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Pamiętali o Babciach
i Dziadkach
21 i 22 stycznia, niby zwyczajne zimowe, a jakże szczególne, różniące się od innych dni. Bo
przecież, 21 stycznia to Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka.
W tych szczególnych dniach
do swych ukochanych Babć
i Dziadków z własnoręcznie
wykonanymi laurkami, z kwiatami i z życzeniami pospieszyli
ich najukochańsi – wnuki
i prawnuki. Była więc radość
i gorące uściski oraz miła i ciepła rodzinna atmosfera.
Ale Dzień Babci i Dziadka,
to nie tylko indywidualne,
przeżywane w domowych zaciszach życzenia i radości. Były
też uroczystości środowiskowe
organizowane przez przedszkola, szkoły i przez samorządy mieszkańców, o których
czytelnik znajdzie informację
w dzisiejszym wydaniu „Wiadomości Skockich”. W tym
miejscu natomiast zamierzamy
kilka słów poświęcić uroczystości, która z inicjatywy radnej Marii Kozłowskiej odbyła
się 20 stycznia br. w Szkole
Podstawowej Stowarzyszenia
Edukacyjnego „Tęcza” w Jabłkowie.
U r o czystość ta ws p a r t a
przez kierownictwo szkoły
skupiła seniorów nie tylko
z macierzystego Jabłkowa,
ale i z sąsiednich miejscowości: Kuszewa, Pomarzanek
i Raczkowa, a nawet z Kakulina i z Bliżyc. Swą obecnością
zaszczycili ją też Burmistrz
Tadeusz Kłos, Sekretarz Gminy Blanka Gaździak i Radny
Roman Witek, a dla swych

Babć i Dziadków w imieniu
całej braci szkolnej życzenia
złożyli najmłodsi – uczniowie
klasy pierwszej.
Spotkanie umilił bogaty
program artystyczny przygotowany przez uczniów pod
kierownictwem nauczycieli Katarzyny Szymańskiej,
Pauliny Grossman i radnego
Antoniego Wiśniewskiego.
Zaprezentowano min. Jasełka
Bożonarodzeniowe i program
dedykowany Babciom i Dziadkom, a nowopowstały Szkolny
Zespół Wokalny „Bez Nazwy”
pod kierownictwem Antoniego Wiśniewskiego przedstawił
Pastorałki o tematyce dziecięcej.
Całość uświetnił Koncert
Kolęd w wykonaniu Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego
„Harfa” pod batutą Antoniego Wiśniewskiego.
Po części artystycznej
uczestnicy wieczoru przeszli
do sąsiedniej sali na wspólny
poczęstunek zasponsorowany
przez: inicjatora spotkania
Marię Kozłowską, Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”
i Samorząd Miasta i Gminy
Skoki. Podczas wspólnej biesiady było wiele wspomnień
i wspólnych śpiewów nie tylko
kolęd, przy czym prym wiódł
mieszkaniec Jabłkowa Władysław Szelka.\
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SKOCZANIN JAROSŁAW BERENDT
RADNYM SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na
Ziemi:
Januchowski Filip ur. 24.12.
Kanikowski Michał ur. 01.01
Borowiecka Oliwia ur. 08.01.
Bąkowska Jagoda ur. 06.01.
Ciaciuch Maja ur. 16.01.
Klimas Daria ur. 15.01.
Loręcka Gabriela ur. 20.01.
Pędzik Dawid ur. 27.01.
Jeske Zuzanna ur. 31.01.
Dąbrowska Zuzanna ur. 31.01.
Próchniak Oskar ur. 04.02.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w
dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Dondaj Michał i Dudzińska Lidia
Pawlicki Marek i Rybczak Agnieszka
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:
Łuczak Helena r. 1931 – Roszkówko zm. 13.01.
Jankowski Dariusz r. 1981 – Rejowiec zm. 18.01.
Kopydłowski Adam r. 1950 – Skoki zm. 19.01.
Matuszczak Anna r.1935 – Skoki zm. 17.01.
Urbaniak Zofia r. 1927 – Skoki zm. 28.01.
Graczyk Stefan r. 1934 – Potrzanowo zm. 24.01.
Baranowski Stanisław r. 1947 – Skoki zm. 10.02.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

DECYZJA
O DALSZYM KSZTAŁCENIU

Już niedługo nasi gimnazjaliści będą musieli dokonać samodzielnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
Od prawidłowego wyboru oraz wyników egzaminu gimnazjalnego
zależy kariera zawodowa naszych absolwentów. To niesłychanie ważny
wybór. Decyduje o szansach studiowania, w jakiejś mierze przesądza też
o wyborze kierunku studiów. To także wybór kontaktów towarzyskich
na najbliższe lata, ale też przyjaźni często utrzymujących się potem
przez całe życie. Dlatego warto go podejmować jak najwcześniej, po
głębokim przeanalizowaniu wszystkich możliwości.
Aby pomóc w dokonaniu wyboru szkoły nasze gimnazjum organizuje
Giełdę Szkół Pnadgimnazjalnych 2012, która odbędzie się 02.03.2012
roku o godzinie 17,00 w holu naszego gimnazjum.
Na spotkanie z przedstawicielami szkół z naszego powiatu i najbliższych okolic zapraszamy gimnazjalistów i rodziców. Indywidualne
konsultacje z doradcą zawodowym są możliwe w każdy poniedziałek
i wtorek na terenie gimnazjum w Skokach.
Krzysztof Ołdziejewski
pedagog szkolny gimnazjum - doradca zawodów
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800.
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78.
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78

W związku z wygraniem przez panią Marię Janyske wyborów
do Sejmu RP i związane z tym zrzeczenie się mandatu radnej
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na zwolnione w Sejmiku miejsce wstąpił pan Jarosław Marek Berendt.

Pan Jarosław Berendt, członek Platformy Obywatelskiej,
w życiu zawodowym Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu,
kandydował do Sejmiku z listy
Platformy Obywatelskiej i w
wyborach tych uzyskując 4572
głosy uplasował się bezpośrednio za panią Małgorzatą Janyska, która uzyskując wówczas
5082 głosy zdobyła mandat
radnego Sejmiku.
28 listopada 2011r. na XVI
sesji Sejmiku pan Jarosław
Berendt złożył ślubowanie
i rozpoczął pracę radnego
Sejmiku. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i Komisji Strategii Rozwoju
Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej.
Panu Jarosławowi Berendtowi gratulujemy tak zaszczytnej funkcji i życzymy owocnego wypełniania przyjętych obowiązków społecznych.
Przy okazji informujemy że Ziemia Skocka może się obecnie pochwalić tym, że dwóch naszych współmieszkańców, tj. Stefan Mikołajczak i Jarosław Berendt zasiada na tak wysokim szczeblu władzy
samorządowej Województwa Wielkopolskiego.

Dyżury pracowników
Urzędu Skarbowego w Wągrowcu

Uprzejmie informujemy, że w dniach
16 marca 2012 r. w godz. 800 – 1400
16 kwietnia 2012 r. w godz. 800 – 1400
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka Biblioteki I piętro)
dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Wągrowcu.
Podczas dyżuru można uzyskać informacje i wskazówki
przy wypełnianiu zeznań podatkowych za 2011 rok
oraz oddać wypełnione druki PIT.

UWAGA RODZICE!
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2012/2013

Nabór dzieci do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach odbywa się w okresie od 13 lutego do 30 marca 2012r.
Karty należy pobrać i złożyć w przedszkolu w nieprzekraczalnym
terminie do 30 marca 2012r. (u wicedyrektora – parter, pokój nr 41
lub pokój nr 32 na piętrze - codziennie w godzinach od 6.30-14.00;
czwartek od 6.30-16.00).
Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność
zgłoszeń. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszym
przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie
w okresie trwania rekrutacji deklarację dotyczącą uczęszczania dziecka
do przedszkola.
Rodzice muszą natomiast pamiętać o podpisaniu umowy na kolejny rok szkolny. Termin podpisywania umów zostanie podany w dniu
ogłoszenia wyników rekrutacji.
Dziękujemy
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NASI KANDYDACI DO TYTUŁU „WĄGROWCZANINA A.D. 2011”,
„SPORTOWCA ROKU 2011”, „TRENERA ROKU 2011”
I „DZIAŁACZA ROKU 2011”
Od wielu lat „Głos Wągrowiecki” ogłasza plebiscyt na „Wągrowczanina Roku”, „Sportowca Roku”, „Trenera Roku” i Działacza Sportowego Roku”.
Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji w złotej 10 kandydatów
nominowanych na „Wągrowczanina A.D. 2011” znalazła się reprezentantka
Skoków – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach Elżbieta Skrzypczak.
Pani Elżbieta skocką Biblioteką kieruje od 2007 r.
W tym czasie dała się poznać jako organizator wielu atrakcyjnych koncertów i imprez cyklicznych dla mieszkańców, które sławią Skoki daleko poza
granicami gminy i powiatu. Pod Jej kierunkiem Biblioteka organizuje też
atrakcyjne ferie dla przedszkolaków i dla dzieci w szkołach.
Również z przyjemnością informujemy, że wśród kandydatów nominowanych w Plebiscytach Sportowych znaleźli się:
Na „Sportowca Roku 2011”:
- w kategorii Lekkoatletyka: Łukasz Nowak, Mateusz Nowak i Jarosław
Rutkowski
- w kategorii Piłka Nożna, zawodnicy „Wełny” Skoki: Tomasz Jarzembowski, Krzysztof Pawliński, Jakub Trojanowski i Krzysztof Witkowski.
Na „Trenera Roku 2011”:

- w kategorii Chód Sportowy: Wiesław Nowak,
- w kategorii Piłka Nożna, trenerzy „Wełny” Skoki: Mateusz Deminiak,
Tomasz Jarzembowski, Leszek Partyński, Andrzej Szczepaniak i Michał Szymaś.
Na „Działacza Sportowego 2011”: Andrzej Pilaczyński, Longin Sapieja
i Wiesław Szczepaniak
Zgodnie z Regulaminem Plebiscytu Tytuł „Wągrowczanina A.D. 2011”
oraz Tytuły „Sportowca Roku 2011”, „Trenera Roku 2011” oraz „Działacza
Sportowego Roku 2011” zostaną przyznane kandydatom, którzy uzyskają
największą liczbę głosów oddanych za pomocą kuponów plebiscytowych
zamieszczanych w każdym wydaniu „Głosu Wągrowieckiego” lub za pomocą
sms wysyłanych na numer 7261 w terminie do godz. 16:00 26 marca 2012.
Szczegóły głosowania określa stosowny Regulamin na stronie www.
gloswagrowiecki.pl oraz notatka informacyjna w każdym wydaniu gazety.
Informując o powyższym apelujemy na głosowanie na kandydatów
związanych pracą lub działalnością społeczną i sportową z Gminą Skoki.

ZMODERNIZOWANA ŚWIETLICA JUŻ PRACUJE
15 grudnia spotkanie Świąteczno-Noworoczne Sołtysów. 16 grudnia odbyte z inicjatywy
Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich
Spotkanie Bożonarodzeniowo-Noworoczne. 31
grudnia Zabawa Sylwestrowa, a 18 stycznia zwołane przez organizatorów Żywej Szopki Bożonarodzeniowej spotkanie z „ludźmi dobrej woli”,
którzy przyczynili się do urzeczywistnienia Szopki w Potrzanowie. W międzyczasie pomniejsze
spotkania i inicjatywy – w tym miejscu wypada
wspomnieć chociażby o organizowanym przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci.
A wszystko to, w rozbudowanej i zmodernizowanej Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie.
Świetlicy, która po rozbudowie stała się dysponującym największą salą z pełni wyposażonym
zapleczem kuchennym obiektem socjalno-kulturalnym w Mieście i Gminie Skoki.
Potrzanowska Świetlica, to równocześnie dowód na to, że rozbudowując istniejącą i budując
nową infrastrukturę komunalną – ulice, chodniki
i drogi oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną
Samorząd Gminy nie zapomina też o potrzebach
mieszkańców w zakresie rozwoju bazy kulturalnej.
Rozbudowa i modernizacja świetlicy prowadzona była z budżetu Gminy Skoki przy wsparciu środków unijnych. Całkowity koszt zadania,
w rezultacie którego powiększono dotychczasową powierzchnię sali o 73 m2 wyniósł 215.356,04
zł, w tym 110.293,00zł stanowiły środki uzyskane
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wykonawcą zadania wybranym w rezultacie
ogłoszonego przez Burmistrza przetargu stała
się oferująca najniższą cenę Firma „ODNOWA”
Modlibowscy Spółka Jawna ze Skoków, która
ogłoszony przetargiem zakres robót zobowiązała
się wykonać za 177.777,77 zł. Zakres ten szczegó-

łowo przedstawiony w przedmiarze (kosztorysie
ślepym) oraz w specyfikacjach technicznych
obejmował min.: rozbiórkę części stropodachu
niewentylowanego ok.84m2, rozbiórkę części
ściany zewnętrznej wraz z wykonaniem podciągów i słupów stalowych, rozbiórkę warstw
posadzkowych dużej sali ok.69m2, wykonanie
fundamentów części dobudowanej, wymurowanie ok.134m2 nowych ścian z bloczków
wapienno-piaskowych wraz z nadprożami
prefabrykowanymi i wieńcem obwodowym,
wykonanie nowej konstrukcji dachu z wiązarów kratownicowych wraz z pokryciem papą
termozgrzewalną i ociepleniem – ok.163m2,
wykonanie tynków wewnętrznych wraz z ich
szpachlowaniem i malowaniem, ocieplenie
styropianem gr.12cm wraz z wyprawami elewacyjnymi ścian elewacji wschodniej i częściowo
północnej ok.143m2, montaż nowej stolarki
okiennej (ok.9.0m2) i drzwiowej (4.0m2) oraz
wykonanie: nowej posadzki ok.141m2, chodnika z kostki betonowej – 24m2, w dobudowanej
części nowej instalacji elektrycznej oraz instalacji
c.o. i wentylacji, nowej instalacji odgromowej,
nowej instalacji p.poż.
W trakcie realizacji zadania, po dokonaniu
wizji lokalnej w dniu 5 września 2011 roku
komisja składająca się z przedstawicieli inwestora – Gminy Skoki i wykonawcy stwierdziła
konieczność wykonania robót dodatkowych,
które wraz z uzasadnieniem przedstawiają się
następująco: - stan techniczny pieca co na opał
stały oceniono na bardzo zły i postanowiono
dokonać jego wymiany wraz z robotami towarzyszącymi w kotłowni, - po wykonaniu muru
ogniowego pomiędzy salą świetlicy, a pozostałą
częścią budynku stwierdzono konieczność
wykonania jego opierzenia wraz z ułożeniem
dodatkowej warstwy papy, - po dociepleniu

