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Wybory w OSP Skoki

Nowe władze skockiej OSP w towarzystwie gości uczestniczących w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 19 lutego br.
Zarząd OSP w składzie: Jan Kaczorowski – prezes, Piotr Kaczmarek – wice prezes, Roman Drews – naczelnik, Tomasz Rzepczyk – z-ca naczelnika, Tomasz Nawrocki
– sekretarz, Małgorzata Nogajewska – skarbnik, Robert Filipowski – gospodarz oraz Robert Oksza-Skibiński i Dariusz Majchrzak – członkowie, wprowadzi skocką
jednostkę w II wiek jej działalności. Od efektywności jego pracy zależeć też będzie bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Skoki w latach 2011 – 2016.

Czytaj na str. 4
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INFORMACJA
Dowody osobiste wydane w 2001r. na okres 10 lat tracą ważność
w 2011r.
Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na
Ziemi:
Łączyński Andrzej 14.02
Łuczak Maja ur.19.02.
Charubin Julia 27.02.
Majewski Igor ur. 12.03.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w
dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Nowakowski Dariusz i Stefańska Krystyna
Brendel Artur i Piątek Roma
Kujawa Krzysztof i Kujawa Grażyna
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:
Buras Tadeusz r.1933 – Roszkowo zm.08.03.
Gronowski Czesław r. 1935 – Potrzanowo zm. 10.03.
Kłosowski Benedykt r. 1932 – Rościnno zm. 11.03.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Termin ważności dowodu osobistego określony jest w każdym wydanym 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.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI
ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY SKOKI
zapraszają na

X WIELKOPOLSKĄ
WYSTAWĘ OWCZARKÓW
NIEMIECKICH

16 kwietnia 2011 r. (sobota), godz. 10.00
Skoki, boisko pomocnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
zaprasza

do wzięcia udziału w „Dniu Ziemi 2011”, który odbędzie się w terminie 11-15 kwietnia 2011 roku. Mamy nadzieję, że akcja jak co roku,
spotka się z dużym zainteresowaniem i przyniesie wymierne korzyści
związane z ochroną środowiska na terenie Naszej Gminy.
Wszyscy biorący udział w akcji otrzymają worki i rękawice. Sprzątane miejsca należy uzgadniać z pracownikami Referatu Ochrony
Środowiska tut. Urzędu, w celu usprawnienia odbioru zebranych odpadów.
Ponadto w ramach prowadzonej akcji dla mieszkańców Gminy
Skoki w dniach 11-14.04.2011 roku, w godz. od 9:00 do 14:30 oraz
15.04.2011 (piątek) w godz. od 9:00 do 19:00 odbędzie się nieodpłatna zbiórka:
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE),
• folii, reklamówek i toreb foliowych (bez zanieczyszczeń),
• worków po nawozach sztucznych (bez zanieczyszczeń),
• sznurków polipropylenowych (bez zanieczyszczeń),
• odpadów wielkogabarytowych (szafy, tapczany, stoły, krzesła,
dywany itp.).
Surowce wtórne należy dostarczyć na własny koszt oraz rozładować
we własnym zakresie. Punkt odbioru znajdować się będzie przy ul.
Rogozińskiej 11 w Skokach (teren byłego Zakładu Komunalnego).
Dostarczone surowce będą podlegały ewidencji.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie, pokój nr 1, tel. 61 8 925 817.
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pracownicy 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.

W programie m.in.:
ocena psów, pokaz szkolenia
oraz wiele innych atrakcji.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
informuje, że tegoroczne uroczystości
Dni Miasta i Gminy Skoki
pod hasłem

,, XIX Dni Skoków
– Skoki 2011”

odbędą się w dniach 18-19 czerwca
na Placu Powstańców
Wielkopolskich w Skokach
Szczegółowy program uroczystości
zainteresowani znajdą w Internecie
oraz w majowym wydaniu
„Wiadomości Skockich”
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Wybory w OSP Skoki

41 członków zwyczajnych, 5 członków
honorowych i 11 członków wspierających
tworzy wizerunek skockiej Ochotniczej Straży
Pożarnej obradującej w dniu 19 lutego 2011r.
na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym
w obecności gospodarzy Gminy: burmistrza
Tadeusza Kłosa i przewodniczącego Rady
Miejskiej Zbigniewa Kujawy, prezesa Zarządu
Miejsko-Gminnego OSP Dariusza Lipczyńskiego i Komendanta Gminnego OSP Marka
Gramzy oraz przedstawicieli władz powiatowych: zastępcy Komendanta PSP Zbigniewa
Dziewulskiego i wice prezesa Zarządu Powiatowego OSP Mariana Bodusa.
W okresie sprawozdawczym skocka OSP
dysponowała średnim pojazdem ratowniczo
– gaśniczym marki Star GBA 2,5/16 oraz
ciężkim samochodem ratowniczo – gaśniczym
marki MAN PGM i samochodem operacyjnym marki Polonez. W 2010 r. jej członkowie
uczestniczyli w 95 wyjazdach spowodowanych
zgłoszeniami: w 17 przypadkach pożarami
oraz w 71 przypadkach dot. miejscowych
zagrożeń, takich jak: wypadki drogowe, usuwanie skutków spowodowanych silnymi wiatrami
i usuwaniem niebezpiecznych dla zdrowia
życia ludzi owadów. 7 wyjazdów spowodowanych było fałszywymi zgłoszeniami. W akcjach
tych uczestniczyło 14 druhów, w tym: Roman
Drews – 65 razy, Tomasz Rzepczyk – 56, Mikołaj Rzepczyk – 51 , Tomasz Dziurka – 38,
Robert Baranowski – 38, Paweł Szymaś – 37,
Dariusz Bartol – 37, Dariusz Majchrzak – 36,
Krzysztof Wontroba – 31, Zbigniew Rzepczyk

– 30, Piotr Kaczmarek – 20, Robert Filipowski – 16, Martyn Deminiak – 14 i Grzegorz
Owczarzak – 11.
W roku 2010 nastąpiła dalsza poprawa
wyposażenia jednostki w mundury i w sprzęt
niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczej.
Jednostka wzbogaciła się też o wspomniany
ciężki samochód gaśniczy. Wszystko to było
możliwe dzięki dobrej współpracy Zarządu
i samych strażaków oraz wsparciu finansowemu ze strony Samorządu Gminy oraz
dotacji z Rejonowego Systemu Ratownictwa
Gaśniczego i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Członkowie dbali też o powierzony im sprzęt
oraz o budynek jednostki przy ulicy parkowej
mieszczący garaże i pomieszczenia socjalno –
kulturalne, w tym Izbę Tradycji oraz salę do
różnego rodzaju szkoleń, zebrań i spotkań,
udostępnianą też na różne potrzeby mieszkańców. Wygospodarowane w trakcie działalności
statutowej środki wysokości 15.427,40zł Zarząd
przeznaczył na bieżącą działalność, na zakup
sprzętu i mundurów i na wsparcie drobnych
prac remontowych wykonywanych społecznie
przez członków – w roku 2010 wykonywano
pracę związek z remontem izby tradycji. Na
dzień 31 grudnia 2010 roku jednostka posiadała
środki finansowe w wysokości 3.133,83 zł.
O sytuacji OSP i o w/w działaniach mówili
w przekładanych przez siebie sprawozdaniach
przedstawiciele Zarządu i Komisji Rewizyjnej
oraz członkowie w trakcie dyskusji. W tej
sytuacji naturalnym się stało jednomyślnie

wyrażone absolutorium Zarządu oraz wysoka ocena działalności jednostki wystąpienia
uczestniczących w zebraniu gości.
Z kolei przystąpiono do wyboru nowych
władz jednostki, w rezultacie których wybrano
Zarząd i Komisję Rewizyjną, które ukonstytuowały się następującym składzie:
Zarząd OSP: Jan Kaczorowski – prezes,
Piotr Kaczmarek – wice prezes, Roman Drews
– naczelnik, Tomasz Rzepczyk – z-ca naczelnika, Tomasz Nawrocki – sekretarz, Małgorzata
Nogajewska – skarbnik, Robert Filipowski –
gospodarz, Robert Oksza-Skibiński – członek
i Dariusz Majchrzak – członek.
Komisja Rewizyjna: Daniel Greser – przewodniczący, Krzysztof Przykucki – wice przewodniczący i Henryk Modlibowski – sekretarz.
Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego
OSP wybrano: Piotra Kaczmarka, Romana
Drewsa, Tomasza Rzepczyka i Tomasza Nawrockiego, a przedstawicielami w Zarządzie
Gminnym OSP ustalono: prezesa Jana Kaczorowskiego i Dariusza Lipczyńskiego.
Za najważniejsze zadania na rok 2011
skocka OSP uznała obok sprawnych działań
ratowniczo – gaśniczych: reaktywowanie
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przygotowanie obiektu do 100 rocznicy powstania
OSP, a w tym odmalowanie Sali socjalno –
kulturalnej, termomodernizacje i wykonanie
elewacji obiektu przy ul. Parkowej oraz jak
najlepsze zorganizowanie i przeprowadzenie
samych uroczystości jubileuszowych.
E. Lubawy

Nowe Władze Skockich Ochotniczych
Straży Pożarnych!
Pierwszy kwartał br. to koniec dotychczasowych kadencji i wybór nowych władz w skockich Ochotniczych Strażach Pożarnych.
We wszystkich jednostkach wybory władz poprzedziły podsumowania dotychczasowych działalności, a zakończyły ustalenia
planów pracy na najbliższy okres.
O przebiegu zebrania oraz o nowych władzach w OSP Potrzanowo
informowaliśmy w lutowym wydaniu ,, Wiadomości Skockich”, a w
obecnym numerze w artykule pt. „Wybory w OSP Skoki” szerzej piszemy o przebiegu zebrania i o ustaleniach w OSP Skoki.
Poniżej informujemy o składach osobowych nowych władz w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Kakulinie, Kuszewie, Lechlinie i w Rościnnie.

OSP Lechlin:
Zarząd: prezes- Marek Gramza, v-ce prezes i naczelnik- Artur
Szymański, zastępca naczelnika- Maciej Inda, skarbnik- Jakub Chrostowski, sekretarz- Bartosz Szymański, kronikarz- Waldemar Gramza,
gospodarz- Patryk Konieczny, członek- Roman Konieczny
Komisja Rewizyjna: przewodniczący- Grzegorz Marciniak, sekretarz- Marcin Nowak i członek-Marcin Owczarzak

OSP Kakulin:
Zarząd: prezes- Arkadiusz Słomiński, v-ce prezes i naczelnik Hubert Seredyński, sekretarz - Jacek Seredyński, skarbnik - Lidia
Szymkowiak, gospodarz- Andrzej Bielawski
Komisja Rewizyjna: przewodniczący- Leszek Tyl, sekretarz- Radosław Weichert, członkowie: Łukasz Pietrzak i Szczepan Raczyński

OSP Rościnno:
Zarząd: prezes-Robert Druciarek, v-ce prezes i naczelnik Łukasz
Korczak, sekretarz Tomasz Loręcki, skarbnik Tomasz Zaranek, kronikarz Anna Zaranek i członek Wioletta Lisiecka.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący Janusz Szymaś, sekretarz Stanisław Pędziński i członek Franciszek Korzonek.

