, żeby go nie zawieść. Mamy nadzieję, 
że zobaczymy się wcześniej niż za rok!

P.S. Szczególnie ciepłe podziękowania należą się bezinteresownej 
pomocy pani Małgorzaty Korczak, pani Agaty Mielcarek, pani Moniki 
Martynek, pana Radosława Kujawy, pana Sebastiana Rosika, pana 
Macieja Kujawy i pana Antoniego Wiśniewskiego.

Alicja Meller - Kukurenda
Dokończenie na str. 22
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FeryJna Podróż 
„ŚliMaczKóW 2” Ferie 

W biblioTece dla dzieci 
6-3 laTa 

Pochmurne niebo, deszcz ze śniegiem, dodatnia temperatura. Taka 
aura towarzyszy nam już od jakiegoś czasu. Nie przeszkodziło to jed-
nak małym mieszkańcom naszego miasta cieszyć się z uroków ferii 
zimowych, które w naszym województwie przypadły teraz na okres od 
31 stycznia do 11 lutego. W tym też czasie najmłodsi nasi mieszkańcy 
wraz z opiekunami wędrowali po skockich drogach w celu pogłębienia 
wiedzy o naszej „małej ojczyźnie”. Rok temu dzieci w wieku od 3 do 6 

lat zwiedzały zakłady pracy. W tym roku przyszła kolej na związki, koła 
i stowarzyszenia. Małych wędrowników gościli w swoich siedzibach m. 
in. Wędkarze, Bracia Kurkowi oraz Panie z koła Gospodyń Wiejskich. 
Tajniki swojego związku odkryła przed dziećmi także Harcerska Brać, 
która na wspólnej zabawie i nauce spędziła z nimi środowe przedpołu-
dnie. Ostatni z zaplanowanych dni to wyprawa do wągrowieckiego kina. 
Mali feriowicze obejrzeli w nim bajkę pt. „Magiczna Karuzela”. Po 
powrocie otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze i migające breloczki. 
Grupa „Ślimaczków” oprócz zwiedzania i beztroskiej zabawy spędzała 
czas na twórczej pracy, a próbkami swoich plastycznych możliwości 
obdarowali  gospodarzy feryjnych spotkań. 

Czas mija szybko, ferie dobiegły końca. Radość i zadowolenie ma-
lujące się na twarzach dzieci zachęca nas do tego, by zorganizować dla 
nich kolejną podróż już za rok.

                                                                         Sylwia Popadowska

Dokończenie ze str. 21

Serdecznie              dziękujemy
- Kołu Polskiego Związku Wędkarskiego  

nr 120 w Skokach
- Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Skokach

- 7 Skockiej Drużynie Harcerskiej „HYCE”
- Kołu Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie

za miłe przyjęcie, za chwile spędzone z Wami,  
za wspólne zabawy,

słodkości i inne przyjemności  
jakie przygotowaliście

na nasze przybycie.
Dziękujemy!!!

Drogi Czytelniku !
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach 

postanowiła w miesiącu marcu 2011 roku, anulować kary za 
przetrzymywanie książek. 

W związku z tym, prosimy Czytelników zalegających 
z książkami o odwiedzenie naszej biblioteki.

UWaGa !
XIX  DNI  MIASTA I GMINy SKOKI, 

rynek, 18 – 19 czerwca 2011r.
Wszystkich zainteresowanych ustawieniem stoisk gastronomicznych 

i handlowych podczas XIX Dni Miasta i Gminy Skoki,
prosimy o zgłaszanie się do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

w Skokach.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2011r. 

codziennie od 8.00 do 19.00.
Zapewniamy dostęp do prądu.

Kontakt: tel.618925822, fax 618925199, 
e-mail: bibliotekaskoki@wp.pl

Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

SKoczanie 
czy SKoKoWianie?

W ostatnim czasie zaczęły do nas docierać wątpliwości dotyczące 
nazewnictwa osób zamieszkujących nasze miasteczko. Usłyszałyśmy, 
że popełniamy błąd nazywając się skoczanami, a powinniśmy o sobie 
mówić i pisać skokowianie. Osobiście oniemiałam, ponieważ od zawsze 
myślałam o sobie: skoczanka, nie inaczej.

Postanowiłyśmy rozwiać te wątpliwości i poprosiłyśmy o pomoc 
specjalistów. Oto odpowiedź jaka nadeszła z poradni językowej Uni-
wersytetu Warszawskiego: 

Zgodnie ze „Słownikiem nazw miejscowości i mieszkańców” PWN 
mieszkańcy Skoków to skoczanie (skoczanin, skoczanka) albo skoko-
wianie (skokowianin, skokowianka). Forma z obocznością k:cz jest 
starsza, bardziej tradycyjna.