istniejącego muru części handlowej na długości
5,4m należy wymienić opierzenie wieńczące
muru na szersze dostosowane do nowej szerokości muru, - po odkryciu oparcia prefabrykowanych płyt kanałowych na ścianie przeznaczonej
do wyburzenia o długości 13,4m stwierdzono
brak wieńca ściany – w związku z powyższym
celem uniknięcia katastrofy budowlanej zaszła
konieczność jego wykonania, - należy zamontować 2 lampy oświetlenia na zewnątrz budynku
wraz z 1 gniazdem zewnętrznym.
W/w roboty wykonano zgodnie z zaleceniem,
a ich koszt wyniósł 17.578,48 zł.
Już po wykonaniu w/w robót i po ponownym
uruchomieniu kotłowni Rada Sołecka stwierdziła, że prawie 30-letnia instalacja po dwumiesięcznym opróżnieniu związanym z rozbudową uległa
całkowitej korozji i rozszczelnieniu. Stwierdzenie to znalazło stosowne potwierdzenie
i Burmistrz podjął decyzję o wymianie instalacji
i grzejników w starej części budynku. Wykonanie
tego zadania kosztowało łącznie 19.999,79 zł.
Przy jego realizacji, podobnie jak przy realizacji
poprzednich robót zastosowano stawki R,SiM
z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
wykonawcę do przetargu nieograniczonego.
Tak więc, całkowity kosz realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa świetlicy
wiejskiej w Potrzanowie” wyniósł 215.356,04 zł.
Niezależnie od realizacji w/w zadania Rada
Sołecka Potrzanowa podjęła decyzje o zrealizowaniu z Funduszu Sołeckiego: - obniżenia
4 studzienek szamba bezodpływowego, - 92m2
parkingu z kostki typu POZBRUK na podbudowie betonowej, - płotu – ścianki dźwiękochłonnej
od strony sąsiedniego budynku mieszkalnego.
Koszt w/w robót towarzyszących rozbudowie,
a poprawiających warunki korzystania z obiektu
wyniósł 22.386 zł.
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MIASTO I GMINA SKOKI W STATYSTYCE
Struktura demograficzna ludności
Na dzień 31 grudnia 2011r. w Mieście i Gminie Skoki zamieszkiwało 9498 osób, w tym 8978 zameldowanych na pobyt stały oraz 520
zameldowanych na pobyt czasowy.
Spośród ogółu mieszkańców, 4234 osób zamieszkiwało w mieście,
a 5264 na terenie wiejskim 4762 spośród nas stanowiły kobiety, a 4736
mężczyźni.
Dla porównania, w dniu 31.12.2010r. w Mieście i Gminie Skoki
zamieszkiwało łącznie 9.344 osób, w tym 8.895 stanowiły osoby zameldowane na pobyt stały, a 449 osoby zameldowane na pobyt czasowy.
W roku 2011 nasi mieszkańcy zawarli 94 związki małżeńskie. Urodziło się 121 młodych Skoczan, w tym 62 dziewczynki i 59 chłopców.
Zmarło 70 z pośród nas, w tym 35 kobiet i 35 mężczyzn.
W trakcie roku z terenu Miasta i Gminy wymeldowało się 111
mieszkańców. Równocześnie w tym samym czasie z terenu innych
gmin przybyło 241 osób (151 osób zameldowało się na pobyt stały i 90
osób na pobyt czasowy).
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31.12.2011r
570 osób spośród naszych mieszkańców pozostawało zarejestrowanych
jako poszukujący pracy, w tym 415 osób bez prawa do zasiłku. Rok
wcześniej, tj. 31.12.2010 liczby te wynosiły odpowiednio 569 i 497.
Oświata i wychowanie
W dniu 31.12.2011r. do przedszkoli i zerówek na terenie Gminy
uczęszczało łącznie 351 dzieci. Z pośród nich: 176 dzieci, w tym 15
z klasy zerowej, korzystało z Przedszkola Samorządowego w Skokach, 26 dzieci uczęszczało do klasy zerowej w Szkole Podstawowej
w Skokach. Równocześnie 45 dzieci korzystało do Niepublicznego
Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie, 104 dzieci, w tym 63 z klas
zerowych uczęszczało do placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne „TĘCZA” w Jabłkowie.
Łączna liczba uczniów szkół podstawowych wynosiła 615, z czego 440
stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokach, a 175 uczniowie
szkół podstawowych Stowarzyszenia. Do naszego Gimnazjum uczęszczało 312 uczniów.
Opieka społeczna
W roku 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach na realizację
zadań wynikających z ustawy o pomocy Społecznej wypłacił kwotę
742.852 zł, z tego na:
• zasiłki stałe dla 30 osób 114.152 zł
• zasiłki okresowe dla 92 osób 98.515 zł
• zasiłki celowe dla 467 osób 103.518 zł
• opłatę za usługi opiekuńcze dla 19 osób 108.383 zł
• opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 5 osób 109.068 zł
• dożywianie w placówkach oświatowych dla 322 dzieci 124.101 zł
• dożywianie w formie zasiłków celowych dla 173 osób 85.120 zł
Na realizację świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej
wypłacił kwotę 2.407.862 zł, z tego na:
• zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych 1.529.422 zł

KOMUNIKAT

dotyczy utrzymania chodników w okresie zimowym
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina właścicielom nieruchomości (współwłaścicielom, użytkownikom, zarządcom), o obowiązku niezwłocznego oczyszczania w sezonie zimowym chodników ze
śniegu i lodu na długości swoich nieruchomości.
Powyższy obowiązek wynika z art. 4 ust.1 ppkt. g Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XI/82/2007
z dnia 27.09.2007 roku. Za nieprzestrzeganie w/w obowiązku grożą kary
grzywny przewidziane w ustawie o utrzymaniu i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 Nr 236 poz. 2008).

• zasiłki pielęgnacyjne 263 osób 483.480 zł
• świadczenia pielęgnacyjne dla 44 osób 271.960 zł
• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 123 osób
123.000 zł
Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2011
wydatkowano kwotę 300.880,72 zł.
Łączna suma wypłaconych w roku 2011 dodatków mieszkaniowych
dla 68 uprawnionych rodzin wyniosła 130.809,87 zł.
Kultura
Biblioteka Miasta i Gminy w Skokach na dzień 31.12.2011r. posiadała 440 sztuk materiałów audiowizualnych i 29.000 woluminów,
z czego 833 egzemplarzy za sumę 16.973,37zł zakupiono w roku 2011.
Na dzień 31.12.2011r. w Bibliotece zapisanych było 999 czytelników,
a liczba wypożyczonych w 2011 książek wyniosła 15.450 egz. W czytelni
skorzystano z 774 pozycji.
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Według danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wągrowcu w roku 2011 na terenie Miasta i Gminy Skoki odnotowano 95 zdarzeń wymagających interwencji Straży Pożarnych. Na sumę
tych zdarzeń składa się 30 pożarów i 63 miejscowych zagrożeń, w tym
wyjazdów związanych z wypadkami drogowymi i z usuwaniem skutków
huraganów, a także z usuwaniem zagrażających życiu ludzi owadów –
2 zgłoszenia stanowiły wyjazdy spowodowane fałszywymi alarmami.
W roku 2010 liczba interwencji dla likwidacji skutków podobnych
zdarzeń wynosiła odpowiednio 95 oraz 17, 71 i 7.
Budownictwo
W roku 2011 inwestorzy podejmujący na terenie Gminy budowę
nowych i rozbudowę istniejących obiektów (budynków i budowli) uzyskali łącznie 151 pozwoleń na budowę, z pośród których 41 dotyczyło
budowy nowych, 8 rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych,
a 42 wykonania wewnętrznych instalacji gazowych w istniejących budynkach mieszkalnych. W analogicznym okresie oddano do użytku 39
obiektów, w tym 26 budynków mieszkalnych.
Budżet Gminy
Budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2011 w chwili uchwalenia
wynosił 27.821.214 zł po stronie dochodów i 31.992.983 zł po stronie wydatków.
W rezultacie zmian i korekt wprowadzonych przez Radę Miejską
w ciągu roku, na dzień 31.12.2011 ostatecznie plan dochodów budżetu
wynosił 28.747.152 zł a plan wydatków 31.128.142 zł.
Jego faktyczne wykonanie wyniosło 28.533.251 zł, po stronie dochodów i 29.356.136 zł po stronie wydatków.
Budżet na rok 2012 zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miejskiej
wynosi 31.525.227 zł po stronie dochodów i 32.792.545 zł po stronie wydatków.
E. Lubawy

UWAGA ROLNICY !!!

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że zmieniły
się terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.

W 2012 roku rolnicy mogą składać wnioski:
- od 1 do 29 lutego (wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego za okres od 1 września 2011 r. do 31
stycznia 2012 r.);
- od 1 do 31 sierpnia (wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego do 31 lipca 2012 r.).

6

XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

2 lutego 2012 roku z udziałem 15-tu Radnych odbyła się XIV sesja
Rady Miejskiej Gminy Skoki. Rada obradowała pod przewodnictwem
Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełniła radna Małgorzata Zaganiaczyk.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 9 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XIV /95/2012 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części Gminy Skoki we fragmencie
miejscowości BRZEŹNO.
2. Uchwałę nr XIV /96/2012 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części Gminy Skoki we fragmencie
miejscowości POTRZANOWO.
3. Uchwałę nr XIV /97/2012 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części Gminy Skoki we fragmencie
miejscowości SŁAWICA.
4. Uchwałę nr XIV /98/2012 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części Gminy Skoki we fragmencie
miejscowości SZCZODROCHOWO.
Przedmiotowe uchwały są konsekwencją podjętej w dniu 24.05.2011r
uchwały Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr VI/36/2011w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w części Gminy Skoki we fragmentach miejscowości:
Brzeźno, Potrzanowo, Sławica i Szczodrochowo.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), została przeprowadzona procedura sporządzania miejscowych
planów, przewidziana w art. 17 w/w ustawy.
Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy stwierdzono, że w/w plany miejscowe nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki przyjętego uchwałą
Nr XLVI/279/10 z dnia 24 czerwca 2010, które stanowi zobowiązanie
gminy do zrealizowania określonego kierunku zagospodarowania przestrzennego. Studium gminy dla przedmiotowych terenów przewiduje
lasy i tereny do zalesień, tereny zieleni nieurządzonej i wód.
W planach na tych obszarach wprowadzono zakaz zabudowy,
ponieważ są to tereny okresowo podmokłe, o wysokim poziomie
wód gruntowych, z bogatą florą i fauną, stanowiące istotny element
w ekosystemie gminy.
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.).
W toku realizacji procedury planistycznej projekty planów uzyskały
stosowne, wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia oraz
zostały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożone do
publicznego wglądu. W ustawowym terminie do wyłożonych projektów
dotyczących fragmentów miejscowości Brzeźno, Potrzanowo i Sławica
nie wpłynęła żadna uwaga, w związku z powyższym Burmistrz Miasta
i Gminy Skoki nie podjął rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu planu. Natomiast do projektu dotyczącego
fragmentu miejscowości Szczodrochowo wpłynęło pięć uwag, które
przez Burmistrza pozostały nieuwzględnione.
Wobec dopełnienia procedur przewidzianych ustawą z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz ustawą z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), projekt planu
przedłożono Radzie Miejskiej Gminy Skoki w celu uchwalenia.

Z uwagi na brak uwag do projektów planów obejmujących fragmenty miejscowości Brzeźno, Potrzanowo i Sławica Rada Miejska
Gminy Skoki nie podejmował rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia
uwag do tych planów. Natomiast pięć uwag dotyczących projektu
planu w Szczodrochowie Rada postanowiła nie uwzględnić z uwagi
na to, że m.p.z.o. nie narusza ustaleń obowiązującego studium. Rada
stwierdza też, że w żadnym z uchwalonych planów nie przewiduje się
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych gminy i w związku z tym nie ma potrzeby określenia zasad
ich finansowania.
Uchwalenie planu jest zgodne z długofalową polityką przestrzenną
Gminy Skoki w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Dzięki wyłączeniu z zabudowy obszarów, stanowiących obecnie tereny zieleni,
pozwoli na zachowanie walorów przyrodniczych oraz bioróżnorodności
zasobów gminnych.
5. Uchwałę nr 14/99/2012 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale
budżetowej na rok 2012.
W/w uchwałą Rada ogólne dochody budżetu zwiększyła o kwotę
27.000 zł – zwiększenie to podyktowane jest planowanym wzrostem
wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Równocześnie Rada
zwiększyła ogólne wydatki budżetu o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem
ich na zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej prowadzonej przez
Stowarzyszenie Edukacyjne „TĘCZA” w Jabłkowie.
W rezultacie wprowadzonych zmian ogólne dochody budżetu wynoszą 31.552.227zł, a ogólne wydatki budżetu wynoszą 32.819.545zł.
6. Uchwałę nr XIV/100/2012 w sprawie: wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do realizacji zadania Gminy w zakresie
wspierania rodziny.
W związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887) gmina otrzymała
nowe obowiązki w zakresie organizacji pracy z rodziną przeżywającą
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie
z art. 10 ust. 1 tej ustawy gmina może zlecić wykonanie tego zadania
innym wymienionym w ustawie podmiotom, w tym Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
Organizacja pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest elementem zawierającym
się w pojęciu pomocy społecznej, zatem przekazanie tego zadania do
realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej stało się uzasadnione.
7. Uchwałę nr XIV/101/2012 w sprawie ustanowienie pomników
przyrody.
Z uwagi na szczególne wartości przyrodnicze i krajobrazowe oraz
z uwagi na pokaźne rozmiary 2 dęby rosnące na działce o nr ewidencyjnym 59/3 w miejscowości Budziszewice Rada Miejska zgodnie z art. 40,
ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (DZ.U.
Nr 151 poz. 1220 z 2009 roku ze zmianami) uznała za pomniki przyrody.
W/w uchwałą za pomniki przyrody uznane zostały:
- dąb szypułkowy „Grażyna”, o obwodzie 351 cm i wysokości 20m
- dąb szypułkowy „Stanisław”, o obwodzie 402 cm i wysokości 21m.
8. Uchwalę nr XIV/102/2012 w sprawie zniesienia pomników przyrody.
W/w uchwałą Rada zniosła status pomników przyrody z powodu
utraty wartości przyrodniczych przez:
- świerk zwyczajny w miejscowości Rejowiec przy cmentarzu
- dąb szypułkowy w mieście Skoki za kościołem pw. Św. Piotra i Pawła,
które to drzewa w minionych latach zostały zniszczone w rezultacie
działań sił przyrody.
9. Uchwałę nr XIV/103/2012 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki.
W/w uchwałą, Rada stwierdziła że skarga pani K.M. złożona do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w sprawie niepodejmowania czynności
w zakresie odszkodowania za umieszczenie wodociągu i urządzeń
wodociągowych na prywatnej działce nr 47/2 położonej w miejscowości Łosiniec jest bezzasadna. Zgłaszane roszczenia pani K.M. z tytułu
lokalizacji hydrantu p.poż w działce prywatnej, uwzględniono przenosząc hydrant w pas drogowy. Sprawe lokalizacji wodociągu na terenie
gruntów rolnych (w odległości ok. 1m od pasa drogowego) oraz jego
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wpływu na ograniczenie rolniczego wykorzystania działki, wyjaśnił
Burmistrz Miasta i Gminy w pismach kierowanych do pani K.M.
Wszystkie w/w uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
Wraz z protokołem 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.