OSP Kuszewo:
Zarząd: prezes- Marek Gruss, v-ce prezes i naczelnik- Waldemar
Szczurek, v-ce prezes- Janusz Tylczyński, skarbnik- Zygmunt Sosnowski
i sekretarz Krystyna Gruss.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący Hieronim Koczorowski, sekretarz Eugeniusz Pinkowski i członek Piotr Pinkowski.

OSP Bliżyce
Z uwagi na wiek dotychczasowych ochotników i brak zainteresowania
ze strony młodzieży wstąpieniem w szeregi OSP, członkowie jednostki
podjęli uchwalę o jej samorozwiązaniu.
E. Lubawy
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Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA
WSPIERANIA RODZINY
I DZIECKA „ALIA”
Od ponad trzynastu już lat działa Towarzystwo Wspierania Rodziny
i Dziecka „ALIA” w Antoniewie. Powstanie Towarzystwa było próbą
aktywnej odpowiedzi na trudną sytuację rodzin i dzieci ze środowisk,
które dotkliwie odczuły skutki transformacji społeczno – politycznej
w Polsce.

MAMO WRÓĆ DO SZKOŁY

19 marca br o godz. 10:00 i 12:00 w Bibliotece Publicznej w Skokach
pod hasłem „Mamo wróć do szkoły” Radio Merkury zorganizowało
spotkania dla młodych matek, zarówno pracujących, jak i do nie pracujących, które chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy droga
formalnego kształcenia ustawicznego.
Przybyłe panie, nie martwiąc się o swe pociechy mogły uczestniczyć
w spotkaniach z doradcami zawodowymi i ekspertami od równości
szans, a następnie przy kawie zasięgnąć fachowej indywidualnej porady
na temat kształtu ścieżki zawodowej oraz ustawicznego kształcenia
i lokalnego rynku pracy. W tym też czasie ich pociechy w wieku od 3-6
lat obdarowane zostały słodyczami, balonami i misiami, a następnie pod
opieką organizatorów uczestniczyły w fantastycznym świecie zabaw.
„Mamo wróć do szkoły” jest jednym z projektów finansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, który to projekt obejmuje zorganizowanie 10 spotkań
w Wielkopolskich miastach, a z których jednym miastem stały się
nasze Skoki.
E. Lubawy

Dyżury pracowników
Urzędu Skarbowego

Na swoim koncie Towarzystwo ma kilka udanych przedsięwzięć
o zasięgu nie tylko lokalnym ale i wojewódzkim. Z jego dokonań warto
wspomnieć o kilku koloniach profilaktyczno – terapeutycznych, w których wzięło udział ponad 240 dzieci czy o takich imprezach o zasięgu
wojewódzkim jak „Wielkanocny Zajączek”, „Wielkopolskie Mikołajki”
czy „Wielkopolski Dzień Dziecka”.
W dotychczasowej działalności „Alia” współpracowała nie tylko
z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie naszego kraju
ale także poza jego granicami, między innymi z francuskim towarzystwem Reapartir – Formation, Centrum Bethanie z Genk w Belgii
oraz z niemiecką organizacją Kunterbunt. W działaniach na rzecz
dzieci polskich mieszkających na terenie Białorusi i Litwy towarzystwo
współpracowało ze „Wspólnotą Polską”.
W okresie od 2002 do 2005 roku organizacja prowadziła trzy placówki
wsparcia dziennego: w Jabłkowie, Wapnie i Wągrowcu, korzystając
ze wsparcia finansowego samorządu gminnego oraz starostwa powiatowego.
Po kilku latach przestoju Towarzystwo „Alia” zamierza aktywniej
włączyć się w działania na rzecz dzieci i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, potrzebujących pomocy i wsparcia.
Wypracowaniu strategii działania na najbliższy okres poświęcone
było ostatnie zebranie sprawozdawczo – wyborcze organizacji. Napływ nowych członków, młodych zapaleńców i społeczników daje
nadzieję, że Towarzystwo może stać się alternatywą na stworzenie
lepszych warunków życia dla dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem
czy borykających się z trudnościami wynikającymi z aktualnej sytuacji
społeczno – materialnej.
Na najbliższe wakacje członkowie Towarzystwa chcą zaproponować
trzydzieściorgu dzieci z terenu gminy dwutygodniowe półkolonie.
Przygotowano projekt tego przedsięwzięcia, który aktualnie oczekuje
na rozstrzygnięcie przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Jeśli uda się
pozyskać środki finansowe i wsparcie lokalnych podmiotów działających na rzecz rodziny, to może to być bardzo atrakcyjna oferta dla
dzieci, których rodziców nie stać na zorganizowanie wypoczynku dla
swoich pociech.
W planach Towarzystwa przewiduje się rozwijanie tego typu i podobnej działalności, a potrzeby w tym zakresie są ogromne.
E. Lubawy

W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wzorem lat poprzednich pracownicy
Urzędu Skarbowego w Wągrowcu, będą pełnić dyżur
w dniu19 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.

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
surowców 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 mieszkańców 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

KOMUNIKAT W SPRAWIE BADANIA 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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Przystosowanie się dziecka do nowych wymagań
i warunków uczenia się

Obowiązkiem rodziców jest zgłoszenie wyjazdu dziecka za granicę szkole, do której uczęszczało do tej pory. Dyrektor szkoły natomiast
może zażądać informacji czy uczeń kontynuuje
naukę po opuszczeniu kraju ojczystego. Tyle
tylko, że właściwie nikt nie jest w stanie tego
zweryfikować. Ministerstwo Edukacji Narodowej również nie wie ile dzieci w ostatnich latach
wyjechało z rodzicami. Nauczyciele w polskich
szkołach za granicą przyznają, że z nauką polskich dzieci emigrantów bywa różnie. Część
posyła dzieci wyłącznie do lokalnych szkół przez
co uczniowie rzadziej używają języka ojczystego. Czasem rodzice chcąc, aby ich dziecko nie
czuło się odrzucone przez grupę rówieśniczą
ograniczają używanie języka polskiego również w domu. Nasilenie się migracji obywateli
polskich do innych państw członkowskich po
przystąpieniu do Unii Europejskiej sprawiło,
że w ostatnich latach wzrosła w Polsce liczba
uczniów, którzy doświadczyli migracji rodziców.
Z ogólnopolskich badań przeprowadzonych
z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, dotyczących skutków emigracji rodziców nieletnich
dzieci wynika, że w jednym przypadku na dwadzieścia, w którym wyjeżdżał jeden z rodziców,
dziecko zmieniało miejsce zamieszkania razem
z nim. Natomiast, gdy kraj opuszczali obydwoje
rodzice, dziecko wyjeżdżało za granicę w co
dziesiątym przypadku. Niestety, część rodziców
zapomina o dopełnieniu koniecznych formalności przed wyjazdem czy o zabraniu ze sobą
niezbędnych dokumentów związanych z edukacją dziecka, co potem znacznie może utrudnić
zapisanie go do szkoły w innym kraju. W ten
sposób rodzice narażają ucznia na niepożądaną
przerwę w edukacji, a siebie - na konsekwencje
związane z niedopilnowaniem spełniania obowiązku szkolnego przez ich dziecko.
W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających

z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji
Narodowej przygotowało materiały, które informują rodziców, o co powinni zadbać zanim
opuszczą Polskę, by umożliwić swojemu dziecku
kontynuowanie nauki poza granicami Kraju.
Przypominają także o konieczności podtrzymania kontaktu z polskim językiem i kulturą, co
ułatwi dziecku późniejszy powrót do polskiego
systemu edukacji. Dla przykładu w Anglii istnieje
około 2.300 szkół niezależnych. Szkoły te opracowują własne programy nauczania, kryteria
naboru, kadrę. Utrzymują się z opłat wnoszonych przez rodziców, oraz z dotacji sponsorów.
Każda niezależna szkoła musi zostać rejestrowana w Department for Children, Schools and
Families. Szkoły te są regularnie monitorowane
przez albo Ofsted albo inspektorat powołany
przez Sekretarza Stanu, zapewniając, że szkoła
utrzymuje, odpowiedni poziom nauczania, zawarty w dokumencie rejestracyjnym, oraz spełnia
normy edukacyjne odpowiednie do wieku dzieci.
Na większości zajęć ucząca się młodzież zostaje
w jednej klasie i przychodzi nauczyciel (poza wf,
plastyką, gotowaniem itp.). Podczas lekcji uczeń
nie rusza się z ławki, nie zapisuje nic na tablicy
chyba że jest to konieczne ze względu na słabą
znajomość języka, czasem na matematyce lub
gdy nauczyciel wyjątkowo wymaga aby coś narysować albo napisać, ale to zdarza się rzadko. Dodatkowym językiem jest francuski (czasem także
niemiecki). Matematyka podzielona jest na trzy
poziomy: niski, zwykły, wysoki. Gimnazjum ma
2 godziny wf w tygodniu. Książek i mundurka
nie trzeba kupować – można zapłacić depozyt
(po 50 euro za książki co rok), rzadko korzysta
się z ćwiczeń. A jeśli już raz w roku jest taka konieczność to nauczyciel kseruje w sekretariacie
a potem rozdaje klasie. Nie ma czegoś takiego
jak odpytywanie przy tablicy czy oceny, po prostu
czegoś takiego nie ma. Są testy na koniec działu

PROJEKT „LEPSZE JUTRO”