Uspokajamy wszystkich mieszkańców Skoków – jedna i druga forma 
jest poprawna.

Pozdrawiamy wszystkich skoczan i skokowian!
 Bibliotekarki Biblioteki Publicznej w Skokach

biblioTeKa         PUbliczna 
                   MiaSTa i GMiny        W SKoKach

zaprasza 
uczniów szkół gimnazjalnych

na spotkanie z pisarzem                                    
Janem hyjkiem

które odbędzie się
30 marca 2011 r. (środa), o godz. 900

w sali biblioteki
                     Serdecznie zapraszamy!

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

www.gmina-skoki.pl
Strona w obecnej postaci istnieje w sieci od czerwca 2006 i z miesiąca na mie-
siąc odwiedza ją coraz więcej internautów. Na stronie oprócz bardzo bogatej 
informacji o naszej gminie znajdują się opisy wydarzeń bieżących. Na stronie 
znajduje się także Forum internetowe.
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WyzWoleńczy 
turniej strzelecki

Z uwagi na trudne warunki atmosfe-
ryczne, nasz „Turniej” podobnie jak w 
roku ubiegłym odbył się nie na strzelnicy, 
lecz w siedzibie Bractwa przy ul. Wągro-
wieckiej. Rozpoczął się on uroczystym 
apelem połączonym z odśpiewaniem 
Hymnu Narodowego i Hymnu Bractwa, 
a oprócz wspomnianego Turnieju Dar-
czyńców obejmował również:  

- „IV Memoriał Braci Kurkowych 
Edmunda Maćkowiaka i Stanisława 
Glinkiewicza” (przedwojenni członkowie 
Bractwa, żołnierze września zamordowa-
ni w 1939 i 1940 roku przez okupantów), w 
którym zmierzyło się 10 czteroosobowych 
drużyn.

Zwycięzcą „Memoriału”, a zarazem 
zdobywcą drugi rok z rzędu Pucharu 
Przechodniego zyskując 135 pkt. zo-
stała drużyna Koła Łowieckiego „Bor-

suk” występująca w składzie: Mirosław 
Czerwiński, Hubert Obrachta, Dariusz 
Bałażyk i Krzysztof Bochyński. Drugie 
miejsce z ilością 134 pkt. zajęła drużyna 
Bractwa Kurkowego w składzie: Andrzej 
Tatara, Adam Mroziński, Przemysław 
Bagrowski i Krzysztof Migasiewicz, a 
trzecie miejsce ze 127 pkt. drużyna Koła 
PZW, którą tworzyli: Jan Halas, Mateusz 
Miłoszewski, Grzegorz Graczyk i Piotr 
Mendlewski . Kolejne miejsca zajęły 
reprezentacje: Rzemieślników, Urzędu 
Miasta i Gminy, Gimnazjum, Związku 
Emerytów, Budowlanych Rosik, OSP 
Skoki i KS Wełna Skoki.

- „Turniej Bracki” (ograniczony do 
udziału członków Bractwa), którego zwy-
cięzcą został Przemysław Bagrowski. Na 
II miejscu uplasował się Krzysztof Miga-
siewicz, a na III Stanisław Grzegorzewski.

- „Turniej Punktowy Młodych Strzel-
ców” zwyciężył Kacper Grzegorzewski, 
a II miejsce zajął w nim Albert Grzego-
rzewski.

- „Turniej Punktowy Pań”; kolejny rok 
z rzędu zwyciężczynią została honorowa 
członkini Bractwa Anna Jachna, II miej-
sce analogicznie jak w roku 2010 zdobyła 
Halina Wojciechowska, a III miejsce 
Janina Szymańska.

- „Turniej Punktowy Panów”; Triumfo-
wał w nim Krzysztof Bochyński, II miej-
sce zajął Krzysztof Jachna, a III miejsce 
Krzysztof Przykucki.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w 
każdej konkurencji obdarowani zostali 
pucharami pamiątkowymi, a drużyny 
uczestniczące w Memoriale również na-
grodami rzeczowymi. 

E. Lubawy

„Strzałem w gwóźdź” do tarczy Halina Wojciechowska wygrała „Turniej Darczyńców” sta-
nowiący jedną z kategorii zorganizowanego w sobotę 29 stycznia br. „Wyzwoleńczego Turnieju 
Strzeleckiego”, którym to „Turniejem” skockie Kurkowe Bractwo Strzeleckie tradycyjnie 
już upamiętnia rocznicę wyzwolenia Skoków spod okupacji hitlerowskiej. Drugie i trzecie 
miejsca w „Turnieju” strzałami w dziesiątkę wywalczyli Krzysztof Migasiewicz i Jan Cibail. 