Przetargi
• Ogłoszony został przetarg nieograniczony na rozbudowę Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę budynku gimnazjum o bibliotekę z czytelnią i salą
komputerową na parterze oraz sale lekcyjne na I i II piętrze. Budynek
zaprojektowano jako trzykondygnacyjny wyposażony w windę. Nad
częścią parteru zaprojektowano taras. Prace budowlane będą obejmowały również część pomieszczeń parteru istniejącego budynku.
Przetarg zaplanowano na 22 lutego br. natomiast okres realizacji
zamówienia do końca lipca 2013 roku.
• Ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkolnym nr 4 w Pawłowie
Skockim, oznaczonej jako działka nr 302/6 o pow. 0,1687 ha. Cena
wywoławcza sprzedaży wynosi 168 tys. zł. Przetarg zaplanowano na
24 lutego br.
• Ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Niedźwiedzinach, oznaczonych
ewidencyjnie jako działki nr 50/2 o pow. 10,1755 ha i 50/3 o pow.
10,3670 ha. Łączna cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.927.422
zł. Przetarg zaplanowano na 30.03.2012 r.
• Rozstrzygnięto przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów gminnych położonych w Rościnnie - działka nr 156 o pow. 0,21 ha (Część
działki zajmuje niewielki zbiornik wodny, pozostałość zadrzewienia
i zakrzaczenia. Teren do uporządkowania). Przetarg, zgodnie z opinią zebrania wiejskiego, ograniczony był do mieszkańców Rościnna.
Czynsz wywoławczy wynosił 0,9 kwintala pszenicy rocznie. Do przetargu przystąpił 1 podmiot. Ustalono cenę dzierżawy w wysokości 1
kwintala pszenicy rocznie.
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na
terenie gminy Skoki w 2012 r. Do przetargu przystąpiły 2 firmy.
Najtańszą ofertę złożyła firma „IGLESPOL” sp.j. z Wrześni. Cena
oferty 295.526,40 zł tj. 4,81 zł brutto/km.
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na usługi komunalne
związane z utrzymaniem czystości i porządku na ulicach miejskich
w Skokach w 2012 roku. W ramach przetargu złożono 2 oferty, przy
czym jedna z ofert została odrzucona ponieważ wykonawca, pomimo
pisemnego wezwania, nie uzupełnił w terminie oferty przetargowej
o wymagane dokumenty. W związku z powyższym wybrano ofertę
P.P.H.U. WSPÓLNOTA s.c., Skoki. Roczne usługi komunalne w zakresie utrzymania czystości i porządku na ulicach miejskich w 2012
roku wyceniono na 85.000 zł.
• Rozstrzygnięto przetarg na dostawę opału (węgla, miału) do placówek samorządowych w 2012 roku. Do przetargu przystąpiły 3 firmy.
Najtańszą ofertę złożyła firma Składnica Artykułów Masowych, Żołędowo, cena oferty 135.883,02 zł. Wykonawca, którego oferta została
wybrana, uchylił się jednak od zawarcia umowy w wyznaczonym
terminie. W związku z tym umowę podpisano z drugim oferentem
tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Jerzy Zieliński i Wspólnicy,
który zaproponował cenę 148.344 zł.
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę paliw (olej
napędowy, benzyna i gaz) do pojazdów i urządzeń Gminy Skoki

w 2012 r. Do przetargu przystąpiła 1 firma P.H.U. Janus, Skoki, która
zaoferowała cenę 163.702 zł (za 24500 litrów oleju napędowego,
3500 litrów benzyny Eurosuper 95, 350 litrów benzyny SuperPlus
98, 700 litrów LPG).
• Rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sławie Wlkp. Z 19 przeznaczonych do sprzedaży działek,
sprzedano 5 tj.
- Działkę nr 64/37 o pow. 0,1019 ha, cena wywoławcza 51.414 zł,
cena sprzedaży 51.934 zł;
- Działkę nr 64/38 o pow. 0,1032 ha, cena wywoławcza 52.152 zł,
cena sprzedaży 52.682 zł;
- Działkę nr 64/47 o pow. 0,1108 ha, cena wywoławcza 51.845 zł,
cena sprzedaży 52.365 zł;
- Działkę nr 64/48 o pow. 0,0994 ha, cena wywoławcza 46.494 zł,
cena sprzedaży 46.964 zł;
- Działkę nr 64/51 o pow. 0,1002 ha, cena wywoławcza 46.863 zł,
cena sprzedaży 47.333 zł;
• Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Miasta i Gminy Skoki na rok 2012.
• Zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, na
które Gmina przeznaczyła 90 tys. zł, zlecono Stowarzyszeniu „Klub
Sportowy Wełna”.
• Zadanie pn. „Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej”, na
które Gmina przeznaczyła 15 tys. zł, zlecono Stowarzyszeniu im. Ks.
Jerzego Niwarda Musolffa.
Ogłoszono wykaz:
Części działki (0,0170) nr 315 położonej w Skokach o ogólnej powierzchni 0,8458 ha, przeznaczonej do wydzierżawienia na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
Porządkowanie numeracji nieruchomości
Ciągły i dynamiczny rozwój Gminy, nowa zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, liczne podziały w wyniku których powstają nowe drogi wewnętrzne wraz z przyległymi do nich działkami ewidencyjnymi
oraz wzmożone zainteresowanie nabywaniem gruntów na terenie
Gminy Skoki spowodowały nieścisłości w oznaczaniu nieruchomości
numerami porządkowymi. Napływające sygnały od mieszkańców oraz
instytucji wskazują, że zmiana numeracji porządkowej jest niezbędna.
W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy w Skokach podjął prace
zmierzające do uporządkowania tej kwestii. Porządkowanie numeracji
prowadzone będzie etapami (w podziale na poszczególne miejscowości). Aktualizacja numeracji poprzedzona będzie analizą porównawczą
dostępnych danych i informacji (badanie ksiąg wieczystych, dane
z ewidencji gruntów i budynków, stan faktyczny, mapy numeryczne).
Obecnie przystąpiono do analizy numeracji w Pawłowie Skockim.

UWAGA
WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie od 01.01.2009r.
zmiany ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osoby
zmieniające dane, które są zamieszczane w dowodzie osobistym (np.
zmiana adresu, nazwiska), mają obowiązek w terminie do 14 dni
złożyć nowy wniosek o wystawienie dowodu osobistego.
W razie nie złożenia takiego wniosku po upływie 3 miesięcy
od zaistniałej okoliczności dowód osobisty z urzędu podlegać będzie unieważnieniu.
Ponadto dowody osobiste wydane w 2001r. na okres 10 lat tracą
ważność w 2011r. 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.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. 61 8925-801, fax 61 8925-803
ogłasza
przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sławie Wlkp.
– obręb geodezyjny Szczodrochowo przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne oraz zabudowę usługowo-mieszkalną
I. Przetargi w dniu 26 marca 2012r. (poniedziałek) od godz. 930- 1445

L.p.

1.

2.
3.

1

Oznaczenie
Opis nieruchomości,
Cena wywonieruchomości wg
przeznaczenie, warunki
ławcza
ewidencji gruntów,
zabudowy
w zł (brutto)
numer KW
2
3
4
Działka nr 64/30 o pow. 0,1553 Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany został 78.351,00
ha .K.W nr P01B/00048378/8 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
SR Wągrowiec – bez obciążeń Skoki” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 27.10.2009r.
Wymieniony plan ustala warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu, dla którego został opracowany w zakresie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy usługowo-mieszkaniowej.
Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków
mieszkalnych jednorodzinnych:
1/wys. zabudowy – dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
2/ maksymalna wysokość budynku do kalenicy – 8,50 m ,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od
200 do 450, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówkopodobnych,
4/ możliwość budowy garaży wolnostojących,
5/odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m,
6/ zakaz lokalizacji obiektów bud. w pasie 12 m od granicy lasu,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 25%
Działka nr 64/31 o pow. 0,1013 j.w.
51.168,00
ha .K.W nr P01B/00048378/8
SR Wągrowiec – bez obciążeń
Działka nr 64/33 o pow. 0,1001 j.w.
50.553,00
ha .K.W nr P01B/00048378/8
SR Wągrowiec – bez obciążeń

4.

Działka nr 64/34 o pow. 0,0998 j.w
ha .K.W nr P01B/00048378/8
SR Wągrowiec – bez obciążeń

50.430,00

5.

Działka nr 64/41 o pow. 0,1020
ha .K.W nr P01B/00048378/8
SR Wągrowiec – bez obciążeń j.w

51.537,00

6.

Działka nr 64/42 o pow. 0,1020 j.w
ha .K.W nr P01B/00048378/8
SR Wągrowiec – bez obciążeń

51.537,00

7.

Działka nr 64/43 o pow. 0,1008 j.w.
ha .K.W nr P01B/00048378/8
SR Wągrowiec – bez obciążeń

50.922,00

8.

Działka nr 64/45 o pow. 0,1221 j.w
ha .K.W nr P01B/00048378/8
SR Wągrowiec – bez obciążeń

57.072,00

Termin wpłaty
wadium i wysokość
wadium w zł
5
7.800,00
do dnia
22. 03. 2012r.
na koncie Urzędu

5.100,00 do dnia
22. 03. 2012r.
na koncie Urzędu
5.000,00
do dnia
22.03.2012r
na koncie Urzędu
5.000,00
do dnia
22.03. 2012r.
na koncie Urzędu
5.200,00
do dnia
22. 03. 2012r.
na koncie Urzędu
5.200,00
do dnia
22.03.2012r
na koncie Urzędu
5.000,00
do dnia
22.03. 2012r.
na koncie Urzędu
5.700,00
do dnia
22. 03. 2012r.
na koncie Urzędu

Miejsce i termin
przetargu
6
UMiG-Skoki
w dniu
26.03.2012r.
o godz. 930

UMiG Skoki w dniu
26. 03. 2012r.
o godz. 1015
UMiG Skoki
w dniu
26. 03. 2012r.
o godz. 1100
UMiG Skoki
w dniu
26.03. 2012r.
o godz. 1145
UMiG Skoki
w dniu
26. 03. 2012r.
o godz. 1230
UMiG Skoki
w dniu
26. 03. 2012r.
o godz. 1315
UMiG Skoki
w dniu
26. 03. 2012r.
o godz. 1400
UMiG Skoki
w dniu
36. 03. 2012r.
o godz. 1445
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II. Przetargi w dniu 30 marca 2012r. (piątek) od godz. 800- 1145
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Działka nr 64/46
o pow. 0,0981 ha .K.W nr
P01B/00048378/8 SR Wągrowiec – bez obciążeń
Działka nr 64/50
o pow. 0,0935 ha .K.W nr
P01B/00048378/8 SR Wągrowiec – bez obciążeń
Działka nr 64/53
o pow. 0,0869 ha .K.W nr
P01B/00048378/8 SR Wągrowiec – bez obciążeń
Działka nr 64/55
o pow. 0,1063 ha .K.W nr
P01B/00048378/8 SR Wągrowiec – bez obciążeń
Działka nr 64/56
o pow. 0,0895 ha .K.W nr
P01B/00048378/8 SR Wągrowiec – bez obciążeń
Działka nr 64/65
o pow. 0,3172 ha .K.Wnr
P01B/00048378/8
SR
Wągrowiec – bez obciążeń

j.w

j.w.

45.879,00

43.788,00

j.w

40.713,00

j.w

49.692,00

j.w

41.882,00

Działka przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-mieszkaniową.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej:
1/ lokalizacja zabudowy obiektów usług różnych oraz nieuciążliwego
rzemiosła z dopuszczeniem funkcji uzupełniającej – mieszkaniowej jednorodzinnej,
Jako nieuciążliwe rzemiosło należy rozumieć drobną wytwórczość,
dla której na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony
środowiska nie będzie wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko,
2/maksymalna wielkość funkcji uzupełniającej-mieszkaniowej: 30%
powierzchni użytkowej budynku usługowego
3/ forma zabudowy: wolnostojąca, do trzech kondygnacji, dowolna
geometria dachu,
4/ nakaz lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z normatywem określonym w planie,
5/ maksymalna powierzchnia zabudowy na działce - 40%,
6/maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
7/ maksymalna ilość kondygnacji: 3 kondygnacje,
8/ minimalna szerokość pasa infrastruktury: 8m,

132.840,00

4.600,00
do dnia
27.03. 2012r.
na koncie Urzędu
4.400,00
do dnia
27. 03. 2012r.
na koncie Urzędu
4.100,00
do dnia
27.03. 2012r.
na koncie Urzędu
5.000,00
do dnia
27.03. 2012r.
na koncie Urzędu
4.200,00
do dnia
27. 03. 2012r.
na koncie Urzędu
13.300,00
do dnia
27. 03. 2012r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
30. 03. 2012r.
o godz. 800
UMiG Skoki
w dniu
30. 03. 2012r.
o godz. 845
UMiG Skoki
w dniu
30.03. 2012r.
o godz. 930
UMiG Skoki
w dniu
30. 03. 2012r.
o godz. 1015
UMiG Skoki
w dniu
30. 03. 2012r.
o godz. 1100
UMiG Skoki
w dniu
30. 03. 2012r.
o godz. 1145

III. Forma wniesienia wadium:
wadium należy wnieść w pieniądzu
IV. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484
w Banku PKO BP SA z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
najpóźniej do dnia:
1. 22 marca 2012r. ( przetargi w dniu 26 marca 2012r. – poniedziałek)
2. 27 marca 2012r. ( przetargi w dniu 30 marca 2012r. – piątek)
V. Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki w dniach:
(8 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 22.03.2012r.)
1. 26 marca 2012r. od godz. 930 - poniedziałek
2. 30 marca 2012r. od godz. 800 - piątek
(6 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 27.03.2012r.)
.
VI. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży
wpłacone wadium ulega przepadkowi.
VII. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu
przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
c) informacji o przetargach udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach
– pokój nr 2, tel. 61 8925-814 lub 815.
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II BAL KARNAWAŁOWY 2012
DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Karnawał po wiedeńsku

Skoczanie pokochali Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska
Polskiego. Tym razem przywiedzeni nowym programem artystycznym
pt. „Przechadzki Wiedeńskie i Okoliczne” po raz czwarty zapełnili
halę widowiskową w Skokach w dniu 29 stycznia.
700 osobowa publiczność była zachwycona nowym repertuarem Zespołu, koncert był niezwykle udany, wszystkie miejsca w hali były zajęte
– powiedziała po koncercie Elżbieta Skrzypczak Dyrektor Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Skokach, organizator koncertu.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego posiada dobrze już znany w Skokach repertuar popularyzujący tradycje narodowe
i chwałę oręża polskiego. Tym razem przeniósł widzów w muzyczną
opowieść o miłości ludzkiej i miłości do Wiednia – jego nieodpartego,
zniewalającego uroku. Była to zatem kultura muzyczna starej stolicy
austro-węgierskiego cesarstwa. Podziwiać można było min. takie arie
i melodie z operetek jak: Baron Cygański i Noc w Wenecji Johanna
Straussa, Kraina uśmiechu, Paganini i Cygańska miłość oraz Piękny
jest świat Franza Lehara, Księżniczka czardasza oraz Hrabina Marica
Emmericha Kalmana, Wiktoria i jej huzar Paula Abrahama, Madame
Dubarry Karla Millöckera, a także Orfeusz w piekle Jacquesa Offenbacha. Widzowie poczuli też ducha opery Giuseppe Verdiego – Traviata. Całość przeplatały utwory muzyczne Roberta Stolza, Rudolfa
Sieczyńskiego, Johanna Straussa, Siegfrieda Translateura i Johanna
Schrammela. A wszystko to w wykonaniu chóru i baletu przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Piotra Racewicza
i Tomasza Labunia.
Występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego to zawsze niezapomniane dla ucha i oka artystyczne wrażenie, to
piękne, barwne kostiumy. Niesamowity, żywy i emocjonalny kontakt
artystów z widzami. Wszystko to umożliwiło duchową, romantyczną
podróż w klimacie opery wiedeńskiej.
Zdjęcia na stronie 11, więcej zdjęć w galerii na stronie www.gminaskoki.pl
Karolina Stefaniak