W maju 2011r. rozpocznie się czwarta edycja projektu „Lepsze Jutro”
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Projekt został skierowany do grupy 10 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo kobiet, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Skoki.
Podstawowymi warunkami uczestnictwa są:
• kobieta w wieku 18 – 59 lat;
• zamieszkująca na terenie miasta i gminy Skoki;
• bezrobotna lub nieaktywna zawodowa w tym jedna osoba niepełnosprawna.
W ramach projektu uczestniczki przejdą kurs prawa jazdy kat. B zakończony teoretycznym egzaminem próbnym, a także kurs rękodzieła – w zakresie
technik: scraabooking (technika ozdabiania kartek i innych przedmiotów),
decupage (technika serwetkowa), filcowanie na sucho i mokro. Dodatkowo
przeprowadzony zostanie trening psychologiczny aktywizująco – doradczy
z warsztatami aktywizacji zawodowej. Po zakończeniu kursów uczestniczki
uzyskają zaświadczenia.
Marta Jaśkowiak

ale nie tak jak w Polsce, że jest klasówka, a kiedy
już jest test, nauczyciel nie wstawia oceny tylko
zapisuje w dzienniku ile uczeń uzyskał procent.
Na koniec każdego półrocza są
egzaminy ze wszystkich przedmiotów. Trwają
one tydzień, po 2 przedmioty dziennie. Potem
przysyłany jest list z ocenami (od A do F) i krótką
notatką.
Zasady szkolnictwa w Anglii bardzo
różnią się od tego, w czym wyrośliśmy w Polsce.
Anglia a nie Polska jest tu wyjątkiem, ponieważ
wszyscy z całej Europy mają podobne problemy
ze zrozumieniem angielskiego systemu oświaty
i opanowaniem jego terminologii. Różnice w systemie edukacji w Polsce i np. w Anglii stawiają
nie tylko przed dzieckiem nowe wyzwanie, ale
także przed rodzicami i nauczycielami. Potrzeba
wiele wytrwałości, zrozumienia i daleko idącej
pomocy. Szkoła ma obowiązek pomóc dzieciom
powracającym z zagranicy uzupełnić różnice
programowe i ewentualne braki w znajomości
języka polskiego. Uczniowie powracający z zagranicy: mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej
nauki języka polskiego, którą organizuje organ
prowadzący szkołę, mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ
prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez
okres 12 miesięcy. Różnice programowe z zajęć
edukacyjnych realizowanych w klasie, do której
uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach
ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane
zajęcia. Podstawy takich działań określają zapisy
odpowiednich aktów prawnych. Prawo daje
podstawę do działań, które podejmuje szkoła, ale
od jakości tych działań zależy, czy staną się one
rzeczywistym wsparciem dla dzieci wracających
z zagranicy.
pedagog szkolny gimnazjum
Krzysztof Ołdziejewski

UWAGA ODBIORCY WODY
I DOSTAWCY ŚCIEKÓW!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach informuje, że zgodnie z Uchwałą nr V/26/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia
31 marca 2011r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2011r. do 30
kwietnia 2012r.
wprowadza z dniem 1 maja 2011r. nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Skoki na okres od 1 maja 2011r do 30 kwietnia 2012r.
Stawki te wynosić będą:
- za 1 m3 dostarczanej (sprzedanej) wody: 2,63 zł netto+ 8% podatek
VAT, tj. 0,21 zł= 2,84 zł brutto;
- za 1m3 odprowadzanych (odebranych) ścieków: 4,86 zł netto+0,8%
podatku VAT, tj. 0,39 zł= 5,25 zł brutto.
Miesięczną opłatę abonamentową za odczyt wodomierzy i utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowokanalizacyjnych ustala się na 3,50 zł netto+8% podatku VAT, tj.
0,28 zł= 3,78zł brutto.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że zarządzeniem nr
38/2011 z dnia 30 marca 2011 roku ogłosił wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wykaz ten przedstawiamy poniżej:

V SESJA RADY MIEJSKIEJ

31 marca 2011 roku z udziałem 15 radnych odbyła się V sesja Rady
Miejskiej Gminy Skoki. Radni obradowali pod przewodnictwem Zbigniewa
Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Stanisław Jacecko.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła:
Uchwałę nr V/26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta
i Gminy Skoki na 2011 rok.
W/w uchwałą Rada zmniejszyła dochody budżetu o kwotę 142.313zł, przy
równoczesnym zmniejszeniu wydatków budżetu o kwotę 322.977zł. W rezultacie wprowadzonych zmian ogólne dochody budżetu na rok 2011 wynoszą
28.068.470zl a ogólne wydatki budżetu wynoszą 30.948.243zł.
Uchwałę nr V/27/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miast i Gminy Skoki na lata 2011-2032.
W/w uchwałą rada w Wieloletniej Prognozie Miasta i Gminy Skoki na lata
2011-2032 wprowadziła zmiany wynikające z uchwały nr V/26/2011 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Miast i Gminy Skoki na rok 2011.
Uchwałę nr V/28/2001 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim
Rada Gminy decyduje o przeznaczeniu środków na wskazany cel w budżecie
na rok 2012. Fundusz sołecki wyodrębniony w ostatnich dwóch latach miał
za zadanie zmobilizować mieszkańców wsi do wspólnej pracy. W większości
przypadków skutków takich nie osiągnięto. W zebraniach wiejskich, na których uchwalano wniosek o przeznaczeniu środków frekwencja była bardzo
niska. Z jednej strony spotykaliśmy małe zainteresowanie mieszkańców
planowaniem wydatków, a z drugiej - już po wyznaczonym terminie, dyskutowano o celowości wykonywania zamierzonych prac. Na terenie całej Gminy
zaledwie kilka samorządów działało zdecydowanie i wspomagało własną
pracą realizację przyjętego zadania. W większości przypadków środki finansowe przeznaczano na naprawy dróg oraz remonty i doposażenie świetlic.
Ponieważ zdania te realizowane są sukcesywnie przez Gminę, Rada nie widzi
potrzeby wyodrębniania w budżecie środków na fundusz sołecki w 2012 r.
Uchwałę nr V/29/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Gminy Skoki na okres
od 1 maja 2011r. do 30 kwietnia 2012r.
W/w uchwałą, na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
rada zatwierdziła taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skoki która obowiązywać będzie
w wymienionym w uchwale okresie.
Uchwałę nr V/30/2011 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
Uchwałą tą Rada ustanowiła nagrody dla osób fizycznych zamieszkałych
i zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Skoki, które osiągnęły wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Wysokość tych nagród jest następująca:
- za członkowstwo w kadrze olimpijskiej, paraolimpijskiej lub reprezentowanie kraju na Mistrzostwach Świata lub Europy – 2.000zł
- za zdobycie medali na Mistrzostwach Świata lub Europy lub na Mistrzostwach Polski 5.000zł.W danym roku osoba może otrzymać tylko jedną
nagrodę wynikającą z niniejszej uchwały. Z podjęciem tej uchwały utraciła
ważność uchwała nr LI/308/10 Rady z dnia 7 października 2010r. w sprawie
przyznawania nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
Rada po zapoznaniu się z opiniami swych komisji stałych przyjęła do wiadomości:
- Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010r.
- Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2010r.
Podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta
i Gminy.
Wraz z protokółem sesji prezentujemy je w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl. Równocześnie wraz
z protokołem sesji znajdują się one do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skokach na stanowisku ds. obsługi Rady i jej organów – pokój nr 8.

WYKAZ
działki nr 526/18 położonej w Sławicy

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Oznaczenie nieruchomości
Działka nr 526/18 w Sławicy,
według katastru oraz księgi zapisana w Kw 48065 Sądu Rejowieczystej
nowego w Wągrowcu.
Powierzchnia nieruchomości 0,0206 ha (LzRVI – grunty zadrzewione i zakrzaczone)
Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego

Termin zagospodarowania
Cena nieruchomości
Informacja o przeznaczeniu
do sprzedaży, do oddania
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Termin do złożenia wniosku
przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U.
nr 261 poz. 2603 z 2004 roku
ze zmianami)

Działka leży na terenie zabudowy
letniskowej, a grunt przeznaczony
jest na poszerzenie istniejącej działki letniskowej 281
Działka 526/18 nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003 r.
przedmiotowa działka stanowiła
tereny zabudowy letniskowej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej
Gminy Skoki nr XLVI/279/10
z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr
526/18 położona w Sławicy został
wyznaczony następujący kierunek
zagospodarowania przestrzennego:
„obszar zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz działalności rolniczych i nierolniczych”.
Nie jest określony.
10.064,00 zł
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki 281.

Osoby zainteresowane nabyciem
nieruchomości, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w wykazie, na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004
roku ze zmianami), winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od
daty wywieszenia wykazu, złożyć
stosowny wniosek w Urzędzie
Miasta i Gminy w Skokach.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.
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Ogłoszono:
• Przetarg nieograniczony 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 upłynął 9 marca br. Do przetargu przystąpiło 21 firm. Trwa
weryfikacja złożonych ofert. Jest to inwestycja dofinansowana ze
środków UE, a planowany termin jej realizacji upływa 22 czerwca br.

• Przetarg nieograniczony na równanie i wałowanie oraz ścinkę poboczy dróg gminnych. Termin składania ofert upłynął 8 marca br.
Do przetargu przystąpiło 8 firm. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów.
Rozstrzygnięto:
• Przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni drogi gminnej relacji
Potrzanowo-Budziszewko. Inwestycja obejmuje budowę nawierzchni
bitumicznej łącznie z podbudową na długości 2.303 m i szerokości 4,5
m. Do przetargu przystąpiło 7 firm, z tego jedną ofertę odrzucono,
gdyż treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji. Najtańszą ofertę
tj. 1.708.388,01 zł złożyła firma Zakład Wielobranżowy TRANSBRUK, Nekla. Inwestycja współfinansowana ze środków UE ma być
zakończona do 29 lipca br.
• Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta
i Gminy Skoki na rok 2011, z zakresu zapewnienia pomocy hospicyjnopaliatywnej. Na realizację zadania w budżecie Gminy zaplanowano
10.000 zł. W ramach konkursu wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia im.
ks. Jerzego Niwarda Musolffa.
Wykazy gruntów do sprzedaży:
• Podano do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych pod budownictwo 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;
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•Po upływie okresu w jakim osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości mogą składać ewentualne wnioski, uruchomiona zostanie procedura przetargowa sprzedaży.
Sprawy bieżące
• W związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich, Zarządzeniem Nr 18/2011 Burmistrz postanowił o przeprowadzeniu wyborów
sołtysów i rad sołeckich. Do 31 marca odbyło się 24 z 27 zaplanowanych zebrań wyborczych, w tym w 11 sołectwach na stanowisku
sołtysa nastąpiła zmiana.
• Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę sieci
wodociągowej, kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki betonowej na ul. Kościuszki (II etap). W ramach inwestycji planuje się
utwardzenie drugiego odcinka ul. Kościuszki na długości 570 mb.
• 28 lutego upłynął termin składania wniosków o przydział kolejnego
lokalu socjalnego przy ul. Topolowej o pow. użytkowej 58,78 m2.
W wyznaczonym terminie wpłynęło 17 wniosków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Burmistrz powołał Komisję Mieszkaniową,
która dokonała weryfikacji wniosków pod kątem spełniania przez
wnioskodawców określonych w uchwale Rady Miejskiej Gminy Skoki
kryteriów uprawniających do przydziału lokalu socjalnego. U osób
spełniających kryteria przeprowadzona zostanie wizja lokalna.
• Trwa procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek w rejonie ulic Kościuszki i Antoniewskiej
w Skokach, z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową. W wyniku
opracowania planu powstanie ok. 14 ha kompleks działek budowlanych. Zakończono etap składania wniosków do planu, przesłano
dokumentację do opinii i uzgodnień.
• Wyłożono do wglądu publicznego opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Rościnnie i Potrzanowie. Uwagi
do planu 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 Niedźwiedzinach.
• Gminne Biuro Spisowe realizuje zadania związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
Zgodnie z harmonogramem prac spisowych wybrano 4 rachmistrzów
spisowych oraz przeprowadzono aktualizację danych zaimportowanych do programu informatycznego obsługującego spis. Spis zostanie
przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Od 1 do 17
marca br. przeprowadzono obchód przedspisowy, w ramach którego
rachmistrzowie za pomocą specjalistycznych urządzeń potwierdzali
położenie budynków mieszkalnych w terenie. Od 1 kwietnia można
dokonać spisu przez Internet, natomiast od 8 kwietnia rachmistrzowie
rozpoczną spis w terenie.