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe
Misie” serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy
Skoki, Ośrodkowi Opieki Społecznej, p. Hannie Gąsowskiej z Fundacji Wspierania Rozwoju Ruchowego „Pomóż Nam Chodzić”,
Państwu Elżbiecie i Rafałowi Chojnackim za obdarowanie naszej
młodzieży paczkami świątecznymi.
Alicja Nowak

Drugi rok z rzędu Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie”
zorganizował bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych z terenu
miasta i gminy Skoki. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy był
styl country. Tym razem więc, w sali OSP w Skokach w dniu 07 lutego
2012 zaroiło się od przebierańców w stylu z dzikiego zachodu.
Swoją obecnością bal zaszczycili włodarze naszej gminy: Tadeusz
Kłos Burmistrz Gminy Skoki, Blanka Gaździak Gminy Skoki , Zbigniew Kujawa Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki , a także
przedstawiciele prasy lokalnej.
Tańce, hulanki i swawole w stylu country umilał swoją muzyką zespół
muzyczny „Evers” ze Skoków, a także Pan Piotr Wiśniewski, który
w swoim stylu wcielił się w rolę wodzireja balu. Obsługę balu zapewnili
pracownicy OPS w Skokach, a także młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie pod okiem pani Grażyny Lubawej.
Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc i zaangażowanie pracowników OPS-u, a także sponsorów i instytucji. Z tego więc
miejsca składam podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się
do zorganizowania balu. Dziękuję również sponsorom: Państwu Arlecie
i Andrzejowi Pilaczyńskim, Cukierni Państwa Dziurka, a także Pani
Małgorzacie Dziurce. Dziękuję Wam bardzo!
Zdjęcia na stronie 12, więcej zdjęć w galerii na stronie www.gminaskoki.pl
Robert Rogaliński

EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU
ALARMOWEGO 112
OKIEM DZIECKA

11 lutego obchodziliśmy Europejski Dzień Numeru Alarmowego
112. W lutym 2009 r. Komisja Europejska, Parlament Europejski
i Rada ogłosiły dzień 11 lutego Europejskim Dniem Numeru 112
w celu upowszechnienia znajomości jednolitego numeru alarmowego.
Europejski Dzień Numeru 112 obchodzony jest co roku i towarzyszą mu
działania informacyjne i integracyjne w całej Europie W Polsce w ubiegłym
roku przygotowywał je Kraków. W tym roku - gospodarzem ogólnopolskich obchodów był Poznań. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek ogłosił
konkurs fotograficzny, którego celem było wyłonienie najlepszych prac
promujących europejski numer alarmowy 112. oraz to, że tematyka prac
musiała odwoływać się do numeru alarmowego 112. Był to otwarty konkurs
adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Naszą Gminę reprezentowali uczennice z Gimnazjum WERONIKA PAWLICKA, JOANNA SMOLANOWICZ oraz WIKTORIA
OWCZARZAK dziewczyny otrzymały upominki za udział w konkursie
z czego bardzo się cieszymy. Natomiast uczeń KASPER GRZEGORZEWSKI ze Szkoły Podstawowej został wyróżniony. Z pośród 279
fotografii wybrano 14 w tym jego pracę. Serdecznie gratulujemy sukcesu. Opiekunem wszystkich uczniów była pani Małgorzata Zaganiaczyk.
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Kubusiowe przedszkole
zimowe lubi być

Dzień Babci i Dziadka

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni,
są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej
na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków.
W naszym przedszkolu zapraszanie babć i dziadków na uroczystość
z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez
przedszkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko
dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

Chociaż za oknem pogoda była mało zimowa, głównie ze względu na
brak śniegu, to jednak 25 stycznia w naszym przedszkolu zrobiło się
biało – niebiesko. Hasło tego dnia brzmiało: KUBUSIOWE PRZEDSZKOLE ZIMOWE LUBI BYĆ.
Wszyscy z zaangażowaniem brali udział w „zimowych zabawach” –
odszukiwali białe i niebieskie akcenty we własnych strojach oraz w najbliższym otoczeniu, wspólnie bawili się i pląsali w takt muzyki o charakterze zimowym. Był to kolejny dzień pełen radości, niesamowitych
wrażeń i atmosfery pełnej życzliwości i przyjaźni w naszym Przedszkolu.

Balik Karnawałowy

Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla
dzieci. A może przede wszystkim dla naszych milusińskich. Dla dzieci
bal karnawałowy to czas niezwykły, często wyczekiwany przez wiele
tygodni. W naszym przedszkolu Bal Karnawałowy odbył się aż dwa
razy – 18.01 i 3.02.
Gdy wybiła upragniona godzina cała sala wypełnia się dziećmi. Dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale bawiły się w
rytm muzyki i śpiewu pana Wodzireja. Dziewczynki przebrane w
długie powłóczyste balowe suknie księżniczek czy też dam dworu,
zaś chłopcy najczęściej wybierali strój Batmana, Spidermana, Pirata
i Kowboja. Podczas trwania zabawy odbyły się różne qizy i konkursy
np. na najładniejszą piosenkę i wiersz.
Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości naszym pociechom, a to
było głównym celem naszych balików.

Wyjazd do MDK

Dnia 20 stycznia wszystkie grupy przygotowały uroczystą akademię
z tej okazji. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki specjalnie
dla nich. Po wysłuchaniu części artystycznej wszyscy mogli skosztować
pyszności przygotowanych przez rodziców. Wnuczęta tak bardzo się
cieszyły z odwiedzin swoich najbliższych, że po uroczystości i poczęstunku szybko pożegnały przedszkole i ze swoimi dziadkami poszły
do domu.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W BLIŻYCACH
Dnia 22 stycznia br. w Świetlicy Wiejskiej w Bliżycach
odbyło się spotkanie z okazji wyjątkowego święta jakim
jest Dzień Babci i Dziadka.
Wszystkie Babcie i Dziadkowie z Bliżyc i Wysoki przybyli na wspólne
świętowanie, które zostało uświetnione dzięki wierszom recytowanym
i czytanym przez dzieci.
Spotkanie zostało zakończone w sympatycznej atmosferze wspomnień przybyłych Dziadków oraz przy gorącej herbacie i słodkościach.
Feliks Kaczmarek - Sołtys Sołectwa Bliżyce

30.01 przedszkolaki pomimo mroźnej pogody wyruszyły do Wągrowca do MDK na przedstawienie pt. „Koziołek Matołek wyrusza w świat”.
Przedstawienie obfitowało w barwne przygody, zabawne sytuacje
i przebojową muzykę – czyniąc spektakl atrakcyjnym nie tylko dla
najmłodszych. Koziołek przemierzał świat szukając swojego miejsca na
ziemi, odwiedzał egzotyczne kraje, przeżył emocjonujące i pouczające
przygody. Ale jak zwyle wyszedł cało z każdej opresji i w chwale powrócił do Pacanowa odnajdując „całkiem blisko” to, co dla niego najlepsze.
Jeszcze emocje nie opadły po pierwszym przedstawieniu, a już
szykowaliśmy się do kolejnego wyjazdu. Tym razem pojechaliśmy
obejrzeć przedstawienie pt. „Bajki mojego dzieciństwa” w wykonaniu
Wrocławskiego Teatru Edukacji ARTENES. Główni bohaterowie
zabrali nas w baśniową podróż prezentując fabułę takich bajek jak:
„Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek”, „Kot w butach” . Gra aktorów,
ciekawa fabuła i scenografia wzbudziły ogromne zainteresowanie dzieci. Na ich twarzach można było zauważyć nie tylko uśmiech i radość ale
również wielkie emocje. Dzieci z niecierpliwością oczekują kolejnego
wyjazdu w tak bajkowe miejsce.
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Dzień Babci i Dziadka
w Jabłkowie

Dzień Babci i Dziadka według kalendarza to 21 i 22 styczeń. W tym
roku uroczystość odbyła się 18 stycznia. Dzieci z Przedszkola Publicznego w Jabłkowie przygotowały tego dnia występ artystyczny,
który wywołał wiele radości i zadowolenia wśród zaproszonych.

i w Łosińcu

19.01.2012 w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie oddział Łosiniec
odbył się Dzień Babci i Dziadka.
Dzieci z grupy muchomorków i biedronek przedstawiły inscenizację
wiersza Cztery Babcie oraz zatańczyły układy taneczne do piosenek
Babcia Twist, Mój dziadek, Halo dziadek. Na koniec przedszkolaki
rozdały swoim Babciom i Dziadkom prezenty przygotowane przez
nich samych. Spotkanie zakończyliśmy kawą i słodkim poczęstunkiem.
Justyna Korczak Sękowska

Po występie dzieci wręczyły swoim dziadkom ręcznie robione laurki
i kwiatki oraz złożyły najserdeczniejsze życzenia.
Wnuczęta tak bardzo się cieszyły z odwiedzin swoich najbliższych,
że po programie artystycznym i słodkim poczęstunku, pożegnały
przedszkole i ze swoimi dziadkami poszły do domu. Z uśmiechem
na twarzy można stwierdzić, że tego dnia przedszkole przegrało
z dziadkami.
Magdalena Reis

SKOCCY STRAŻACY NA TARGACH EDUKACYJNYCH
W dniach 3-5 lutego br.w halach
Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywały się XVI Targi
Edukacyjne.
Na stoisku „EKOFORUM” po raz pierwszy
prezentował się Oddział Wojewódzki Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który po
przez ochotnicze straże pożarne z terenu województwa przybliżał swoją działalność.
W targach uczestniczyło 13 OSP w tym
nasza straż pożarna ze Skoków.
Nasze stoisko spotkało się z bardzo dużym
zainteresowaniem uczestników targów. Podczas spotkań z zainteresowanymi strażacy
ze Skockiej jednostki prezentowali sprzęt
i umiejętności jakimi dysponują. Warto też
podkreślić, że tego rodzaju imprezy są ogromną kampanią promocyjną dla Gminy Skoki.
Piotr Kaczmarek
OSP Skoki
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
tel. 61 8925-801
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Niedźwiedzinach
oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 50/2 i 50/3.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2012 r. godz. 1300 (piątek) w sali konferencyjnej biblioteki przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11.
Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu:
1. Oznaczenie nieruchomości – grunt stanowiący działki nr 50/2 i 50/3
położone na terenie wsi Niedźwiedziny. Działki zapisane w kw PO1B/00055789/0
w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu
2. Powierzchnia całkowita nieruchomości: działka nr 50/2 – 10,1755
ha,działka nr 50/3 – 10,3670 ha. Powierzchnia łączna – 20,5425 ha
3. Opis nieruchomości: działki stanowią jeden kompleks gruntów położonych po południowej stronie drogi z Niedźwiedzin do Sławicy (tereny rekreacyjne).
Obszar graniczy od strony południowej z terenem leśnym. W chwili obecnej cała
powierzchnia jest wykorzystywana rolniczo.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Skoki, obejmującym obszar części wsi Niedźwiedziny i Rejowiec, działki nr 50/2
i 50/3 stanowią teren przeznaczony na powierzchniową eksploatację kruszywa
naturalnego (PE). Plan zatwierdzony został uchwałą nr XXXVI/340/2002 Rady
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26.06.2002r.
5. Termin zagospodarowania: wykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania będzie możliwe po 1.IX.2013
r. Jest to data zakończenia umów dzierżawy, na podstawie których grunty są
obecnie uprawiane.
6. Cena działek:
działka nr 50/2 – 954,727 zł ( zwolnienie z VAT),
działka nr 50/3 – 972,695 zł ( zwolnienie z VAT)
Cena łączna - wywoławcza do przetargu: 1.927.422,00 zł (zwolnienie z VAT)
(słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa 00/100 zł)
7. Wysokość postąpienia: zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów powołanego w sentencji, postąpienie minimalne stanowi 1% ceny wywoławczej
w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w górę. W tym wypadku postąpienie
minimalne wynosi 19.280 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) .
8. Termin uregulowania ceny: cała należność płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej i winna znajdować się na koncie sprzedającego
najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem umowy .
9. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży
10. Obciążenie nieruchomości: w chwili obecnej nieruchomość
wykorzystywana jest rolniczo na podstawie umów dzierżawy. Umowy zostały
wypowiedziane ze skutkiem na dzień 1.IX.2013 r.
11. Wysokość, forma i termin wpłaty wadium: wadium w pieniądzu
- w wysokości 100.000,00 zł ( sto tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto
Gminy Skoki - PKO BP SA nr 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 w terminie
do dnia 27 .III.2012 r. (w tym dniu najpóźniej do godziny 15:00 środki winny
znajdować się na koncie Gminy)
12. Termin i miejsce zapoznania się z warunkami przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Skoki pokój nr 2 w godzinach 800 – 1500.
Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać po uprzednim uzgodnieniu
terminu telefonicznie w godzinach pracy urzędu (61 8925-815,814).
13. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy: osoba która wygrała
przetarg winna stawić się w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej celem
zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym
czasie i miejscu bez uzasadnionej przyczyny sprzedający może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uwagi dodatkowe:
a/ w przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w wyznaczonym czasie wadium na wskazane przez sprzedającego konto.
b/ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,
niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informacje o odwołaniu, wraz
z przyczyną podjęcia takiej decyzji.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. (61) 8925-801, fax (61) 8925-803
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej budynkiem szkolnym nr 4 w Pawłowie Skockim oznaczonej jako działka nr 302/6 o pow. 0,1687 ha.
- obręb geodezyjny Stawiany
1. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości: - 168.000,00 zł
(zwolnienie z VAT)
2. Wadium - 17.000,00 zł
3. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Skoki.
Księga wieczysta nr 47.428 prowadzona dla tej nieruchomości przez Sąd Rejonowy
w Wągrowcu nie wykazuje obciążeń.
4. Opis nieruchomości:
- położona w Pawłowie Skockim przy drodze wojewódzkiej nr 197 Sława Wlkp. –
Gniezno, - zabudowana parterowym budynkiem byłej szkoły podstawowej,
- uzbrojona w sieć energetyczną oraz wodociągową z kanalizacją sanitarną. Kanał
sanitarny
przebiega przez teren działki,
- częściowo ogrodzona a w jej granicach znajduje się utwardzone boisko szkolne
do siatkówki
i koszykówki.
5. Opis budynku:
Budynek murowany z poddaszem użytkowym zbudowany przed 1939r. Poddasze
użytkowe (strych) w części zagospodarowane zostało na cele szkolne (sala komputerowa). Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Powierzchnia
użytkowa parteru budynku z częścią sanitarną dobudowaną w latach późniejszych
wynosi: ok. 160 m2. Dobudowana część budynku (sanitariaty z kotłownią) jest
parterowa ze stropodachem krytym papą. Budynek wymaga prac remontowych –
szczególnie pokrycia dachowego.
6. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje ani nie jest
opracowywany żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Skoki” zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/279/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia
24.06.2010r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie rozwoju funkcji
mieszkaniowych oraz działalności rolniczych i nierolniczych.
7. Forma wniesienia wadium: wadium winno być wniesione w pieniądzu
8. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42 1020
4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP SA z odpowiednim wyprzedzeniem,
tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej
do dnia 21 lutego 2012r. ( wtorek ). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień
wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
9. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka w bibliotece)
w dniu 24 lutego 2012r. (piątek) o godz. 1000.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium
w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 21.02.2012r., a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Dowód wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium
i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu,
11. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy
sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi
12. Uwagi:
- informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie
Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub (061) 8925-815,
- oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać w terminie uzgodnionym
telefonicznie z w/wym. Referatem,
- ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,
niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości
a także przyczynę odwołania przetargu.
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WĘDKARZE PODSUMOWALI
I ZAPLANOWALI.

Ceny zbóż i warzyw
Obecnie (z dnia 15 lutego 2012 r) ceny skupu zbóż na poziomie :
żyto na mąkę ok. 850 zł/tona, pszenica na mąkę do 820 zł/t, jęczmień
ok. 700 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych
w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę do 760 zł/tona,
pszenżyto do 720 zł/t, jęczmień na paszę w cenie do 720 zł/t. Ziarno kukurydzy – suche (14 %) – w skupie ok. 650-700 zł/tona. Do ceny doliczyć
VAT. Obecnie targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia średnio 40 zł
za 50 kg, pszenicy ok. 45 zł za 50 kg, ziemniaki jadalne średnio 0,50-0,60
zł za 1 kg. Targowiskowe ceny warzyw i owoców: marchew 1,50 zł/kg,
podobnie cebula. Biała kapusta ok. 0,60 zł/kg, pietruszka, seler 4,00 zł/
kg, buraczki 1,50 zł/kg, ładne jabłka 2,80 – 3,00 zł/kg.
Ceny tuczników i bydła rzeźnego
Cena skupu tuczników (z dnia 15 lutego 2012) – średnio 5,00 zł/kg
plus VAT. Maciory ok. 3,30 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio
140 – 160 zł/szt. Duże prosięta z ferm hodowlanych ok. 8,0 zł za 1 kg
wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego korzystne – i tak: byki
ok. 7,00 – 7,40 zł/kg plus VAT, jałówki 5,10 – 5,50 zł/kg , krowy 4,00 do
5,00 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok. 0,95 - 1,25 zł/litr plus VAT.
Inne ceny – na dzień 15 lutego 2012 r.
Wzrastają ceny nawozów, np. saletra amonowa ok. 1450 (rok temu
1300) zł/t, saletrzak ok. 1380 zł/tona, mocznik ok. 1730 (rok temu 1500)
zł/t, sól potasowa ok. 1950 zł/t, a polifoska „8” ok. 2130 (rok temu 1900)
zł/tona. Wysoka jest cena oleju napędowego – średnio 5,71 zł/litr. Rok
temu ok. 5,0 zł/l.
Inne wiadomości
Rok temu, w lutym 2011 ceny skupu zbóż, np. pszenica była w cenie
ok. 930 zł, żyto było średnio 800 zł za 1 tonę, jęczmień był w cenie ok.
770 zł za tonę.
Cena skupu tuczników jest obecnie ok. 1,40 zł/kg wyższa niż rok temu
i wyższa o 0,60 zł/kg niż 2 lata temu. Aktualne pogłowie trzody chlewnej
i bydła w Polsce jest dużo mniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Dlatego też
utrzymuje się dobra cena skupu bydła rzeźnego. Bardzo niepokojący jest
wysoki poziom ceny paliw i szybko wzrastające ceny nawozów mineralnych.
W pierwszej połowie lutego wystąpiły bardzo silne mrozy i może się okazać,
że będziemy mieli straty w uprawach rzepaku i zbóż ozimych. Wkrótce (w
marcu) okaże się jaka to jest skala strat. Tylko niewielu rolników miało
ubezpieczone uprawy od wymarznięcia, a może cześć upraw trzeba będzie
przesiewać – oby nie, bo będzie to strata dla rolnika. Cena materiału
siewnego zbóż jarych będzie wysoka – w granicach 195 zł owies – ok. 230
zł pszenica jara za 100 kg. Być może nowe rolnicze kredyty preferencyjne
(np. na zakup gruntów rolnych) będą dostępne już w lutym 2012 roku.
Część rolników już w grudniu, styczniu, inni później otrzymują dopłaty
za 2011 rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już
wysłała (lub wysyła) do wielu rolników decyzje o dopłatach. Wysyłane
są już do rolników nowe druki wniosków o dopłaty bezpośrednie i ONW
na 2012 rok.
Natomiast wnioski do Agencji Rynku Rol. o dopłatę do „Materiału
siewnego” rolnicy mogą składać już od 16 stycznia 2012 r. Kwoty dopłat
tak jak w ubiegłym roku. Obowiązują nowe druki. W 2012 roku jest
nieco wyższa stawka dopłaty do paliwa (oleju napędowego) rolniczego
i wynosi 0,95 zł do 1 litra. Uwaga - wnioski o dopłatę do paliwa rolnicy
muszą składać już w miesiącu lutym 2012 r – za okres wrzesień 2011 do
styczeń 2012. Następne w sierpniu.
W dniach 15 – 16 lutego 2012 r 20 rolników miało Skokach szkolenie na
temat „Zasad i norm wzajemnej zgodności” – Cross compliance. Dostali
zaświadczenia ukończenia takiego szkolenia. W marcu i kwietniu będą
szkolenia na temat tegorocznych wniosków o dopłaty bezpośrednie.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

Członkowie Koła nr 120 Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach podsumowali swą działalność za rok 2011 oraz uchwalili preliminarz budżetowy i plan pracy Koła na rok 2012.
A wszystko to, w trakcie zebrania sprawozdawczego odbytego w dniu
5 lutego tego roku, z udziałem gości: Burmistrza Tadeusza Kłosa,
Członka Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu Kazimierza Mikołajczaka
i Prezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Krzysztofa Jachny.
W części sprawozdawczej zebrani wysłuchali i przyjęli bez zastrzeżeń sprawozdania z działalności: Rzecznika Dyscyplinarnego – Piotra
Babrakowskiego, Sądu Organizacyjnego – Romualda Dudka, Komisji
Rewizyjnej – Jarosława Pacheli, Wiceprezesa ds. młodzieży – Wojciecha
Kłosowskiego, Skarbnika – Zbigniewa Kujawy, Kapitana Sportowego
– Romana Tadeusza i Prezesa Zarządu Alojzego Pacholskiego.
Zebranie stało się też miejscem uhonorowania wędkarzy, którzy uzyskali
I miejsca w rankingach na najlepszych wędkarzy roku. I tak, Najlepszymi
Wędkarzami Roku 2011 uznani zostali i pamiątkowe puchary otrzymali: w kategorii seniorów Andrzej Szymkowiak, a w kategorii juniorów Adrian Dudek.

W trakcie zebrania Prezes i członkowie Zarządu: Alojzy Pacholski,
Zbigniew Kujawa i Jerzy Ślósarczyk poinformowali o wysokości składek
członkowskich na rok 2012 oraz o wysokości opłat za zezwolenia na połów
ryb na wodach PZW. Przekazali też informację uzyskane od nowego dzierżawcy skockich jezior o wysokości opłat za połów na jeziorach – wszystkie
te opłaty w zasadzie pozostają bez zmian w stosunku do roku 2011.
Uczestniczący w zebraniu Burmistrz Tadeusz Kłos przedstawił ogólne założenia budżetu na rok 2012 ze szczególnym zwróceniem uwagi
na zamierzania inwestycyjne na terenie miasta: rozbudowa Gimnazjum
i budowa boiska „Orlik”. Zasygnalizował też zamierzoną rewitalizacje
zielonego skweru na Placu Powstańców Wlkp. w Skokach i planowane
w związku z tym konsultacje z mieszkańcami.
W trakcie dyskusji członkowie Koła poruszali sprawy związane
z zagospodarowaniem wód oraz zabudową terenów nadbrzeżnych i z
problemami związanymi z dostępnością do wód.
Członek Koła PZW w Skokach, a zarazem członek Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w Wągrowcu, Karolina Stefaniak
przedstawiła zasady działania Stowarzyszenia, zachęciła do ubiegania się
o środki finansowe w ramach ogłaszanych naborów. Podziękowała Zarządowi Koła za współpracę przy organizacji Wędkarskiego Pikniku z okazji
Dnia Dziecka, Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza współfinansowanych przez Stowarzyszenie, a zwłaszcza za organizację Letniej Szkółki
Wędkarskiej w której to udział wzięły dzieci z całego terenu działania Stowarzyszenia. Zapewniła Zarząd o chęci dalszej współpracy Stowarzyszenia
związanej także z dofinansowaniem organizowanych przez Koło imprez.
Prezes Koła poinformował też o organizowanych w roku 2012
na terenie partnerskiej Gminy Bardowick w Niemczech zawodów
wędkarskich dla wędkarzy z gmin Skoki, Bardowick i Drechterland
(Holandia). Apelował też do członków Koła o udział w tym wyjeździe.
W przyjętym planie pracy Koła powtórzono działania z roku 2011,
rozszerzając je równocześnie o nowe zadania, tj. zorganizowanie
w czerwcu Nocy Świętojańskiej, tzw. Tradycyjnych Wianków.
W preliminarzu budżetowym obejmującym dochody i wydatki
Koła zaplanowano środki na organizację przedsięwzięć wynikających
z planu pracy.
EL
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Kierownik drużyny: Andrzej Szczepaniak; Trener: Tomasz Jarzembowski
Strzelcy bramek: Artur Kucharski – 10, Mateusz Stiller – 7, Karol
Otuszewski – 7, Filip Rakowicz – 6, Błażej Gebler - 4, Bartek Szmydke
– 3, Patryk Ćwiertniak - 3 i Sebastian Rosik – 1.

„WEŁNA” SKOKI W TABELACH
ROZGRYWEK
RUNDY JESIENNEJ 2011

Końcowa weryfikacja rozgrywek w rundzie jesiennej 2011 wygląda następująco:
Tabela rozgrywek ligi: PIŁA: KLASA OKRĘGOWA
Stan tabeli po ostatniej kolejce
Lp.

Nazwa Klubu

1
2

SOKÓŁ SZAMOCIN
D R AWA " T H U L E "KRZYŻ
NIELBA
WĄGROWIEC
PŁOMIEŃ
POŁAJEWO
RADWAN LUBASZ
KORONA
STRÓŻEWO
POGOŃ ŁOBŻENICA
WEŁNA SKOKI
UNIA WAPNO
GLKS WYSOKA
FORTUNA WIELEŃ
SOKÓŁ
DAMASŁAWEK
ISKRA KRAJENKA
UNIA UJŚCIE
TP PIŁA
WKS WYSZYNY

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2

WEŁNA SKOKI
POLONIA
CHODZIEŻ
3 KŁOS BUDZYŃ
4 UNIA WAPNO
5 LEŚNIK
MARGONIN
6 WENUS
JĘDRZEJEWO
7 ORKAN
ŚMIŁOWO
8 RADWAN
LUBASZ
9 KS UNIA
UJŚCIE
10 KS LEŚNI
ZAWADA

1

Nazwa Klubu
SOKÓŁ
DAMASŁAWEK
ZAMEK
GOŁAŃCZ
SOKÓŁ
\SZAMOCIN
WEŁNA SKOKI
UNIA WAPNO

2

Ilość
meczy
8

PunkZw.
ty
20
6

2

0

25:8

8

14

4

2

2

24:17

8

13

4

1

3

27:23

8
8

6
4

2
1

0
1

6
6

18:2
16:36

Rem.

Po.

Bramki

3

1
4

31:13
39:27

4
5

2

5

38:19

9

2

5

38:19

Kierownik drużyny: Robert Sommerfeld, Trener: Michał Szymaś
Strzelcy bramek: Piotr Teofilewski – 6, Hubert Łukaszewski – 6,
Bartosz Szymaś -2, Szymon Futro – 1, Stanisław Kubicki – 1.

28
27

8
8

4
3

4
5

24:16
49:25

Tabela rozgrywek ligi: PIŁA: TRAMPKARZ STARSZY GR. 1
Stan tabeli po ostatniej kolejce

16
16
16
16
16
16

27
27
24
22
20
19

8
8
7
5
6
5

3
3
3
7
2
4

5
5
6
4
8
7

35:24
53:31
26:18
32:3
25:34
25:23

16
16
16
16

14
13
13
1

4
4
3
0

2
1
4
1

10
11
9
15

24:50
16:43
18:31
9:74

Punkty

16
16

35
32

10
10

5
2

16

29

9

16

29

16
16

Zw.

Rem.

Po.

Tabela rozgrywek ligi: PIŁA: KLASA A JUNIORÓW GR. 1
Stan tabeli po ostatniej kolejce
Nazwa Klubu

Lp.

Bramki

Ilość
meczy

Kierownik drużyny: Andrzej Szczepaniak; Trener: Leszek Partyński
Strzelcy bramek: Radosław Modlibowski – 11, Jakub Ślósarczyk – 7,
Tomasz Jarzembowski – 7, Marcin Ślósarczyk senior – 7, Grzegorz Meller – 5, Eryk Nadworny – 4, Paweł Smykowski – 3, Jacek Majchrzak – 3,
Marcin Ślósarczyj junior – 2, Mateusz Deminiak – 1, Robert Ludowicz
– 1, Marcin Kalusiński – 1 i Patryk Chabowski – 1.

Lp.

Tabela rozgrywek ligi: PIŁA: TRAMPKARZ MŁODSZY GR. 1
Stan tabeli po ostatniej kolejce

Ilość
Punkty
meczy

Zw.

Rem.

Po.

Bramki

9
9

24
22

8
7

0
1

1
1

42:11
41:13

9
9
9

20
18
13

6
6
4

2
0
1

1
3
4

25:14
22:9
20:35

9

12

4

0

5

26:22

9

10

3

1

5

23:24

9

7

2

1

6

19:2

9

6

2

0

7

15:31

9

0

0

0

9

12:63

Lp.
1
2
3
4
5
6

7
8

Nazwa
Klubu
WEŁNA
SKOKI
KŁOS
BUDZYŃ
SOKÓŁ
SZAMOCIN
POLONIA
CHODZIEŻ
UNIA
WAPNO
KORONA
STRÓŻEWO
LEŚNIK
MARGONIN
WKS
WYSZYNY

Ilość
meczy
7

21

7

0

0

61:0

7

18

6

0

1

37:22

7

11

3

2

2

22:23

7

10

3

1

3

25:20

7

10

3

1

3

25:25

7

9

3

0

4

27:33

7

3

1

0

6

16:55

7

0

0

0

7

6:41

Punkty

Zw.

Rem.

Po.

Bramki

Kierownik drużyny i Trener: Mateusz Deminiak
Strzelcy bramek: Łukasz Rakowski – 38, Krzesimir Kaczmarek – 7,
Mateusz Futro – 5, Mikołaj Druciarek – 4, Patryk Stoiński - 4 i Bartosz
Szymaś – 3.