PROGRAM
„SŁONECZNA GMINA”

W dniu 16 marca 2011 roku w Sali Biblioteki Publicznej w Skokach
odbyło się spotkanie mieszkańców Naszej Gminy z przedstawicielami
Programu „Słoneczna Gmina” oraz Banku Spółdzielczego.
Spotkanie miało na celu przedstawienie programu dotacyjnego,
uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a realizowanego przez Program
„Słoneczna Gmina”. Przedmiotem kredytowania jest zakup, instalacja zasobnika i kolektorów słonecznych (bez kotłowni) o mocy nie
większej niż 10 kW oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania.
W związku z przystąpieniem Gminy Skoki do Programu „Słoneczna Gmina” mieszkańcy mogą 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. Kredytów z dotacją udzielają Bank Ochrony Środowiska
i Bank Spółdzielczy.
Aleksandra Frankowska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach

poszukuje osoby
do pełnienia specjalistycznych usług
opiekuńczych
Wymagane kwalifikacje:
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.
U. z dnia 30 września 2005r. ze zmianami)
1. Osoby świadczące specjalistycze usługi opiekuńcze muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego,
psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej,
specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub
innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć
określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami
psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej
z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają
dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być
świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane
kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej
roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają
zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez
otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Osoby posiadające w/w kwalifikacje prosimy o zgłaszanie się do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach w godz. 8-15.
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
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VII SKOCKA GALA MISTRZÓW 2011
Szczególni goście w osobach: reprezentującego Marszałka Województwa Wielkopolskiego Jarosława
Sobczaka z-cy dyrektora Departamentu Środowiska, Stefana Mikołajczaka radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Michała Piechockiego Starosty Powiatu Wągrowieckiego, Tadeusza Synorackiego
przewodniczącego Rady i radnych Rady Powiatu Wągrowieckiego, Zbigniewa Kujawy przewodniczącego
Rady i radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki, dyrektorów placówek oświatowych i przewodniczących Rad
Rodziców z Gminy Skoki oraz księży skockiej parafii, kierowników zakładów i instytucji, a także przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych z Gminy Skoki przybyło 12 marca br. do hali Gimnazjum.
Bo też odbywała się tu niecodzienna uroczystość, którą była VII
Skocka Gala Mistrzów, której bohaterami było 53 uczniów i ubiegłorocznych absolwentów szkół podstawowych z Gminy Skoki, tj. Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach i Szkoły Podstawowej
w Jabłkowie oraz Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Korczaka w Antoniewie, na zaproszenie burmistrza Tadeusza Kłosa, gościło w sobotę 12
marca br. w hali skockiego gimnazjum. Wśród przybyłych znaleźli się
ubiegłoroczni finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz młodzi sportowcy, którzy w roku 2010 zdobyli minimum
6 miejsce w klasyfikacji indywidualnej lub 5 miejsce w klasyfikacji
drużynowej i w grach zespołowych organizowanych co najmniej na
szczeblu wojewódzkim, a także młodzi niepełnosprawni artyści.
Towarzyszyli im rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele i wychowawcy, którzy przyczynili się do tych nieprzeciętnych osiągnięć.
Jak każdego roku celem naszej gali było uhonorowanie najlepszych
uczniów i absolwentów, którzy swą codzienną pracą i wyśmienitymi
osiągnięciami rozsławiają i promują dobre imię Miasta i Gminy Skoki.
W jej trakcie pamiątkowymi dyplomami i statuetkami oraz nagrodami
książkowymi wyróżnieni zostali:
Za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz
promocję Miasta i Gminy:
- ze Szkoły Podstawowej w Skokach oraz Szkoły Podstawowej
w Jabłkowie: Anna Pilaczyńska, Edward Surdyk, Radosław Dorawa,
Krzysztof Pol, Weronika Pawlicka, Natalia Stożek, Krzysztof Neldner,
Anna Surdyk, Julia Wasylewicz, Aleksandra Szymaś i Bartosz Brząkała.
- z Gimnazjum w Skokach: Danuta Śmigielska, Paweł Dziekan,
Aleksandra Samol, Marta Szmyra, Katarzyna Dziekan, Maja Guner
i Katarzyna Bejma.
Za osiągnięcia sportowe i promocję Miasta i Gminy:
- ze Szkoły Podstawowej w Skokach:
Mikołaj Druciarek, Luiza Chudzik, Dominika Szczepaniak, Bartosz
Szymaś, Blanka Kopydłowska, Ewelina Szymańska, Zuzanna Rychlicka, Anna Świątkowska, Denis Grabiszewski, Krzesimir Kaczmarek,
Patryk Szymkowiak, Daria Kucz i Mateusz Tyll oraz Edward Surdyk..
- z Gimnazjum w Skokach: Mateusz Nowak, Filip Kujawa, Paweł
Popadowski i Marcin Kołodziejczuk.
Kapituła Gali skorzystała też z Regulaminu, który daje jej możliwość
przyznania nagrody za osiągnięcia w szczególny sposób przyczyniające
się do promocji miasta i gminy i nagrody przyznała dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej:
- reprezentantom skockiego gimnazjum w I Mistrzostwach Polski
Osób Niepełnosprawnych w Bocci: Barbarze Modrak i Marcie Elińskiej.
- członkom działającego przy Szkole Podstawowej w Jabłkowie pod
kierownictwem Magdaleny Błażejewskiej Teatru „Agrafka”, który
w kwietniu 2010 r. zdobył III miejsce w Powiatowym Przeglądzie
Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych ISKRA w Gnieźnie:
Anastazji Kopydłowskiej, Weroniki Gronowicz, Darii Cegielskiej,
Izabeli Frąckowiak, Patrycji Gibas, Barbarze Modrak, Rykowi Skrzetuszewskiemu, Kacprowi Strugarkowi, Mateuszowi Szęlągowskiemu,
Radosławowi Cieślewiczowi oraz Marcie Elinskiej oraz ich opiekunkom Magdalenie Błażejewskiej i Alicji Nowak.

Skocka Gala posłużyła też Staroście Michałowi Piechockiemu do
przyznania nagrody uczniom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Antoniewie za promocję Powiatu Wągrowieckiego poprzez osiąganie
doskonałych wyników we współzawodnictwie Powiatów Województwa
Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa i zdobyte tam
następujące laury:
• II miejsce w Międzywojewódzkim Rajdzie Reymontowskim w Kołaczkowie 2010
• I miejsce w klasyfikacji powiatów w XII Rajdzie kolarsko-pieszym
„Witamy wakacje” w Boszkowie; czerwiec 2010
• III miejsce w Wojewódzkim Rajdzie „Mickiewiczowskim szlakiem”
Oborniki – Objezierze; wrzesień 2010
W podsumowaniu współzawodnictwa sportowo-turystycznego powiatów województwa wielkopolskiego za rok 2010 powiat wągrowiecki
zajął ostatecznie 7 miejsce.
Nagrody z rąk Starosty otrzymali następujący wychowankowie:
Konstacja Wąsik, Igor Duszyński, Piotr Gajewski, Patrycja Rączkowiak, Sylwia Rutkowska, Krystian Grzywaczewski, Piotr Podgórny
oraz wychowawcy Grażyna Lubawa i Bartosz Seidler.
Skockim Galom od początku towarzyszą słowa wypowiedziane przez
Stanisław Staszica „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego
metalu, dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje.”
Dlatego też sobotnia uroczystość posłużyła również do wyrażenia
uznania nauczycielom, którzy swą pracą i zaangażowaniem przyczynili
się do osiągnięć młodzieży.
Książkami, pamiątkowymi dyplomami i statuetkami nagrodzeni
zostali: Barbara Surdyk, Magdalena Fertsch, Danuta Kubicka, Krzysztof Gapiński, Katarzyna Dziel, Wioletta Molińska, Wiesława Surdyk
Fertsch, Renata Hamulczyk, Andrzej Surdyk, Małgorzata Dudek,
Magdalena Samol, Wiesław Nowak, Ewa Brząkała oraz działacz sportowy Bronisław Piechowski.
Nagradzanie „młodych zdolnych” i ich wychowawców odbywało
się przy akompaniamencie młodego gitarzysty – ucznia Gimnazjum
Macieja Kujawy. Jego występ solo, zakończony w towarzystwie wokalistki Agnieszki Gatkowskiej wypełniał też przerwy między wręczaniem
nagród. Niesamowitych wrażeń uczestnikom uroczystości dostarczyły
też występy zawodowych artystów z krakowskiego teatru „Art. Color
Ballet”, który zachwycił wszystkich magią tańca w świetle ultrafioletowym.
Skocką Galę zakończyło wspólne zdjęcie jej uczestników, a następnie
słodki poczęstunek w holu hali gimnazjalnej – specjalnie na tą okazję
upieczony tort.
Po przerwie niezbędnej na zainstalowanie instrumentów i na ulokowanie się na scenie Zespołu „Grupa Operacyjna” odbył się koncert
dedykowany wyróżnionym dzieciom i młodzieży.
Naszą Galę, kolejny raz przygotowała i w towarzystwie występującego
po raz pierwszy w tej roli, kilkakrotnego byłego jej laureata Sebastiana
Seydy, poprowadziła Karolina Stefaniak.
Na filmy z uroczystości i bogatą galerię zdjęć zapraszamy na stronę
www.gmina-skoki.pl
E. Lubawy
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KONCERT NA DZIEŃ KOBIET