Przygotowanie do wiosennego
sezonu piłkarskiego

Chociaż do sezonu piłkarskiego – tegorocznej rundy wiosennej –
pozostaje jeszcze kilka tygodni piłkarze „Wełny” już trenują.
Zawodnicy naszej I drużyny czynią to pod okiem nowego trenera Włodzimierza Michalskiego z Rogoźna. Mają też już za sobą pierwszy sparing
z zawodnikami „Sokoła” Damasławek. Mecz ten rozegrany 23 stycznia br.
w Wągrowcu zakończył się remisem – stosunek bramek 3:3. Strzelcami
bramek dla „Wełny” byli Marcin Ślósarczyk Senior, Paweł Smykowski
i J. Trojanowski. Planowane na dzień 4 i 11 lutego spotkania kontrolne
z uwagi na silne mrozy zostało odwołane. Kolejne mecze sparingowe, których miejsce spotkań jeszcze nie ustalono zaplanowano w następujących
terminach: 18.02 z „Notecią” Czarnków, 25.02 z „Wełną” Rogoźno, 3.03
z „1999” Łopuchowo, 10.03 z „Wartą” Oborniki i 17.03 z Klubem z Kcyni.
EL
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gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2012
- przyjęty przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XIII/90/2011 z dnia 20.12.2011 roku
PRIORYTETY WYZNACZAJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012
• zapobieganie sięganiu po alkohol przez dzieci i młodzież;
• zwiększenie oferty działań promujących zdrowy styl życia wśród społeczności lokalnej;
• zwiększenie wiedzy mieszkańców Miasta i Gminy Skoki na temat
środków psychoaktywnych;
• zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy domowej na terenie
Miasta i Gminy Skoki;
• zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych piciem alkoholu oraz powiązanych z nim szkód związanych z przemocą
w rodzinie
SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU
I SPOSÓB REALIZACJI
Prowadzenie działań dotyczących profilaktyki uzależnień i zapobieganiu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy i w roku 2012
obejmować będzie:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie im pomocy psychospołecznej poprzez:
1. Analizę i diagnozowanie problemów alkoholowych występujących na
terenie miasta i gminy m.in. na podstawie danych uzyskanych z instytucji
zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych na terenie
Gminy Skoki.
2. Motywowanie osób mających problemy z uzależnieniem od alkoholu
oraz innych środków psychoaktywnych do podjęcia leczenia odwykowego.
3. Współpracę z Ośrodkami Zdrowia „Falco” i „Hipokrates”.
4. Współpracę z Poradniami Leczenia Uzależnień w Wągrowcu i Poznaniu.
5. Współpracę z Sądem Rejonowym w Wągrowcu w zakresie kierowania
osób uzależnionych na leczenie odwykowe .Finansowanie przewidzianych w tym zakresie opłat sądowych na wnioski kierowane do Sądu
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Skokach oraz opłat za przeprowadzanie badań i wydawanie opinii
przez biegłych sądowych.
6. Współpracę z Prokuraturą Rejonową w Wągrowcu, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Komisariatem Policji w Skokach, Komendą
Powiatową Policji w Wągrowcu.
7. Współpracę z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Gnieźnie oraz Zakładem Uzależnień w Charcicach.
8. Wspomaganie działalności grupy samopomocowej AA „Mariola”.
9. Współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skokach w zakresie
udzielania pomocy psychospołecznej i socjalnej osobom uzależnionym.
10. Rozpowszechnianie informacji o prowadzonej działalności psychologicznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, wspierającej, edukacyjnej itp.
przez media lokalne, ulotki, tablice ogłoszeniowe, Kościół Katolicki itp.
11. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej
12. Udzielanie pomocy finansowej gminom, w których prowadzi się
na rzecz nietrzeźwych mieszkańców z Miasta i Gminy Skoki programów interwencyjno - profilaktyczno – edukacyjnych obejmujących
motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia
odwykowego oraz informujących osoby pijące szkodliwie i ryzykownie
o istocie uzależnienia.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie poprzez:
1. Wspomaganie działalności grup wsparcia dla dzieci z rodzin z proble-

mem alkoholowym i problemem przemocy domowej.
2. Organizowanie i finansowanie wypoczynku (letniego, zimowego) dzieciom należącym do rodzin z grup tzw. ryzyka.
3. Tworzenie i finansowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych i środowiskowych przeznaczonych dla dzieci z grup tzw. ryzyka m. in. poprzez:
- finansowanie pracy wychowawców i innych osób prowadzących
zajęcia,
- finansowanie pracy osób wykonujących prace pomocnicze, modernizacyjne, naprawcze itp.,
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia
pomieszczeń, materiałów do działań modernizacyjnych itp.
4. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy
domowej - finansowanie w tym zakresie m. in.:
- poradnictwa, konsultacji, działań edukacyjnych i działań wspierających
skierowanych do osób uzależnionych, członków rodzin z problemami
uzależnień i przemocy domowej, programów rozwoju osobistego itp.
- prac pomocniczych,
- doposażenia lokalu, w którym działa Punkt w niezbędny sprzęt biurowy,
- komputerowy, wyposażenia wnętrz, naczynia, materiały edukacyjne
np. czasopisma, plakaty, ulotki, broszury, filmy, środki do utrzymania
czystości itp.,
- energii elektrycznej.
5. Zakup sprzętu i materiałów edukacyjnych do wykorzystania w grupach
wsparcia i przez instytucje zajmujące się rozwiązywaniem problemów
alkoholowych.
6. Wzmocnienie działań służących zwiększeniu aktywności przedstawicieli
Policji i pracowników socjalnych i innych grup społecznych na rzecz
ochrony rodzin przed przemocą m. in. poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń i narad, zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
7. Finansowanie szkoleń i dofinansowywanie kursów osobom pracującym
z dziećmi z grup. tzw. ryzyka w zakresie zdobywania kwalifikacji i umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.
8. Współdziałanie ze strukturami policji, pomocy społecznej, sądami
i prokuraturami w zakresie wdrażania procedury „Niebieska Karta”.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla nauczycieli, psychologów,
pedagogów, pracowników socjalnych, policji, kuratorów, samorządowców, służby zdrowia i pracowników innych służb społecznych w zakresie
zdobywania wiedzy na temat uzależnień i przemocy oraz kwalifikacji
niezbędnych do organizowania i prowadzenia działań profilaktyczno
– wychowawczych i korekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.
2. Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych skierowanych
do dzieci, młodzieży i rodziców.
3. Dofinansowywanie działalności organizacji i instytucji podejmujących
działania promujące zdrowy styl życia wśród społeczności lokalnej m.
in. poprzez: organizację imprez o charakterze trzeźwościowym, wyjazdów na ogólnopolskie spotkania ruchów trzeźwościowych, festynów
i innych imprez o charakterze prewencyjnym, prowadzenie kampanii
profilaktyczno – edukacyjnych, organizację przedsięwzięć sportowych,
rekreacyjnych i kulturalnych połączonych z profilaktyką uzależnień
i przemocy domowej, obchodów lokalnych dni np. trzeźwości, światowego dnia FAS, debat w lokalnych mediach., itp.
4. Dofinansowywanie działań zmierzających do organizowania czasu
wolnego dzieciom i młodzieży – tworzenie warunków sprzyjających
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realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania
się od sięgania po środki psychoaktywne ( wycieczki, konkursy, festyny,
koncerty, zajęcia pozalekcyjne itp.)
5. Podejmowanie zadań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscu publicznym.
6. Prowadzenie i finansowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych i biorących udział w innych
programach opiekuńczo – wychowawczych.
7. Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców alkoholu.
IV. Prowadzenie działań związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych poprzez:
1. Opiniowanie wniosków dotyczących uzyskiwania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych odnośnie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
z uchwałami Rady Miejskiej Gminy Skoki.
2. Współpracę zespołu dokującego kontroli przestrzegania prawa
w zakresie obrotu napojami alkoholowymi oraz przestrzegania zasad
korzystania z zezwoleń z Komisariatem Policji w Skokach.
3. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy (zakaz reklamy i sprzedaży alkoholu
nieletnim) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:
1. Współpracę z:
a/ Stowarzyszeniem Wspierania Dziecka i Rodziny „ Alia” w Antoniewie,
b) Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Tęcza” w Jabłkowie
c/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skokach,
d/ Parafiami na terenie Miasta i Gminy Skoki,
e/ Komisariatem Policji w Skokach,
f/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,
g/ Szkołami,
h/ Stowarzyszeniami abstynenckimi i innymi organizacjami oraz instytucjami w zakresie realizacji przez nie zadań związanych z zapobieganiem
uzależnieniom wśród społeczności lokalnej – dofinansowanie działań.
VI. Organizowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Skokach oraz Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień poprzez:
1. Zapewnienie warunków lokalowych, sprzętowych i materiałowo – technicznych do działalności (zakup materiałów i akcesoriów biurowych oraz
komputerowych niezbędnych do prowadzenia działalności Gminnego
Koordynatora ds. Uzależnień i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowanie rozmów telefonicznych wy-

konywanych w związku z realizacją zadań wynikających z Programu itp.)
2. Określenie członkom komisji za udział w jej w pracach zryczałtowanego
wynagrodzenia w wysokości 400, – zł brutto miesięcznie, a przewodniczącemu komisji i jej sekretarzowi 550,- zł brutto miesięcznie. Podstawą
wypłacenia należności jest podpis członka komisji na liście obecności
z poszczególnych posiedzeń. W przypadku nieobecności członka komisji
na posiedzeniu, wynagrodzenie umniejsza się proporcjonalnie do ilości
posiedzeń odbytych w danym miesiącu.
3. Ponadto członkowie Komisji otrzymują 50,- zł brutto za: za każdą
kontrolę punktu sprzedaży - za każdorazowe reprezentowanie komisji w sądzie w sprawach przez nią inicjowanych
-uczestnictwo
w pracach zespołu interdyscyplinarnego w związku z rozwiązywaniem
problemów przemocy domowej
4. Finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach zwiększających
kompetencje członków komisji i koordynatora organizowanych przez
różne instytucje zajmujące się rozwiązywaniem problemów uzależnień
i przemocy w rodzinie oraz konferencji i szkoleń przez komisję lub
koordynatora organizowanych.
5. Zapewnienie zwrotu kosztów podróży w związku z wykonywaniem zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz obowiązujących w tym zakresie ustaw
na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości i warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz.U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1990 ).
SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI
Stałe monitorowanie sytuacji w zakresie używania i eksperymentowania z alkoholem oraz poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska
alkoholizmu, podejmowanych przez jej członków zachowań ryzykownych
może stanowić podstawy do planowania działań profilaktycznych, interwencyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych oraz przesłanki do oceny
ich skuteczności.
Monitorowanie i ewaluacja Programu na terenie Gminy Skoki odbywać
się będzie we współpracy i na podstawie informacji pozyskanych od instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze problematyki
związanej z realizacją zadań w nim ujętych. Polegać będzie na:
- zbieraniu danych statystycznych
- prowadzeniu badań ankietowych dotyczących skali zjawiska
- analizie uzyskanych danych, opracowaniu wniosków i priorytetów
do dalszej pracy.
Małgorzata Szpendowska-Wylegalska

Biegał od sylwestra do sylwestra i ciągle biegnie
31 grudnia 2010 roku udziałem w XXVII Biegu Sylwestrowym w Poznaniu mieszkaniec Gminy Murowana Goślina, a rodzinnie związany ze
Skokami Andrzej Ludzkowski zaczął reprezentować Miasto i Gminę Skoki w organizowanych w różnych miejscach Polski biegach sportowych.
Od tego czasu, tylko w roku 2011 brał udział w 21 biegach na dystansach od 5 km do 42,195 km – maratonie i przebiegł łącznie ok. 4.000 km.
W ostatnim, ubiegłorocznym XXVIII Biegu Sylwestrowym prowadzącym
wokół poznańskiej Malty na dystansie 5,4 km pan Andrzej biegł wraz ze
swymi synami Robertem i Dawidem i wraz z nimi znalazł się wśród 277 pań
i panów, którzy dobiegli do mety. W biegu tym w punktacji ogólnej wszystkich
uczestników, z czasem 24 minut zajął 39, a w kategorii 40-latków 3 miejsce.
Towarzyszący mu synowie uplasowali się odpowiednio: Robert z czasem 25,59
minut na 55 miejscu, Dawid z czasem 30,16 minut na 145 miejscu.
Nie inaczej jest i w roku obecnym, w którym, tylko w miesiącu styczniu
„nasz biegacz” uczestniczył:
- 7 stycznia w biegu 3, III Grand Prix Poznania na 5 km, który ukończył
z wynikiem 22 minut i 10 sekund i zajął 186 miejsce na 590 osób, które
dobiegły do mety;
- 14 stycznia w Grand Prix Obornik w Chrustowie na dystansie 12 km; przy
szalejącym wietrze i mrozie ukończył go wynikiem 57 minut 04 sekund
i uplasował się na 49 miejscu na 97 startujących;
- 21 stycznia w 4 biegu Grand Prix Poznania na długości 5 km, który ukończył
z wynikiem 22 minut i 33 sekund i zajął 179 miejsce na 516 osób, które
dobiegły do mety.

W dniu 11 lutego Andrzej Ludzkowski brał udział w X Zimowym Biegu
Trzech Jezior w Trzemesznie na dystansie 15 km i przy 12 stopniowym mrozie z czasem 1 godzina 10 minut i 52 sekundy zajął 226 miejsce w kategorii
open na 533 zawodników, którzy ukończyli bieg.
Niezależnie od wyżej wymienionych startów pozostają też treningi,
w trakcie których pan Andrzej w miesiącu styczniu przebiegł 219 km, a w
miesiącu lutym planuje przebiec ok 260 km.
Edmund Lubawy
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Konkurs plastyczny
„Mój przyjaciel Miś”

24 listopada w Szkole Podstawowej w Jabłkowie zorganizowano międzyszkolny konkurs plastyczny z okazji Światowego
Dnia Pluszowego Misia, który przypada na dzień 25 listopada.
Udział w konkursie brały dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej z

uczniów.
Miłym akcentem wigilijnych spotkań była obecność zaproszonych
gości. Każda ze szkół mogła liczyć na przybycie „klasowych trójek”,
czyli przedstawicieli Rady Rodziców. W Punkcie Filialnym w Lechlinie zaproszenie przyjął proboszcz tamtejszej parafii, ksiądz Tadeusz
Patelka, natomiast w Punkcie Filialnym w Rejowcu goszczono radnego
gminnego, pana Arkadiusza Sommerfelda, sołtys Rejowca, panią Ewę
Zygmaniak oraz opiekuna grupy teatralnej „Rozwesołki”, pana Jerzego
Hamerskiego. Natomiast w szkole w Jabłkowie swą obecnością szkolną
wigilię uświetniły panie: Blanka Gaździak, sekretarz Urzędu Miasta
i Gminy Skoki, oraz Beata Nowak-Szmyra, kierownik referatu
oświaty. Przedstawicielki Urzędu podarowały dzieciom upominek
w postaci długopisów z logo naszej gminy. Miłym zaskoczeniem było
przybycie pani Jolanty Jarzembowskiej, właścicielki Sklepu Polskiego
w Skokach, która przywiozła dla dzieci przepyszne słodycze. Słodkościami obdarzył uczniów także pan Tadeusz Kopała z Bliżyc. Najważniejsze jednak, że tego dnia nie zabrakło uśmiechu, wielu szczerych
z serca płynących życzeń i dobrych uczuć.

Kolędowanie ze Skoczkami

Jabłkowa oraz punktów filialnych w Lechlinie i Rejowcu. Przedmiotem konkursu było wykonanie misia przy użyciu różnego rodzaju
narzędzi i technik plastycznych. Uczestnicy konkursu wykazali się
dużą pomysłowością. Jury pod kierunkiem p. dyrektor Sławomiry
Kędziora, p. wicedyrektor Małgorzaty Przybysz oraz p. Danuty Dobrzyckiej wyłoniło 9 najciekawszych prac. Osoby nagrodzone: miejsce
I: Julia Drewicz, kl. I (Lechlin), Krzysztof Myszka, kl. II (Lechlin),
Natalia Wieczorek, kl. III (Lechlin), miejsce II: Sandra Smykowska, kl.
I (Rejowiec), Patrycja Fiołek, kl. II (Jabłkowo), Jan Szymański, kl. III
(Lechlin), miejsce III: Marta Majcherczyk, kl. I, Julia Przybylska, kl.
II (Jabłkowo), Izabela Domańska, kl. III (Rejowiec). Wszystkie dzieci
zostały nagrodzone pamiątkowym dyplomem i drobnym upominkiem.
Zwycięzcom gratulujemy!
Paulina Grossmann

Świąteczne melodie

16 grudnia w PF w Rejowcu odbył się "I Konkurs Piosenki Świątecznej", zorganizowany przez panią Ewę Mikołajczak. Celem konkursu
było wprowadzenie atmosfery świątecznej, co z pewnością zostało osiągnięte. Dzieci biorące udział w konkursie wykazały się pomysłowością,
odwagą i oczywiście talentem. Zwycięską grupą zostały "ISKIERKI"
- uczennice klasy VI, które zaśpiewały piosenkę "Kolędnicy, wędrownicy". Drugie miejsce zajął uczeń klasy II, Krzysztof Ratajczak "Jest
taki dzień", a trzecie miejsce zajęły uczennice z klasy II z piosenką "Nie
miały aniołki". Dla laureatów konkursu zostały przygotowane drobne
upominki i dyplomy.

Z opłatkiem i kolędą

22 grudnia w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA odbyły się spotkania wigilijne. Tradycją stało się już,
że uczniowie prezentują tego dnia przygotowywane dużo wcześniej
przedstawienia jasełkowe, dzięki którym po raz kolejny zostają przywołane wydarzenia betlejemskiej nocy. Po części artystycznej, dyrektorki
szkoły, panie Sławomira Kędziora oraz Małgorzata Przybysz, złożyły
wszystkim osobom przybyłym na szkolną wigilię najserdeczniejsze
życzenia świąteczne i noworoczne. Wielu wzruszeń dostarczyło też
wspólne kolędowanie oraz – tak jak to miało miejsce w Jabłkowie –
wysłuchanie wierszy o Bożym Narodzeniu w wykonaniu najmłodszych

Dziewiątego stycznia, w późne poniedziałkowe popołudnie, do
szkoły w Jabłkowie zawitała grupa artystyczna „Skoczki”. Jako że
trwa jeszcze bożonarodzeniowy czas, mali artyści zaprezentowali kolędy i pastorałki. Do wspólnego śpiewu szybko włączyły się zarówno
dzieci, jak i dorośli przybyli z Jabłkowa i okolicznych wsi. Spotkanie
przebiegało w sympatycznej świątecznej atmosferze. Na zakończenie
występu dyrektor Szkoły, pani Sławomira Kędziora, podziękowała
za piękny śpiew i wraz z miejscową radną, panią Marią Kozłowską,
zapowiedziała kolejny koncert, 20 stycznia, tym razem przeznaczony
dla seniorów, na którym swój repertuar zaprezentuje chór „Harfa”,
kierowany przez pana Antoniego Wiśniewskiego.

Powiało chłodem na deskach
teatru

W piątek 27 stycznia uczniowie klas IV-VI z Punktu Filialnego w Lechlinie
i Rejowcu udali się do Poznania na spektakl pt. „Królowa Śniegu” wystawiany w Teatrze Muzycznym. Mimo że baśń Andersena
jest wszystkim dobrze znana, to jej teatralna realizacja młodym
widzom bardzo się spodobała. I myli się ten, kto przypuszczałby,
że jest to przedstawienie, którego odbiorcami powinny być szczególnie małe dzieci. Przeciwnie. Musical ów sprawia, że każdy,
niezależnie od wieku, przenosi się w niezwykły zaczarowany świat,
w którym toczy się walka dobra ze złem, lecz to ostatnie – jak to
w baśniach bywa – ostatecznie przegrywa. W spektaklu urzeka nie
tylko fabuła, ale także taniec grupy baletowej oraz piękne stroje
i scenografia lodowej krainy.
Pobyt w Poznaniu był także dla uczniów okazją do zobaczenia najbardziej znanych zabytków znajdujących się na poznańskiej Starówce
i w jej okolicy. Tak więc po uczcie duchowej, jaką była wizyta w teatrze,
udaliśmy się do kościoła farnego, który zachwyca swym ogromem
i bogactwem barokowych dekoracji. Natomiast na Starym Rynku
podziwiać mogliśmy renesansowy ratusz, fontanny przedstawiające
postacie mitologiczne, urocze kolorowe domki budników oraz pomnik
Bamberki. Nieco zmęczeni i przemarznięci udaliśmy się na posiłek do
restauracji McDonald’s, zatrzymując się po drodze przed Biblioteką
Raczyńskich. Wycieczka do stolicy naszego regionu na długo pozostawiła po sobie miłe wrażenia.

Serduszka, amorki,
życzenia…

Jako że walentynki przypadły w tym roku w pierwszym tygodniu
ferii, uczniowie naszych szkół postanowili uczcić święto zakochanych
ostatniego dnia nauki szkolnej, czyli w piątek 10 lutego.
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W Lechlinie rozstrzygnięto konkurs na najładniejsza kartkę walentynkową, zorganizowany przez Samorząd Szkolny. W klasach IV-VI
zwyciężczynią okazała się Klaudia Kucharska, drugie miejsce zajęła
Ewelina Gruszka, a trzecie Martyna Jung. W klasach I-III pierwsze
miejsce zajął Jakub Janus, drugie Mirek Hagdan, a trzecie Krzyś
Myszka. Natomiast w Jabłkowie zorganizowano tego dnia miniplay-

back show, podczas którego uczniowie wcielili się w gwiazdy muzyki
i prezentowali największe przeboje. Nie zabrakło też walentynkowej
poczty. Posłańcami dostarczającymi miłosne wyznania były sympatyczne aniołki. Rozstrzygnięto także konkurs „Najładniejsza kartka
walentynkowa”. Natomiast w szkole w Rejowcu święto zakochanych
uczczono, przygotowując z tej okazji piękne dekoracje korytarza i sal
lekcyjnych.

W drodze po laur

3 lutego w Szkole Podstawowej nr 6 w Poznaniu odbył się etap
rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, którego
organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Wśród jego
uczestników znalazła się również Weronika Sydow, uczennica klasy
szóstej uczęszczająca do szkoły w Lechlinie, przygotowywana przez
nauczycielkę matematyki, panią Katarzynę Rakowską.
Rozwiązując test, Weronika zdobyła 36 punktów na 40 możliwych
i tym samym znalazła się w gronie uczniów, którzy 10 marca przystąpią
do ostatniego już, wojewódzkiego etapu konkursu. Stawka jest wysoka,
gdyż uczeń, który zostanie laureatem matematycznych zmagań, będzie
zwolniony z pisania kwietniowego sprawdzianu po szóstej klasie oraz
uzyska możliwość nauki w dowolnie przez siebie wybranym gimnazjum.
Weronice serdecznie gratulujemy; życzymy wytrwałości oraz sukcesów
w ostatnim już finałowym etapie.

Owoce w szkole

Powszechnie wiadomo, że nawyki żywieniowe naszego społeczeństwa pozostawiają wiele do życzenia. Nieodpowiednia dieta,
nieregularność spożywania posiłków i ich nieprzemyślany dobór
wynikają ze złego stylu życia i tempa pracy. Należy jednak sobie
uświadomić, że są to często bezpodstawne wymówki, wynikające
z kontynuowania negatywnych wzorców, niekonsekwencji, a często
przyzwyczajeń. Problem wydaje się istotny z tego względu, że utrwalone działania i stereotypy przekazujemy dzieciom i młodzieży. Aby
ustrzec młode pokolenie przed błędami w zakresie odżywiania i stylu
życia, konieczne jest uświadamianie i podjęcie szeroko zakrojonych
działań edukacyjnych.

Nasza szkoła chętnie wspiera rodziców także w tym zakresie, dlatego
skorzystano z programu Rady Ministrów „Owoce w szkole”, którym
objęci zostali uczniowie klas I-III.
Polega na dostarczaniu świeżych owoców i warzyw. Przyświeca mu cel
trwalej zmiany nawyków żywieniowych poprzez zastępowanie niezdrowych, słodkich i wysokokalorycznych przekąsek, świeżymi warzywami
i owocami. Ich jednorazowe porcje, estetycznie zapakowane są gotowe
do bezpośredniego spożycia w warunkach przerwy lekcyjnej. Dzieci
otrzymują wystarczająco rozwinięte, zdrowe, dojrzałe owoce i warzywa,
które nie zawierają dodatków tłuszczu, soli, cukru i substancji słodzących. W naszej szkole za zgodą rodziców z oferty programu korzysta
221 dzieci, które oprócz zjadania smacznej i zdrowej przekąski, w konsekwencji odczują skutki edukacyjne akcji, a w przyszłości wymierne
korzyści, jak ograniczenie występowania nadwagi i innych chorób
cywilizacyjnych spowodowanych stosowaniem nieodpowiedniej diety.
Realizacja założeń programu przewiduje także cykl lekcji poświęconych tej tematyce, podczas których uczniowie poznają zasady racjonalnego odżywiania się, sposoby przygotowywania zdrowych posiłków,
wpływ diety bogatej w warzywa i owoce na funkcjonowanie i rozwój
człowieka. Zajęcia te przeprowadzane w różnorodnej i ciekawej formie pozwalają na wymianę doświadczeń dzieci, wskazywanie błędów,
poszukiwanie właściwych rozwiązań, a także sprzyjają inicjowaniu
działań z zakresu zdrowego stylu życia.
Udział w programie nie może być jednorazowym przedsięwzięciem.
Kontynuowanie jego założeń i codzienne przestrzeganie poznanych
zasad zdrowego żywienia musi stać się nawykiem.

Program
Super Wiewiórka

Klasy trzecie biorą udział w bieżącym roku szkolnym w programie
edukacyjnym pod patronatem PCK. Głównym jego celem jest zdobycie
umiejętności bezpiecznego zachowania się dzieci w różnych sytuacjach.
Aby lepiej przyswoić normy i zasady organizatorzy zapraszają na spotkania przedstawicieli różnych zawodów i profesji, którzy opowiadają
uczniom o swojej pracy, wskazują zagrożenia, nieodpowiednie zachowania, popierając wykład przykładami i doświadczeniami wynikającymi z długoletniej praktyki zawodowej i doświadczenia. Bezpośredni

kontakt daje również możliwość dyskusji i wymiany poglądów, do czego
nie trzeba zachęcać dziesięciolatków żądnych wiedzy.
Podczas pierwszego spotkania z leśniczym Zbigniewem Wasylewiczem dzieci poznawały zasady zachowania się w lesie oraz zagrożenia
wynikające z nieodpowiedzialnego traktowania otaczającego nas
środowiska. Aby żyć w harmonii z przyrodą nieodzowne jest dbanie
o zasoby naturalne, co powinien czynić każdy cywilizowany człowiek.
Na kolejne spotkanie zaproszono stomatologa Artura Goela, który
przypomniał zasady higieny jamy ustnej i wskazał następstwa zaniedbania. Przestrzegał najmłodszych przed spożywaniem nadmiernej ilości
słodyczy i przekonywał do regularnych wizyt kontrolnych.
W styczniu gościł u trzecioklasistów prezes OSP w Skokach Jan
Kaczorowski. Przypomniał podstawowe zasady zachowania się w czasie
pożaru i innych zagrożeń. Dzieci zaintrygowane mundurem wspaniale
zdały egzamin ze znajomości numerów telefonów alarmowych.
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Dokończenie ze str. 21
Liczne pytania, wątpliwości, zgłaszane problemy oraz spostrzeżenia
dowiodły nie tylko aktywności uczniów, ale również identyfikacji z poruszanymi zagadnieniami i czujności w kwestii bezpieczeństwa oraz
umiejętności funkcjonowania we współczesnym świecie.

Konkurs PTOP
„Salamandra”

W styczniu uczniowie: Dariusz Dziel, Michał Kerntopf, Adam Pilaczyński, Błażej Zienkowicz, Karol Malec reprezentowali naszą szkołę
w etapie okręgowym Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla

Wielu z nich wreszcie mogło dać upust swojej fantazji: poczuć się
jak królowa podczas balu, piosenkarka na scenie, nieustraszony
rycerz w trakcie walki na śmierć i życie. Kilka godzin zabawy,
bujna dziecięca wyobraźnia i dobra muzyka pozwoliły zrealizować
najskrytsze marzenia.
Dla starszych uczniów, którzy czas bajek dawno mają za sobą
zorganizowano dyskotekę z profesjonalną oprawą muzyczną przygotowaną przez DJ. W rytmie najnowszych przebojów, popularnych
piosenek i wspaniałych popisów tanecznych wszyscy powitali karnawał.

Mistrzostwo siatkarzy
- dziewcząt

3 lutego 2012 r. reprezentacja dziewcząt uczestniczyła w turnieju
Mistrzostw Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej w Damasławku.
Nasze zawodniczki pokonując wszystkie zespoły zajęły I miejsce
w naszym powiecie i dzięki temu zwycięstwu umożliwiły sobie awans
do rozgrywek na szczeblu rejonowym. Mistrzostwa Rejonu Pilskiego
odbędą się 10 marca w sali SP nr 2 w Pile. Siatkarkom gratulujemy
zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów!!!
Skład reprezentacji dziewcząt: Ewelina Szymańska, Marta Dudzińska, Katarzyna Szczepaniak, Anna Frąckowiak, Anna Kostecka,
Wirginia Kołodziejczak, Izabela Klewenhagen, Sandra Bałażyk, Agata
Klewenhagen, Paulina Andrzejewska, Anna Surdyk, Aleksandra
Szymaś.
Opiekę sprawowała pani Katarzyna Dziel.

Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych w Rożnowie. Tegoroczne
hasło konkursu „Kręgowce Polski zagrożone wyginięciem” zmotywowało uczniów do poznania tych zwierząt. Oprócz czasu spędzonego
na samokształceniu, nasi przyrodnicy uczestniczyli w dodatkowych
zajęciach: czytali książki i czasopisma, oglądali filmy, rozwiązywali
testy. Do finału wojewódzkiego zakwalifikował się Karol Malec, który
reprezentował naszą szkołę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr
4 w Poznaniu.
Uczniowie zmobilizowani sukcesami dalej chcą zgłębiać tajniki
przyrody i deklarują udział w dodatkowych zajęciach przyrodniczych
do końca roku szkolnego. Poznając przyrodę, można ją lepiej chronić.