Morze ludzi
i łąka żółtych
tulipanów

Morze ludzi i łąka żółtych tulipanów splotły się ze
sobą w niedzielę, 6 marca 2011 r. , w hali skockiego
gimnazjum, by uczcić tegoroczny
Dzień Kobiet. Był to prawdziwie zachwycający
widok. Jednak to nie kwiaty przywiodły w to właśnie
miejsce, o tym właśnie czasie prawie 1000 osób. To
muzyka ich prowadziła, muzyka wiecznie młodego
zespołu, muzyka Czerwonych Gitar.
Przyszły panie i przyszli panowie, uczniowie, studenci i przedszkolaki,
ci co ciągle jeszcze każdego dnia podążają do pracy i ci, co dawno już
przestali. Wszyscy chcieli posłuchać melodii, które brzmią w naszych
sercach i umysłach od lat. Usłyszeliśmy niezapomniane przeboje:
„Kwiaty we włosach”, „Nie zadzieraj nosa”, „Powiedz stary gdzieś ty
był”, „Ciągle pada”, kultową, nuconą przez kolejne roczniki maturzystów „Maturę” i wiele innych. Pojawiła się też wiązanka piosenek
poświęconych paniom, dziewczynom, kobietom: Consueli, Annie M.,
Annie Marii, Ewie, Elce i innym.
Zachwyciły wszystkich najnowsze kompozycje Czerwonych Gitar:
„Wezmę cię ze sobą”, „Lecz tylko na chwilę”, „Senny szept”.
Zespół zagrał, zaśpiewał i odjechał, ale ich muzyka niczym Anna M.:
Była, jest i będzie.
Chce czy nie chce - wraca znów.
W wierszu, w rytmie godzin,
W ciszy która szuka snu,
W niepokoju zdarzeń
W niepewności wrażeń,
W sprawach, które niesie dzień.
Ich piosenki pozostały z nami.
Aleksandra Gajewska
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DZIEŃ KOBIET

w skockim Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Piosenka „Za zdrowie Pań, za zdrowie” , połączona z toastem w wykonaniu członków spontanicznie powstałego na tę okoliczność chóru
męskiej części Oddziału Emerytów, Rencistów i Inwalidów stanowiła
jedną z niespodzianek towarzyszących Świętu Kobiet w Skokach.
Ale po kolei !
O godz. 18-ej, we wtorek 8 marca br. w Bibliotece Samorządowej
w Skokach członkowie Oddziału Emerytów, Rencistów i Inwalidów
spotkali się by świętować Dzień Kobiet. Organizatorem spotkania przy
stole oraz na parkiecie przy muzyce był Zarząd Oddziału, w imieniu
którego jego przewodnicząca Janina Szymańska powitała przybyłe
panie i towarzyszących im panów. W powitaniu nie zabrakło też słów
szczególnie serdecznych, skierowanych do nowych członków Oddziału,
którzy pierwszy raz pojawili się na emeryckiej imprezie.
Z kolei (co stanowiło niespodziankę dla Pań) na scenie pojawili się
panowie, którzy w zaimprowizowanym na tę okoliczność chórze dla
swych koleżanek zaśpiewali gromkie „ Sto lat”.
Spotkanie w Bibliotece, to głównie spotkanie przy muzyce, której
repertuar zabezpieczył niezawodny „Maestro Antoni”. Były więc tańce przy melodiach z lat młodości dzisiejszych emerytów sięgające lat
60-tych i 70-tych oraz czasów bardziej współczesnych. Były też toasty
i życzenia dla marcowych solenizantów.
Tym razem o poczęstunek zadbał Zarząd serwujący szampana, kawę
i herbatę oraz smaczne grzane kiełbaski, a poprzez sponsorującą uroczystość firmę „KOMPLET Polska” sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego,
której w imieniu uczestników spotkania składamy serdeczne podzię-

kowania, także słodkie wypieki. Ale skockie emerytki, nie byłyby sobą
gdyby w tym względzie pozostały bierne. Dlatego jak zawsze dbając
o swój wizerunek, o swe fryzury i kreacje i o „przyodziewek” swych
partnerów, zadbały też o podniebienie współbiesiadników. Na stole pojawiła się więc szeroka gama sałatek, zakąsek i przekąsek. Panowie nie
pozostając dłużni zapewnili też niezbędne „nie tylko chłodzące napoje”.
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet, to tylko jedno z przejawów życia
emerytów. Wcześniej, 8 stycznia była nie mniej atrakcyjna „Powtórka
Sylwestra” a 19 lutego również spotkanie przy muzyce w sali Franciszka
Deminiaka, który bezpłatnie oferował na ten cel swe pomieszczenia.
W najbliższym czasie emeryci spotkają się jak zawsze w pierwszy wtorek
miesiąca, w tym przypadku w dniu 5 kwietnia br.

i w Kole Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie!

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie nie poprzestając na
udziale w skockim koncercie „Czerwonych Gitar”, wziął sprawy w swoje
ręce i 11 marca br. zorganizował własną uroczystość Dnia Kobiet. Na
spotkanie zaproszono współmieszkanki, a wśród nich współzałożycielki
i pierwsze członkinie Zarządu KGW, panie: Marię Kaczmarek i Aleksandrę Gurgul oraz współmieszkańców Potrzanowa. Ale nie tylko. Tym
razem wśród gości szczególnie liczne były też ich koleżanki ze Skoków.
Do Potrzanowa z życzeniami pospieszyli też goście specjalni w osobach: Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego Tadeusza
Synorackiego oraz od lat związanych z Potrzanowem: prezesa Gospodarstwa Rybackiego w Skokach Ireneusza Beltra i radnego Rady
Miejskiej Gminy Skoki Antoniego Wiśniewskiego. Goszczącego w tym
czasie na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym mieszkańców Roszkowa
- burmistrza Tadeusza Kłosa „reprezentował okolicznościowy tort”,
który osłodził życie uczestnikom spotkania. Jak na każdym spotkaniu, zorganizowanym przez potrzanowskie panie, była szeroka gama
przygotowanych na tę okoliczność, a z wdziękiem serwowanych przez
panów Łucjana Kluja, Jerzego Głazowskiego i Stanisława Kaczmarka
potraw. Była też tradycyjna lampka szampana i toast za zdrowie Pań!
Ale, że nasze Potrzanowo nie tylko strawą dla ciała żyje, nie zabrakło też pokarmu dla ducha. Tak więc, w części artystycznej uczestnicy
wieczoru mieli okazję podziwiać premierę nowego spektaklu Kabaretu
„Nie dej sie”, a prezentowane przez panie: Annę Kaczmarek, Magdalenę Łączyńską, Marzenę Burzyńską, Kazimierę Głazowską i Danutę
Janecko oraz jedynego rodzynka Stanisława Kaczmarka tańce i skecze, wywołując wiele radości, śmiechu i ogólnego ubawu spotkały się
z wielkim aplauzem ze strony zgromadzonych.
Piątkowy wieczór zakończył występ Kapeli Podwórkowej „Swoja
Wiara” z Murowanej Gośliny, przy dźwiękach której panie porywając
za sobą panów bawiły się na parkiecie.

Potrzanowskim Paniom i ich przewodniczącemu panu Stanisławowi dziękujemy za niegasnącą inicjatywę i żywotność i życzymy by
dotychczasowe sukcesy mobilizowały ich do dalszych działań na rzecz
lokalnego środowiska.
E. Lubawy

15
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 SKOKI
tel. (061) 8 925-801, fax. (061) 8 925-803
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę na okres 2 lat części (ok. 0,0580 ha)
działki nr 1677 o ogólnej powierzchni 0,7761 ha
położonej w Skokach przy ul. Zamkowej
1. Oznaczenie i opis nieruchomości.
Działka nr 1677 w Skokach przy ul. Zamkowej, zapisana w KW 47391
Sądu Rejonowego w Wągrowcu o ogólnej powierzchni 0,7761 ha.
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy ok. 0,0580 ha (Bi – tereny
zabudowane inne).
W skład nieruchomości – działki 1677 wchodzi plac utwardzony o powierzchni ok. 0,0580 ha z wjazdem od ul. Zamkowej, przeznaczony na
cele parkingowe, który wykorzystywany będzie jako plac manewrowy
do prowadzenia nauki jazdy – szkolenie kandydatów na kierowców.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Skoki stracił ważność dnia 01.01.2004 r. wymieniona nieruchomość
nie ma oznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. teren ten przeznaczony był w części na
tereny oświaty, a w części na zieleń publiczną.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej
Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr
1667 położonej w Skokach został wyznaczony następujący kierunek
zagospodarowania przestrzennego: „obszar zabudowy mieszkaniowej
z usługami towarzyszącymi”.
3. Termin zagospodarowania: nie jest określony
4. Miesięczny czynsz za dzierżawę (wyjściowy do przetargu): 70,00
zł + 23% VAT
Wysokość postąpienia w przetargu ustalą jego uczestnicy, winno
ono jednak wynosić nie mniej niż 1% wartości działki zaokrąglone
do pełnych dziesiątków złotych.
Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo korekty lub zmiany
czynszu w trakcie trwania umowy dzierżawy (np. korekta o wskaźnik inflacji).
Dzierżawca jest zobowiązany ponadto do ponoszenia na własny
koszt wszelkich świadczeń publicznych ciążących na dzierżawionej
nieruchomości, w szczególności podatku od nieruchomości.
5. Wadium:
Wadium w wysokości 10,00 zł należy wpłacić w gotówce bezpośrednio
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 5A najpóźniej
do dnia 29 kwietnia 2011 r. (piątek) do godz. 15:00.
6. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 maja 2011 roku (środa) o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11 –
mała salka na 1 piętrze w bibliotece.
7. Warunki udziału w przetargu.
W przetargu ustnym nieograniczonym mogą brać udział tylko osoby,
które wpłacą wadium w ustalonej wysokości i ustalonym terminie.
8. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał
od zawarcia umowy dzierżawy, wydzierżawiający może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone.
9. UWAGI.
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta
i Gminy w Skokach pokój nr 2 tel. 61 8 925 814 lub 61 8 925 815.

Uwaga zainteresowani

W wyniku przebudowy kotłowni olejowej na kotłownie gazową
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków nr 1 w Skokach posiada do
odsprzedaży zbiorniki olejowe oraz oprzyrządowanie według załączonego załącznika. Osoby zainteresowane zakupem wymienionym
w załączniku sprzętu proszone są o składanie pisemnych ofert w sekretariacie szkoły do dnia 15. kwietnia. 2011 roku do godziny 1200.
Minimalną cenę sprzedaży stanowi podana poniżej wartość wyceny:

TO WARTO WIEDZIEĆ!
Co zrobić, aby nie stać się ofiarą złodziei?
• najpewniejszym miejscem dla przechowywania pieniędzy, biżuterii,
akcji jest bank,
• nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką, nie wieszaj ich także na szyi
swojej pociechy,
• zabezpiecz należycie drzwi i okna swojego mieszkania, załóż dobrej
klasy zamek, jeżeli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego wykonaj solidne ogrodzenie, załóż oświetlenie na zewnątrz budynku,
• zainstaluj alarm przeciwwłamaniowy,
• zawsze po zmroku zaciągaj żaluzje lub zasłony, tak aby wnętrze
twojego mieszkania było niewidoczne na zewnątrz,
• zanotuj lub sfotografuj marki i typy (numery identyfikacyjne) posiadanych urządzeń, ich cechy charakterystyczne,
• spowoduj aby światło na klatce schodowej oświetlało stojącą pod
twoimi drzwiami osobę,
• zwracaj uwagę na przebywających na klatkach schodowych i w pobliżu
domu ludzi, zainteresuj się nimi, zapytaj kogo szukają?,
• współdziałaj z sąsiadami, zwracaj także uwagę na ich mieszkania,
a podczas ich nieobecności interesuj się ludźmi stojącymi pod
ich drzwiami,
• nie rozgłaszaj tego że mieszkasz sam(a),
• trzymaj w domu psa, on też może tobie pomóc,
• opuszczając na dłużej mieszkanie nie zostawiaj widocznych oznak
swojej nieobecności, poproś sąsiada by podlewał kwiaty, otwierał
okna, opróżniał skrzynkę z korespondencją, wieczorem włączał na
krótki okres światło.
Komendant Komisariatu Policji w Skokach
podinsp. mgr Jacek Matysiak
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
TERMIN SPISU
Spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informacje będą zbierane według stanu na
dzień 31 marca 2011 r. godz. 2400. Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia reguluje ustawa o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. z dnia 4
marca 2010 r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277).
KOGO SPISZEMY
• osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach,
budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami
• osoby niemające miejsca zamieszkania
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne
zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie należy udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
ZAPAMIĘTAJ
• w dniach od 1 do 17 marca 2011r. rachmistrzowie przeprowadzą
obchód przedspisowy
• w dniach od 1 do 11 lipca 2011r. w drodze wywiadów telefonicznych
zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spis obejmie osoby zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach do tego spisu. Spis kontrolny
przeprowadzany jest w celu sprawdzenia kompletności spisu, poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
CELE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI
I MIESZKAŃ 2011
• zebranie informacji o stanie liczebnym ludności Polski oraz sytuacji
demograficznej – poszczególnych jednostek podziału terytorialnego
kraju
• poznanie zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych
• zebranie informacji o liczbie i strukturze gospodarstw domowych
i rodzin (ich wielkości i składzie) oraz ich warunkach mieszkaniowych
• uzyskanie informacji społeczno-ekonomicznych, w tym o poziomie
wykształcenia, aktywności ekonomicznej, dojazdach do pracy oraz
źródłach utrzymania ludności
• zbadanie zjawiska migracji ludności
• zebranie informacji niezbędnych do porównań międzynarodowych
oraz wynikających ze zobowiązań Polski wobec UE oraz ONZ
TEMATYKA SPISU:
W spisie powszechnym będą zebrane dane w ramach następujących
tematów badawczych:
• stan i charakterystyka demograficzna ludności
• edukacja
• aktywność ekonomiczna osób
• dojazdy do pracy
• źródła utrzymania osób
• niepełnosprawność
• obywatelstwo
• migracje wewnętrzne
• migracje zagraniczne
• narodowość i język
• wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego)
• gospodarstwa domowe i rodziny
• stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).
METODA SPISU:
Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony
w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych. Spis
będzie realizowany metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem systemów
informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym (art. 5 ust.1 ustawy), w następującej kolejności:
• pobranie danych z systemów informacyjnych

• samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub
korekcie danych pozyskanych z systemów informacyjnych;
trwa w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.
• wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego; trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca
2011 r.
wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego; trwa
w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
SAMOSPIS INTERNETOWY
Formularz możesz wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania.
Możesz go uzupełniać etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze.
Wprowadzone dane są zapamiętywane. Jeśli nie wypełnisz formularza
do końca, wyjdź z aplikacji przyciskiem wyloguj.
Jeśli chcesz ponownie uruchomić formularz wpisz PESEL i zapamiętane
hasło.
Po upływie 14 dni dane do logowania tracą ważność i spis
w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony
drogą telefoniczną lub przez rachmistrza.
Jeśli nie masz dostępu do Internetu, a chcesz dokonać samospisu,
otrzymasz program w najbliższym biurze spisowym zlokalizowanym
w Urzędzie Miasta/Gminy/Dzielnicy lub Urzędzie Statystycznym.
Jest to najdogodniejsza forma udziału w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011
Przekonaj się jakie to proste !
1. Uruchom przeglądarkę internetową
2. Wejdź na stronę http://www.spis.gov.pl
lub http://www.stat.gov.pl
3. Wybierz zakładkę Formularze spisowe
4. Wybierz formularz identyfikacyjny
5. Wpisz swoje dane oraz zdefiniuj hasło dostępu
6. Wpisz we wskazane miejsce kod z obrazka
7. Zaloguj się i przystąp do wypełniania formularza spisowego
Pamiętajmy !
Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze
zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego,
pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Tożsamość rachmistrza
można potwierdzić dzwoniąc na infolinię NSP 2011.
Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzysiężony.
Informacje zbierane w trakcie wywiadu będą wprowadzane bezpośrednio do urządzenia przenośnego, w które będą wyposażeni
rachmistrzowie i niezwłocznie przekazywane do bazy danych w GUS.
TAJEMNICA STATYSTYCZNA
Wszystkie informacje zebrane podczas spisu są prawnie chronione
w ramach tajemnicy statystycznej na zasadach określonych w art. 10
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U., Nr
88, poz. 439, z późniejszymi zmianami).
Dane zebrane w spisie zostaną odpersonalizowane. Mogą być one
wykorzystywane jedynie do opracowań, zestawień, analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatu do badań prowadzonych przez służby
statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie do
innych celów niż wyżej wymienione jest zabronione.
KONTAKT - INFOLINIA
Na potrzeby NSP 2011 od dnia 1 kwietnia 2011 r. zostanie
uruchomiona której numer będzie dostępny na stronie internetowej
GUS oraz w wojewódzkich i gminnych biurach spisowych. Ankieterzy
statystyczni udzielą ogólnych informacji spisowych i pomogą w przypadku problemów z zalogowaniem do formularza spisowego.
Informacje o NSP 2011 można uzyskać również w biurach spisowych
zlokalizowanych w Urzędach Statystycznych i Urzędach Gmin, na
stronach: www.spis.gov.pl, www.stat.gov.pl oraz pod adresem spis@
stat.gov.pl.
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Będą kolejne pieniądze „unijne”! Sprawdź na co?
Może to szansa dla Ciebie!
Przedstawiamy wszystkim potencjalnym beneficjentom listę operacji ujętych
w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej „7Ryb”
kwalifikujących się do wsparcia w ramach środków:
pn. „Zagłębie rybackie Wielkopolski”
pn. „Żyć wygodnie, ciekawie i zdrowo na obszarze 7 RYB”
pn. „Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 RYB”
OPERACJE KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO WSPARCIA W RAMACH ŚRODKA
pn. „Zagłębie rybackie Wielkopolski”
Operacje kwalifikujące się do wsparcia to działania poprawiające warunki funkcjonowania i sytuację ekonomiczną podmiotów prowadzących produkcję rybacką oraz
zwiększające rolą gospodarczą sektora rybactwa (w tym wędkarstwa) na obszarze
objętym strategią, w szczególności:
1. Podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej poza sektorem rybackim przez podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb,
w zakresie przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa lub w zakresie obsługi
sektora rybackiego, obejmujące:
a) budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki,
b) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza,
c) wyposażenie obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie niezbędnym do prowadzenia tej działalności,
d) remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej,
e) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia
mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.
2. Tworzenie i rozwój alternatywnych systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa
3. Inwestycje melioracyjne związane z:
a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub
b) regulacją możliwości retencyjnych wód poprzez program małej retencji, lub
c) racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, lub
d) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej
- z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli,
4. Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych
organizmów wodnych,
5. Remont lub odbudowę budynków lub budowli, wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych
lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie
niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej.
6. Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych
w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.
7. Aktywizacja i integracja środowiska rybackiego oraz promowanie współpracy
producentów z tego sektora – w ramach operacji „funkcjonowanie lokalnej grupy
rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności”.
OPERACJE KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO WSPARCIA W RAMACH ŚRODKA
pn. „Żyć wygodnie, ciekawie i zdrowo na obszarze 7 RYB”
Operacje kwalifikujące się do wsparcia to działania inwestycyjne oraz projekty
nie inwestycyjne (tzw. miękkie) przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności
obszaru jako miejsca zamieszkania, w szczególności:
a) adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu
do sieci Internet,
2. poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę,
remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem,
3. rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego, w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek
rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu,

4. organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
5. podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:
a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych
b) naprawy i konserwacji statków i łodzi
c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
d) działalności usługowej związanych z wyżywieniem
e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w dziedzinie informatyki oraz działalności powiązanej
f ) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego
g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analizy technicznej
h) opieki zdrowotnej
i) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej
j) naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych
6. inwestycje melioracyjne związane z ochroną przeciwpowodziową,
7. renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk.
OPERACJE KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO WSPARCIA W RAMACH ŚRODKA
pn. „Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 RYB”
Operacje kwalifikujące się do wsparcia to działania o charakterze niekomercyjnym
zwiększające potencjał turystyczny obszaru oraz działania komercyjne związane
z podejmowaniem działalności gospodarczej w branży turystycznej, w szczególności:
1. Podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej poza sektorem rybackim przez podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb,
w zakresie przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa lub w zakresie obsługi
sektora rybackiego, obejmujące:
a) budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki,
b) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza,
c) wyposażenie obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie niezbędnym do prowadzenia tej działalności,
d) remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej,
e) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia
mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.
2. podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:
a) działalności usługowej związanych z wyżywieniem
b) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej
3. remont, odbudowa lub przebudowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków
lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
4. budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej,
łącznie ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją,
5. dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb
osób niepełnosprawnych,
6. tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających
na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności
związanych z tradycjami rybackimi,
7. promocja obszaru objętego LSROR.
8. inwestycje melioracyjne związane z:
a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub
b) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej
9. budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych,
10. zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych
organizmów wodnych,
11. zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony
przyrody, w tym Natura 2000,
12. renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk,
13. zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody,

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 Ryb”
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura LGR „7 Ryb”, w siedzibie przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu,
lub pod numerami tel. 67 254 74 41, 506 256 186.
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Zdobywcą wszystkich bramek dla Skoczan został Marcin Ślósarczyk- senior.
Pierwszy mecz wyjazdowy rundy wiosennej ,,Wełna” rozegrała awansem w dniu 20.11.2010r na boisku KS ,,Pogoni” Łobżenica. Mecz ten
zakończył się przegraną ,,Wełny” z wynikiem 4 : 0

Biegać każdy może
- II Grand Prix Poznania

Występujący w barwach Gminy Skoki w grupie OPEN Andrzej
Ludzkowski, na co dzień mieszkaniec Murowanej Gośliny, w miesiącach lutym i marcu uczestniczył w biegach przełajowych II Grand
Prix Miast Poznania.
Odbywające się na trasie 5 km, wokół jez. Rusałka biegi stanowią
cykl przygotowań do maratonu, który na początku kwietnia odbędzie
się w Dębnie, a o wynikach którego poinformujemy czytelników
w kolejnym wydaniu „Wiadomości Skockich”
Pierwszy z wyżej wymienionych biegów, a 5-ty z kolei, przy pięknej
i słonecznej pogodzie i zimowej aurze odbywający się 26.02.2011r
ukończyło 337 zawodników, a wśród nich pan Andrzej, który z czasem 224 min. 35 sek. uplasował się na 186 pozycji. Wynikiem tym
nasz zawodnik poprawił swój wynik z trzeciej edycji biegów o prawie
2 minuty i 30 sekund.
Kolejny, 6 bieg odbywający się 6 marca zgromadził ok. 500 biegaczek, biegaczy i Nordic kijkarzy. Nasz Andrzej, mino fatalnej
aury i grząskiej nawierzchni pobiegł szybciej niż poprzednim razem
i może pochlubić się tym że udało mu się zając 168 miejsce i wyprzedzić wielu spośród 369 uczestników, którym udało się dotrzeć
do mety.