Z historią za pan brat

Uczniowie naszej szkoły słyną z nieprzeciętnej wiedzy historycznej.
Tym razem próbowali swych sił w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy
o Powstaniu Wielkopolskim pod hasłem „Tobie Polsko, ta kropla krwi
wrzącej”. O umiejętnościach naszych reprezentantów świadczy fakt, że
wśród 22 laureatów etapu wojewódzkiego czterech z nich to uczniowie
naszej szkoły: Jonasz Żak (III m.), Tomasz Markiewicz i Krzysztof
Pol (IVm.), Mikołaj Muszyński (Vm.), a Karol Malec również uzyskał
bardzo dobry wynik.
Przygotowania zajęły chłopcom wiele czasu spędzonego na studiowaniu literatury, pogłębianiu wiedzy, wyjaśnianiu wątpliwości pod opieką
Barbary Surdyk i kosztowały wiele wysiłku. Zmagania finałowe obwarowane ścisłymi zasadami zezwalały na uczestnictwo tylko pięciorga
reprezentantów szkoły. Ich zaangażowanie i cierpliwość dowodzą, że
młodemu pokoleniu nie jest obce rozwijanie zainteresowań historią
i tradycją regionu.

Karnawał w pełni

Bal dla najmłodszych dzieci zorganizowany w naszej szkole rozpoczął czas zabaw karnawałowych. Uczniowie klas I-III potraktowali
go niezwykle poważnie, przygotowując z zaskakującą starannością
charakteryzację, wymyślne stroje, profesjonalne przebrania.
Wspólnie z rodzicami włożyli wiele wysiłku, aby choć na parę
godzin przeistoczyć się w wymarzone postacie z bajek i filmów.

- i chłopców

8 lutego 2012 roku odbył się finał Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców. Do walki o tytuł stanęło 5 najlepszych drużyn z powiatu
wągrowieckiego. Nasi reprezentanci ponownie zaprezentowali duże
umiejętności podczas sportowej rywalizacji.
W meczu decydującym o pierwszym miejscu, po wyrównanej walce
chłopcy ze Skoków odnieśli zwycięstwo nad rówieśnikami ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Wągrowcu. Dzięki temu kolejny- trzeci raz z rzędu
będziemy reprezentować powiat wągrowiecki podczas rozgrywek na
szczeblu rejonu pilskiego.
Reprezentacja szkoły: Jakub Kubiński, Mateusz Tyll, Radosław
Szczepaniak, Adrian Sommerfeld, Adrian Zamecki, Krystian Nowak,
Dariusz Dziel, Piotr Smolanowicz, Patryk Jankowski, Bartosz Belter,
Krystian Kubiak, Patryk Szwed.
Drużynę przygotował pan Janusz Bojarski.

Poetka

9 lutego klasa IIIa nie żegnała Wisławy Szymborskiej. Na
wystawie poświęconej poetce przedstawiała bieżące informacje
i fotografie prasowe.
Zanikający szkic do portretu odtwarzał przemijającą fizyczność.
Odwiedzający z zainteresowaniem śledzili losy skromnej Polki.
Uczennice w rolach młodej noblistki rozdawały najsłynniejszy wiersz
„Nic dwa razy”. Każdy poszedł potem w swoją stronę już nie sam z pytaniami, które są największą ozdobą człowieka.
Justyna Markiewicz

„Klimt – malarz”

Gustaw Klimt żył w latach 1862 – 1918. Należał do austriackich
malarzy secesyjnych. Stworzył swój styl pełen niespokojnych deseni,
linii, plam, złudnego ruch. Powtarzające się wizje to powracające marzenia, radości i smutki. Klasa III a 10 lutego pokazywała
warsztat pracowni artysty udzielając informacji kolegom w trakcie
pracochłonnych działań przy sztalugach. Rok Klimta w naszej szkole
już trwa, a poszukiwania motywów jego twórczości są rozpoczęte
w myślach i obserwacjach.
Justyna Markiewicz
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Finał wojewódzki w Halowej
Piłce Nożnej 16.12.2011r.

W tym roku finał województwa wielkopolskiego w halowej piłce
nożnej odbył się w Rakoniewicach.
W zawodach uczestniczyło 8 najlepszych szkół wyłonionych z etapów
rejonowych. Nasi piłkarze okazali się najlepszymi z rejonu pilskiego
i po raz drugi w historii uczestniczyli w etapie finałowym rozgrywek
wojewódzkich. W drodze do tego szczebla pokonali w Wyrzysku kolejno
Gimnazjum Złotów nr 1, Gimnazjum Złotów nr 2 i Gimnazjum Wyrzysk
po 3:0, dalej Rosko 1:0 oraz Budzyń 5:1.
Finał wojewódzki odbył się w pięknej nowej hali w Rakoniewicach.
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej spotkały się
Nr 2 Września, nr 5 Kalisz, nr 4 Leszno, nr 1 Rakoniewice. Do drugiej
grupy rozlosowano nr 24 Poznań, Lisiec Wielki, nr 1 Skoki, nr 5 Jarocin.

Nasi gimnazjaliści w pierwszym meczu spotkali się z ubiegłorocznymi
srebrnymi medalistami z Jarocina. Niestety przegraliśmy ten mecz
0:2, w drugim spotkaniu pokonaliśmy Poznań 3:0 i aby awansować
do półfinałów wystarczył nam remis. Po pięknym meczu pokonaliśmy
piłkarzy z Liśćca 2:1.
W półfinale spotkaliśmy się z gospodarzami i ulegliśmy im 2:3 mimo
prowadzenia 2:0 . Mecz o III miejsce przegraliśmy z Lesznem 1:2.
Ostateczna kolejność zawodów:1 Gimnazjum nr 1 Rakoniewice ,
2 Gimnazjum nr 5 Jarocin, 3 Gimnazjum nr 4 Leszno, 4 Gimnazjum
nr 1 Skoki, 5 Gimnazjum Lisiec Wielki, 6 Gimnazjum nr 5 Kalisz, 7
Gimnazjum nr 2 Września i 8 Gimnazjum nr 24 Poznań
Skład zespołu to uczniowie klasy drugiej wsparci trzema gimnazjalistami klasy trzeciej; Druciarek Mikołaj, Druciarek Szymon, Futro
Mateusz, Gebler Błażej, Graczyk Adam, Iwiński Adrian, Kaczmarek
Krzesimir, Rakowski Łukasz, Stoiński Patryk, Sygnecki Hubert.
Opiekun Grzegorz Samol.

Przed nimi etap wojewódzki!

10 stycznia bieżącego roku w Murowanej Goślinie odbył się etap
parkowy (rejonowy) konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Drużyna naszego gimnazjum w nowym składzie zajęła I miejsce.
W marcu będzie reprezentowała Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
podczas etapu wojewódzkiego. Skład drużyny: Patrycja Dudzińska,
Kacper Konieczny, Edward Surdyk, Julia Wasylewicz.
Małgorzata Dudek

Sukces drugoklasistek

W sobotę 11 lutego 2012 r. w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie odbył się finał I Witkowskiego Konkursu Przyrodniczego pod
hasłem „Wodo jesteś życiem, ale i żywiołem". W konkursie wzięły
udział 3-osobowe drużyny z Niechanowa, Skoków, Witkowa i Wrześni.
Nasze gimnazjum reprezentowały uczennice: Patrycja Dudzińska kl.IIa, Dominika Szczepaniak - kl.IIa i Ewelina Pisarek - kl.IIe.
Konkurs składał się z trzech części. W pierwszej, która zakończyła się
miesiąc przed finałem, należało przygotować i przesłać do organizatora

prezentację multimedialną. Z tym zadaniem znakomicie poradziła sobie nasza drużyna. Przygotowana prezentacja na temat „Jeziora Polski
i ich znaczenie” została wysoko oceniona przez komisję konkursową.
W części finałowej drużyny rozwiązywały test składający się z 27
zadań, a następnie ustnie udzielały odpowiedzi na 5 pytań dotyczących
wody z różnych dziedzin: chemii, biologii, ekologii i geografii. Ostatnia
konkurencja dostarczyła uczestnikom konkursu wiele zabawy i humoru.

Uczniowie prezentowali przysłowia o wodzie w formie kalamburów.
Na koniec punkty zdobyte przez zespoły w poszczególnych częściach
konkursu zostały zsumowane. Nasza drużyna zajęła I miejsce!
Wyniki konkursu:
I miejsce - Gimnazjum nr 1 w Skokach - 82,5 p.
II miejsce - Gimnazjum nr 1 we Wrześni - 77,5 p.
III miejsce - Gimnazjum w Witkowie – 74 p.
IV miejsce - Gimnazjum w Niechanowie – 54 p.
Każda ze szkół otrzymała nagrodę książkową, a wszyscy uczestnicy
dyplomy i pamiątkowe kubki z logo tegorocznej edycji konkursu.
W przyszłym roku zagościmy w Witkowie ponownie.
Małgorzata Dudek

Konkurs wiedzy Biologicznej

Decyzja o stracie w konkursie przedmiotowym z biologii dla Kacpra Koniecznego była w bieżącym roku szkolnym bardzo trafna. Uczeń drugiej klasy
gimnazjum po pokonaniu 27 października swoich starszych kolegów w etapie
szkolnym zakwalifikował się do kolejnych etapów, które odbyły się w Poznaniu
12 grudnia i 3 lutego. Kacper swoją systematycznością i wytrwałością w dążeniu
do celu ostatecznie zdobył tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii uzyskując tym samym dodatkowe punkty na świadectwo
ukończenia gimnazjum. Uczeń musiał wykazać się ogromną wiedzą z wszystkich
działów biologii również z tych, które są w zakresie klasy trzeciej. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów. Opiekun: Magdalena Samol

Konkurs „SALAMANDRA”

W konkursie przyrodniczym organizowanym przez PTOP „SALAMANDRA” pod hasłem „ Kręgowce Polski (zagrożone wyginięciem)” wpisane do
„Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – Kręgowce”, na etapie szkolnym wyłoniono pięcioro uczniów: Magdalenę Kamińską, Darię Krupa, Natalię Napierała,
Edwarda Surdyka, Julię Wasylewicz. Laureatami etapu rejonowego, który odbył
się 14 stycznia w Rożnowie zostali: Edward Surdyk i Julia Wasylewicz i tym
samym zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego zdobywając tytuł finalisty.
Edward Surdyk uzyskując dobry wynik w finale wojewódzkim zakwalifikował się
do etapu międzywojewódzkiego, który odbędzie się w kwietniu w Świebodzinie
w województwie lubuskim. Opiekun: Magdalena Samol
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Spotkanie członków Skockiego Koła
Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919
W nastrojowym klimacie karczmy „Kołodziej” w piątek, 13 stycznia br. członkowie TPPW Koło Skoki spotkali się, by – jak
co roku - złożyć sobie życzenia świąteczno-noworoczne i porozmawiać na różne, istotne dla funkcjonowania Towarzystwa tematy. Pośród zebranych był Andrzej Szymankiewicz, prezes Zarządu Okręgu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919, który między innymi podzielił się wrażeniami z poznańskich obchodów 93. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.
Nadmienił, że od dwóch lat jej ważnym elementem jest wyjazd delegacji Wielkopolan do Warszawy, oddanie hołdu i złożenie wiązanek kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie znajdują się tablice upamiętniające wielkopolski zryw niepodległościowy.
Następnie prezes Szymankiewicz przedstawił zgromadzonym dwie nagrodzone medalem
„Wierni tradycji” członkinie Koła Skoki, mianowicie Iwonę Migasiewicz i Annę Kujawę.
Tego wieczoru miało też miejsce podpisanie przez wszystkich zebranych dokumentu
przygotowanego przez Michała Kołpowskiego
i Adama Mrozińskiego na pamiątkę restauracji sztandaru skockich powstańców.
Akt odnowienia został umieszczony w puszce
z orłem wieńczącym drzewce sztandaru, a jego
kopia znajduje się w kronice Towarzystwa.
W imieniu społeczności szkolnej Dyrektor
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Skokach Wiesław Sierzchuła przekazał
Towarzystwu zbiór informacji o powstańcach
wielkopolskich z Ziemi Skockiej przygotowany przez młodzież w ramach projektu
edukacyjnego realizowanego we współpracy
z rodzinami powstańców. W programie spotkania znalazło się też miejsce na obejrzenie
prezentacji multimedialnej przygotowanej
na konkurs z okazji 90. rocznicy wybuchu powstania przez byłych już w tej chwili uczniów
naszego gimnazjum, Aleksandrę Samol i Filipa Kujawę.

Po jej obejrzeniu wywiązała się dyskusja,
w której głos zabrali: Bożena i Michał Kołpowscy, Andrzej Surdyk, Wiesława Surdyk-Fertsch,
Andrzej Szymankiewicz oraz Krzysztof Jachna.
Dyskutowano na temat roli i możliwości popularyzacji wiedzy o powstaniu i przede wszystkim
większym angażowaniu w uroczystości mieszkańców Skoków, w szczególności zaś młodzieży.
Nauczyciele historii przybliżyli zebranym zakres

wiedzy o powstaniu zawarty w podstawie programowej i podręcznikach oraz omówili udział
uczniów naszego gimnazjum w konkursach
obejmujących tę tematykę.
Sobotni wieczór spędzony w gronie potomków powstańców wielkopolskich zakończył
się wspomnieniami o nich i oglądaniem starych fotografii.
Iwona Migasiewicz

Wyzwoleńczy Turniej Strzelecki
28 stycznia 2012 roku w siedzibie Bractwa Kurkowego w Skokach odbył się V
Memoriał Braci Kurkowych im. Edmunda
Maćkowiaka i Stanisława Glinkiewicza
(zamordowanych w latach 1939 – 1940 przez
okupantów). Turniej rozpoczął się uroczystym apelem połączonym z odśpiewaniem
hymnu Bractwa.
W Turnieju zmierzyło się XI czteroosobowych drużyn. Tym razem Puchar Przechodni
uzyskując 149 punktów zdobyła drużyna
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w składzie: Jan Kamiński, Janusz Król, Jan Dziurka
i Stanisław Grzegorzewski. Drugie miejsce
i 137 pkt. zajęła drużyna „Budowlani – Rosik”
w składzie: Michał Rosik, Sebastian Rosik,
Maciej Kujawa i Krzysztof Przykucki. Trzecie miejsce i 137 pkt. uzyskali „Rzemieślnicy
Skoccy” w składzie: Stanisław Gołembowski,
Przemysław Bagrowski, Maciej Cieślowski

i Grzegorz Kamiński. Dalsze miejsca zajęły
kolejno drużyny: OSP Skoki, Koło Łowieckie „Borsuk” PZW Koło w Skokach, Urząd
Miasta i Gminy w Skokach, Sołectwo Lechlin,
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków,
Klub Sportowy „Wełna” i Związek Emerytów
i Rencistów.

Turniej do Tarczy Brackiej (ograniczony do
udziału członków Bractwa): I miejsce i tarczę

zdobył Stanisław Grzegorzewski, II miejsce
zajął Krzysztof Przykucki, a III miejsce Janusz
Król.
Turniej Punktowy w kategorii otwartej
panów: I miejsce wywalczył Stanisław Grzegorzewski, II miejsce Krzysztof Migasiewicz
i III miejsce Stanisław Gołembowski.
Turniej Punktowy w kategorii pań: I miejsce
zajęła Halina Wojciechowska, II miejsce Elwira Stoińska, a III Janina Szymańska.
W Turnieju Darczyńców: I miejsce i tarczę
zdobył ks. Karol Kaczor, II miejsce Adam
Mroziński, a III Krzysztof Jachna.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostali
obdarowani pucharami a drużyny uczestniczące w Memoriale również nagrodami
rzeczowymi.
Turniej zakończyło wykonanie pamiątkowego zdjęcia wszystkich uczestników.
Stanisław Grzegorzewski.