Mistrzostwa Gminy
w Tenisie Stołowym

19- lutego br w hali skockiego Gimnazjum, odbyły się IX Mistrzostwa
Gminy w Tenisie Stołowym.
Rozgrywki odbywały się w kategorii pań i panów, a zdobywcy 3
pierwszych miejsc w każdej kategorii uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi
przez burmistrza Tadeusza Kłosa.

Zwyciężczynią Turnieju w kategorii pań została Monika Gaca.
II miejsce zdobyła Izabela Czerniachowska, a III miejsce jej siostra
Anna Czerniachowska.
W kategorii panów tryumfował Tomasz Łukaszczyk. Na II miejscu
uplasował się Robert Skibiński, a na III Błażej Pawlicki.
Inicjatorem i organizatorem Mistrzostw kolejny raz był Grzegorz
Samol.

Wiosenna Runda
Piłkarska „Wełny”

26 marca br. na własnym boisku, zawodnicy skockiej ,,Wełny”
grający w Pilskiej Klasie Okręgowej, meczem 17 kolejki z LKS
,, Iskra” Wyszyny rozpoczęli rozgrywki rundy wiosennej.
Mecz zakończył się remisem z wynikiem – 3 : 3

Rozgrywki Klasy Okręgowej poprzedziły:
- spotkania sparingowe, na których w m-cu marcu nasi zawodnicy
spotkali się:
• 5.05 br z ,, Orkanem” Objezierze- wynik 3:1
• 12.03 br z ,,Piastem” Kobylnica- wynik 5:0
- spotkanie o Puchar Polski z IV ligową ,,Polonią” Chodzież, które
w regulaminowym czasie zakończyło się remisem-1:1.Strzelcem bramki
po stronie ,, Wełny” był Tomasz Jarzembowski. O ostatecznym wyniku
tego meczu zadecydowały strzały karne zakończone wynikiem 2:3, to
jest przegraną naszej drużyny- po jednej bramce dla ,,Wełny” zdobyli
Jakub Ślósarczyk i Tomasz Jarzembowski.
E.Lubawy

Wróbel na głowie

Skąd i po co wróbel na głowie pisarki? Co on tam robi? „Wydziobuje
robaki z włosów!” – zgaduje chłopczyk, jedno z wielu dzieci przybyłych
na spotkanie z autorką książek dla dzieci, panią Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, które miało miejsce 3 marca 2011 r., w sali Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Skoki.
Wróbel nie był prawdziwy, narysowała go na portreciku pisarki,
nawiązując do nazwiska pani Roksany, jej przyjaciółka, ilustratorka
książek. Siedział na głowie i dziobał, ale to nie robale wyciągał z głowy,
ale pomysły na napisanie kolejnych książek. Można chyba, idąc na
kompromis, powiedzieć, że to takie robaczki – pomysły przekształcające się z czasem w książki, podobnie jak z larw powstają motyle.
Jednak o swoich książkach pani Roksana wolała zdecydowanie mówić:
„moje dzieci”. Swoich dzieci, prywatnych ma troje, a tych książkowych
zdecydowanie więcej. O niektórych z nich opowiedziała na spotkaniu.
Przedstawiła nam swojego synka – „Gęboluda” oraz córeczki: „Królewnę”, „Maleńkie królestwo królewny Aurelki”, trzy części przesympatycznej „Florki” oraz inne swoje dzieci. Dzięki opowieściom pisarki
dzieci dowiedziały się o wielu ważnych sprawach, np. o tym że warto
być dobrym i że przyjaźń jest bezcenna.
Po spotkaniu każdy mógł sobie kupić na własność jakąś książeczkę
pani Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel. Ci, którzy z różnych względów
tego nie uczynili, mogą je wypożyczyć w naszej bibliotece. Serdecznie zapraszamy!!!
Dziękujemy dyrekcji oraz wychowawcom z Przedszkola im. Kubusia
Puchatka w Skokach, z Przedszkola w Jabłkowie, w Rejowcu Poznańskim i w Łopuchowie za to, że zechcieli przyprowadzić do nas dzieci
na to niecodzienne spotkanie.
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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 miesiąc.
W ramach czesnego dziecko realizuje podstawę programową oraz uczestniczy w zajęciach dodatkowych 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, 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. 17.00 maks. – czesne 250 zł na miesiąc.
W ramach czesnego dziecko realizuje podstawę programową oraz uczestniczy w zajęciach dodatkowych 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, 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.
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. Uruchomienie oddziału uzależnione jest od ilości zgłoszonych dzieci.

Zapisy trwają!
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PROGRAM SŁONECZNA GMINA

Z DOTACJAMI NA KOLEKTORY SŁONECZNE
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 słonecznych 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 budynkach 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 19 kwietnia br. (wtorek) o godzinie 18:00 w świetlicy
wiejskiej w Potrzanowie 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.

Budowa i zasada działania instalacji solarnej
Słoneczna instalacja grzewcza służy do zamiany energii
promieniowania słonecznego 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 słoneczne w ciepło,
które jest następnie transportowane za pomocą płynu
solarnego do wymiennika. Element sterujący instalacji
solarnej mierzy temperaturę płynu w kolektorach słonecznych i wody użytkowej w dolnej części podgrzewacza.
Jeżeli różnica temperatur osiągnie odpowiednią 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
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Ceny zbóż
Obecnie (z dnia 25 marca 2011 r) ceny skupu zbóż są na poziomie:
żyto na mąkę – ok. 770-830 zł/tona, pszenica 900-960 zł/t, jęczmień do
780 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych
w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę do 880 zł/t,
pszenżyto na paszę ok. 800 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 730 zł/t.
Do ceny doliczyć VAT. Rok temu, w marcu ceny skupu zbóż były dużo
niższe, np. pszenica była w cenie ok. 480 zł , żyto 330 zł za 1 tonę. Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia to 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 marca 2011) – jest na poziomie
4,00 zł/kg plus VAT. Maciory ok. 2,20 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 – 6,00 zł/kg, jałówki
4,20 - 4,60 zł/kg , krowy 3,00 do 4,00 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie
od 0,93 zł do 1,10 zł/litr plus VAT.
Inne wiadomości
Ceny skupu zbóż są nadal bardzo zróżnicowane – dużo wyższe niż rok
temu. Dużo wyższe niż rok temu są również ceny zboża paszowego, otrąb
i pasz. Cena skupu tuczników jest bardzo zmienna - w marcu nieco wzrosła
(efekt skupu interwencyjnego) i jest obecnie nieco wyższa jak rok temu,
ale niższa o 0,60 zł/kg niż 2 lata temu. Trudno przewidzieć kiedy nastąpi
poprawa opłacalności chowu tuczników. Sytuacja finansowa producentów
tuczników jest nadal zła – raczej nastąpi spadek pogłowia trzody.
Jeszcze bardzo wielu rolników w naszej gminie cierpliwie oczekuje
od ARiMR na dopłaty bezpośrednie i ONW za 2010 rok. Wysyłane są
decyzje o obliczonych kwotach. Do wielu rolników dotarły od Agencji
pisma przepraszające za opóźnienie dopłat. 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. W ostatnich dniach wzrastają bardzo
ceny oleju napędowego. Zima też rolnikom „życia nie ułatwiła” – są
straty w zasiewach rzepaku ozimego. Czy będą straty w zasiewach zbóż
ozimych zobaczymy wkrótce. Należy liczyć się z wymoknięciami tam
gdzie „stoi” woda. Przyroda jest zmienna – po obfitych opadach śniegu
w grudniu i styczniu oraz dużo mniejszych w lutym i marcu poziom
wód się obniżył. Czy to wróży „suszę” w maju – czerwcu zobaczymy ?
Od 17 stycznia 2011 rolnicy mogą składać (a czyni to niewielu) 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. Są nowe druki (karty) do
ewidencji stanu trzody chlewnej.
Do 16 maja 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.
Do 31 marca 2011 r. rolnicy mogli składać w Urzędzie Miasta i Gminy
wnioski o dopłatę do paliwa „rolniczego”. Dopłata przysługiwała do ON
zakupionego na faktury VAT w okresie 1.09.2010 - 28.02.2011r .
Pragnę zachęcić rolników, aby w miarę swoich możliwości finansowych zakupili materiał siewny zbóż jarych. Ceny są dużo wyższe niż
rok temu, ale i tak zboże siewne już trudno kupić. Pszenica jara do
siewu w cenie ok. 200 zł za 100 kg, jęczmień jary w cenie ok. 180-190
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 Rolniczych.
W gminie Skoki rolnicy wybiorą 2 delegatów do Rady Powiatowej tej
Izby. Rolnicy z terenu miasta i całej gminy Skoki głosują tylko w jednym
lokalu Wyborczym, to jest na dużej sali w Bibliotece w Skokach.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

Sukcesy siatkarek

Dnia 12 marca br. w Pile odbył się Finał Rejonu Pilskiego w Piłce
Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych. Po zaciętej rywalizacji,
nasze dziewczęta zajęły IV miejsce. Gratulujemy!!!
Skład drużyny: Ewelina Szymańska, Marta Dudzińska, Zuzanna
Rychlicka, Karolina Gasińska, Izabela Klewenhagen, Justyna Bartkowiak, Magdalena Kamińska, Angelika Krych, Katarzyna Szczepaniak,
Monika Stróżewska.
Opiekun: mgr Katarzyna Dziel

Turniej legend

Legendy, podania, opowieści traktujące o najodleglejszych dziejach
były motywem przewodnim kolejnego już Turnieju Legend, w którym
uczestniczyły klasy piąte. Organizatorki przygotowały wiele konkurencji, dyscyplin, konkursów, w którym w różnych formach wykazywali się
wiedzą i umiejętnościami wszyscy uczniowie. Turniej stanowił podsumowanie cyklu lekcji historii i języka polskiego.

Powitanie wiosny

Pierwszy dzień wiosny witano w progach naszej szkoły radośnie.
Optymizmu nie brakowało nikomu, zwłaszcza że pogoda dopisała
wyjątkowo. Symbolicznie pożegnaliśmy zimę, która w tym roku wszystkim dała się we znaki. Przygotowane przedstawienie tętniło pogodą
ducha i radością, a feeria barw scenografii natchnęła entuzjazmem.
Dziewczęta z zespołu Fantazja zaśpiewały kilka piosenek o tematyce
wiosennej, a ich młodsi koledzy w scence teatralnej udowodnili, że
wiosna nastała na dobre!

Podium siatkarzy w Pile

11 marca 2011. r. nasi siatkarze reprezentujący powiat wągrowiecki
zajęli 3 miejsce na Mistrzostwach Rejonu Pilskiego w Piłce Siatkowej
Chłopców. Drużyna zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Widać
było ciężką pracę jaką dzieci włożyły w treningi, przygotowując się również w wakacje zimowe. Niestety, w wyniku kontrowersyjnych decyzji
sędziego nie dane nam było wystąpić w finale rozgrywek. Niemniej
chłopcom gratulujemy udanego występu i życzymy dalszych sukcesów!
Wyniki:
SP Skoki- SP 4 Piła:
1:2 mecz grupowy
SP Skoki- SP Chodzież:
2:0 mecz grupowy
SP Skoki- SP Krzyż WLKP.: 2:1 mecz o 3 miejsce
Reprezentacja Szkoły: Radosław Dorawa, Jakub Kubiński, Hubert
Łukaszewski, Bartosz Szymaś, Patryk Pendziński, Radosław Szczepaniak, Denis Grabiszewski, Marek Szymkowiak, Adrian Zamecki,
Patryk Zamecki, Mateusz Tyll.
Drużynę przygotował Janusz Bojarski.

Giełda szkół w gimnazjum

18 marca w holu Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków kolejny
raz odbyła się Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Giełda miała pomóc
gimnazjalistom w podjęciu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
Już niebawem uczniowie trzecich klas gimnazjów staną przed decyzją
o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę,
że stoją przed podjęciem ważnych decyzji. Każdy uczeń szukał więc
oferty odpowiedniej dla siebie. Taka Giełda to doskonała możliwość
Dokończenie na str. 22
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wybrania dalszej drogi edukacji, skierowana do przyszłych absolwentów
szkół gimnazjalnych. W trakcie imprezy uczniowie i ich rodzice mieli
okazję, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół zarówno z powiatu
wągrowieckiego, jak i okolic. Każda z placówek na różne sposoby
starała się przekonać uczniów, iż jest najlepsza. Z szansy na poznanie
ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych skorzystało spora ilość
uczniów. 10 szkół ponadgimnazjalnych kierowało swą ofertę nauczania
do młodzieży, chcąc ją zachęcić nie tylko pod względem kierunków,
ale również zajęć pozalekcyjnych.
K. Ołdziejewski
pedagog szkolny doradca zawodowy

W królestwie śniegu
i lodu

Pustynie lodowe były głównym tematem tegorocznego Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego , który odbył się 19 marca br.
w Witkowie . Uczestniczyło w nim ogółem 16 uczniów z 8 gimnazjów,
którzy zostali wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych na początku
grudnia. Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Samol i Paulina
Szymkowiak. Podczas rozwiązywania testu uczennice musiały odpowiedzieć na szereg bardzo szczegółowych pytań dotyczących obszarów
polarnych. Paulina Szymkowiak zajęła II miejsce! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Małgorzata Dudek

Sukces naszych
gimnazjalistek

W dniu 4 marca 2011r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy
w Pile odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Do
Piły przyjechało 240 gimnazjalistów, którzy wcześniej przeszli eliminacje szkolne i rejonowe. Naszą szkołę reprezentowała Joanna Kruczek
z klasy IIIb i Marta Szmyra z klasy IIIa.
Dwugodzinny test obejmował zagadnienia z zakresu geografii Polski
i wymagał od uczestników konkursu bardzo dobrej znajomości mapy
Polski. Nasze gimnazjalistki zdobyły po 44 punkty na 50 możliwych,
uzyskując tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.
Ogromny sukces uczennic to efekt wieloletniej i systematycznej pracy.
Dziewczęta są zwolnione z pisania testu matematyczno – przyrodniczego i otrzymują za ten test maksymalnie, czyli 50 punktów na świadectwie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Małgorzata Dudek

SPEKTAKL
„Dylematy Małej Agaty”

22.02 przedszkolaki obejrzały spektakl pt.: „Dylematy małej Agaty”. Spektakl opowiadał o rozterkach małej Agatki, która dokonuje
ważnych wyborów.
W pierwszej części przedstawienia poruszany był problem bezpieczeństwa dzieci przebywających poza domem. Aktorzy zwrócili
dzieciom szczególną uwagę na to, aby nie zawierały przypadkowych
znajomości, uważały na nieznajomych i nie ulegały ich namowom.
W drugiej części spektaklu podkreślona została wartość zdrowia,
właściwego odżywiania się dzieci i dorosłych. Zostały utrwalone najważniejsze telefony alarmowe.
Ostatnia część przedstawienia miała na celu wyrobienie w dzieciach
poczucia odpowiedzialności i uczciwości w przypadku, gdy rodzice
poproszą je o wykonanie jakiejś czynności..
Konkurs
Przedszkole samorządowe im. Kubusia puchatka w Skokach
ogłasza konkurs plastyczny dla przedszkolaków i rodziców
pt. „Mali ekolodzy”.
Warunki uczestnictwa:
- Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami
- Format prac – dowolny
- Technika dowolna.
- Prace należy przysyłać, lub przynieść do Przedszkola do dnia 30
kwietnia 2011 r.
- Prace nie będą zwracane.
- Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka.
Prace należy wysyłać na adres organizatora:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
IM. KUBUSIA PUCHATKA
ul. Sienkiewicya 19, 62-085 SKOKI
z dopiskiem KONKURS
Wszystkie dzieci, które wezmą udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Na laureatów nagrodzonych prac czekają NAGRODY.

SPOTKANIE Z ASTRONAUTĄ

Uczniowie koła astronomicznego i geograficznego pod opieką pani
Małgorzaty Dudek uczestniczyli w niecodziennym spotkaniu, które
odbyło się 18 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Gościem
specjalnym był astronauta NASA polskiego pochodzenia - George
Zamka, który wziął udział w dwóch lotach do Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej. Łącznie spędził w przestrzeni kosmicznej 28 dni 20 godzin
31 minut i 2 sekundy.
Astronauta opowiedział o codziennym życiu w przestrzeni kosmicznej i o zadaniach, jakie wykonywał podczas swoich misji oraz odpowiedział na szereg pytań. Po zakończeniu spotkania młodzież zwiedziła
Centrum Nauki Kopernik - jedyne w swoim rodzaju laboratorium
nauki i wspaniałej zabawy, w którym nie ma miejsca na nudę! Dużym
zainteresowaniem cieszyły się wystawy tematyczne z interaktywnymi
eksponatami. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: można było przez
chwilę zostać archeologiem, detektywem, sejsmologiem, czy muzykiem, zapisać swoje imię pismem obrazkowym, a także wykonać wiele
ciekawych doświadczeń. Uczniowie wrócili z Warszawy zadowoleni,
bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę.
Małgorzata Dudek

Edukacja przez zabawę

Dnia 10 marca 2011r. Do szkoły i przedszkola w Rejowcu zawitał
teatr ze Śląska z przedstawieniem edukacyjnym „O królu Bólu”, w którym dzieci aktywnie brały udział. Spektakl miał na celu zachęcenie
dzieci do dbania o zęby i unikania lęku przed wizytą u stomatologa.
Miejmy nadzieję, że występ odniesie pozytywny skutek i już nikt nie
będzie się bał dentysty.

Dzieci przywitały
wiosnę

21 marca jak co roku dzieci ze szkoły i przedszkola w Rejowcu pożegnały zimę paląc słomianą kukłę – Marzannę. Wiosenny korowód
przeszedł przez wieś witając wiosnę i żegnając odchodzącą zimę. Na
koniec dzieci upiekły w ognisku kiełbaskę i radośnie bawiły się na boisku
w piękny, słoneczny pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.
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Ach, co to był za bal
Dnia 4 marca 2011r. sala OSP w Skokach, stała się miejscem zabawy karnawałowej. Zaproszono dzieci
i młodzież niepełnosprawną z rodzicami i opiekunami.

Pomysłodawcą balu karnawałowego była
pani Małgorzata Wojciechowska pracownik
socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach. Organizatorami balu był Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Katolickie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie”.
Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe gdyby
nie pomoc i ogromne zaangażowanie nauczycieli, rodziców, sponsorów i instytucji. Bal
swoją obecnością zaszczycili Tadeusz Kłos
burmistrz Miasta i Gminy Skoki, Blanka
Gaździak Sekretarz Gminy Skoki, którzy
ufundowali kolorowe czapki dla uczestników
balu, a także Zbigniew Kujawa Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz
Małgorzata Szpendowska-Wylegalska Przewodnicząca Komisji do Spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Burmistrz na ręce
pań: Alicji Nowak i Danuty Urbanowicz złożył
podziękowania za „Wieloletnią, pełną zaangażowania pracę z dziećmi i młodzieżą nie-

pełnosprawną”. Do tańca przygrywał zespół
„Evers” ze Skoków w składzie: Renata Kwiatek z mężem Czesławem i córką Nikolą oraz
panowie Waldemar Błażyński i Włodzimierz
Sapieja. W rolę wodzireja wcielił się Piotr
Wiśniewski. Obsługę balu zapewniła młodzież
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Antoniewie pod okiem pani Grażyny Lubawej. Przepiękny wystrój sali wyczarowała
własnoręcznie młodzież niepełnosprawna
pod okiem pani Alicji Nowak, pani Danuty
Urbanowicz, pani Pauliny Kmieć.
W długiej kolejce do zaczarowanej wróżki
ustawiła się młodzież i dzieci by stać się szczęściarzami w loterii kotylionowej. A było warto
czekać, bowiem każdy los wygrywał a wśród
nagród kusiły zabawki, słodycze, albumy,
przybory szkolne, gry oraz artykuły sportowe
ofiarowane przez: państwa Arletę i Andrzeja
Pilaczyńskich, panią Beatę Pytlińską, ciasto
ufundowane przez Piekarnie „Emka” Krzysz-

tofa Migasiewicz oraz Cukiernię państwa Janka
i Jana Dziurka, a także artykuły spożywcze pana
Piotra Dziekan. Do fundatorów nagród loterii
należeli także: m.in. burmistrz Miasta i Gminy
Tadeusz Kłos, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Małgorzata Szpendowska - Wylegalska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Robert
Rogaliński. Dziękujemy !!!
Czas zabawy minął bardzo szybko – parkiet
opanowały korowody przebierańców w wiankach, tiulach, maskach, makijażu oraz pnączach
serpentyn. Liczne atrakcje - muzyka, pyszne
jedzenie, balowa atmosfera pozwoliły dzieciom
i młodzieży spędzić piątkowe popołudnie.
W imieniu organizatorów balu dziękuję
serdecznie wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do jego zrealizowania
oraz wszystkim gościom za niezawodny udział.
Do zobaczenia za rok !!!
Karolina Stefaniak

SZKOLNY KALEJDOSKOP
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