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Wolontariusze Skockiej Orkiestry

XVIII FINAŁ WOŚP w SKOKACH
Jak nie przymierzając Poeta w 

„Weselu” błądzę po dudniącej 
muzyką Hali Gimnazjum w Sko-
kach. Szkoda mi czasu na jedzenie 
choć kawiarenka otwarta non stop 
- popijam kawę o smaku przypalo-
nych kasztanów. Nie notuję, wolę 
popatrzeć. Rozkręca się Wielki 
Finał Osiemnastej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy...

Więcej na str. 9-12
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Z udziałem bliskiej i dalszej 
rodziny, przyjaciół, koleżanek i 
kolegów, w tym członków Chóru 
Kameralnego, w sobotę 16.01 br. w 
Bibliotece Gminnej odbył się wie-
czór autorski, którego bohaterką 
była pani Wiesława Pogodzińska 
– autorka książki pt. „Egipt i Izra-
el w moich wspomnieniach”. 

Pani Wiesława, od 1962 r. jest mieszkanką 
Skoków, przez wiele lat była nauczycielką, a 
następnie zastępcą dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Skokach. Obecnie jest członkiem 
Chóru Kameralnego i prezesem Koła Gmin-
nego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w 
Skokach.

Prezentowana książka, jest wynikiem odby-
tej przez autora na przełomie kwietnia i maja 
1994 r. wycieczki – pielgrzymki do Egiptu i 
Izraela. Jest wynikiem ówczesnych wrażeń i 
sporządzonych notatek, pogłębionych przemy-
śleniami oraz lekturą Biblii i wielu opracowań 
traktujących o historii ziemi Faraonów i Ziemi 
Świętej  - ziemi, po której chodził Jezus oraz o 
współczesnych dziejach Egiptu i Izraela. 

Spotkanie prowadziła wnuczka autorki, Wi-
sława Pogodzińska, która inspirowała babcię 
do zwierzeń, w trakcie których ich adresatka, 

WSPOMNIENIA Z PODRÓŻY 
DO EGIPTU I IZRAELA

- wieczór autorski Pani Wiesławy Pogodzińskiej

mówiła nie tylko o doznaniach ze swej wypra-
wy i podróży po miejscach świętych, dla Chrze-
ścijan, Żydów i Muzułmanów, ale i o historii 
zamieszkałych je ludów. Wybrane fragmenty 
książki uczestnikom wieczoru zaprezentowali: 
Jolanta Mizgajska, Kazimierz Grzegorzewski, 
Paweł Macierzyński i Barbara Musiał. 

Po prezentacji zainteresowani mogli nabyć 
promowaną książkę, co też to uczyniwszy, 
piszący te słowa wziął się za jej lekturę, a obec-

nie do sięgnięcia po nią zachęca wszystkich 
pragnących poznać i zgłębić korzenie wiary 
chrześcijańskiej, a także osoby wybierające się 
do Izraela i Egiptu i chcące pogłębić swą wiedzę 
historyczną i geograficzną o tej części świata.  

Książkę „Egipt i Izrael w moich wspomnie-
niach” zainteresowani znajdą w Bibliotece Gmin-
nej w Skokach, a w najbliższych dniach będzie 
można nabyć ją w wybranych księgarniach.

E. Lubawy

STRZELECKI TURNIEJ WYZWOLEŃCZY
O Turnieju czytaj na str. 3
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- Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pra-
cownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd Miasta 
i Gminy,  62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00.  Skład i łamanie 
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Śrama Albert ur. 22.12.
Kruczek Marcin ur. 27.12.
Mieleszczuk Jakub ur. 01.01.
Nnabuo Carlos ur. 05.01.
Przykucka Maria ur. 09.01.
Fijołek Szymon ur. 13.01.
Stefańska Anna ur. 18.01.
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:
Radzymiński Bartosz i Rożek Hanna
Sękowski Rafał i Kielma Jolanta
Pachowicz Tomasz i Pol Lena
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:
Ciastowicz Leon r. 1939 – Poznań zm. 4.12.2009
Nowacki Czesław r. 1943 – Skoki zm. 03.01.2010
Twardowska Maria r. 1953 – Szczodrochowo zm. 04.01
Kasprzyk Dominik r. 2009 – Jabłkowo zm. 08.01.
Winkel Zygmunt r. 1936 – Rejowiec zm. 10.01.
Rutkowski Stanisław r. 1955 – Potrzanowo zm. 11.01.
Eliński Mieczysław r. 1950 – Rakojady zm. 15.01.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

W sobotę, 30 stycznia br. Kurkowe Bractwo Strze-
leckie w Skokach zorganizowało Wyzwoleńczy Turniej 
Strzelecki, którego celem było upamiętnienie wyzwo-
lenia Skoków z pod okupacji hitlerowskiej. 

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, tegoroczny Turniej odbył 
się nie na strzelnicy, lecz w siedzibie Bractwa przy ul. Wągrowieckiej. 
W ramach Turnieju odbyły się zawody strzeleckie w różnych katego-
riach, w tym: 

- „III Memoriał Braci Kurkowych Edmunda Maćkowiaka i Stani-
sława Glinkiewicza” (przedwojenni członkowie Bractwa, żołnierze 
września zamordowani w 1939 i 1940 roku przez okupantów), w którym 
zmierzyło się 8 czteroosobowych drużyn. 

Zwycięzcą Memoriału, a zarazem zdobywcą pucharu przechodniego 
zyskując 147 pkt. została drużyna Koła Łowieckiego „Borsuk” wystę-
pująca w składzie: Marian Bałażyk, Mirosław Czerwinski, Krzysztof 
Bochyński i Dariusz Bałażyk. II miejsce z ilością 141 pkt. zyskała I 
drużyna Bractwa Kurkowego w składzie: Krzysztof Przykucki, Krzysz-
tof Jachna, Adam Mroziński i Andrzej Tatara. III miejsce ze 139 pkt. 
zdobyła drużyna Budowlanych Rosik, którą tworzyli: Sebastian Rosik, 
Damian Rosik, Mariusz Kielma i Michał Rosik. Kolejne miejsca zajęły 
drużyny: Koła PZW w Skokach, Rzemieślnicy, OSP Skoki, „Wełna” 
Skoki i II drużyna Bractwa Kurkowego.

- Turniej Bracki do Tarczy Bractwa (ograniczony do udziału 
członków Bractwa), w którym zwycięstwo wywalczył Krzysztof Miga-
siewicz. Na II miejscu uplasował się Michał Rosik, a na III Krzysztof 
Przykucki. 

- Turniej Darczyńców (strzelanie do tarczy Darczyńców), w którym 
bezkonkurencyjnym okazał się ponownie Krzysztof Migasiewicz. II 
miejsce zdobył Jan Cibail, a III miejsce Stanisław Gołembowski.

Rozegrano też zawody indywidualne punktowe w kategorii: pań, 
panów i młodzieżowej. W kategorii pań najlepszą okazała się honorowa 
członkini Bractwa – Anna Jachna, II miejsce zdobyła Halina Wojcie-
chowska, a III miejsce Danuta Grzegorzewska. W kategorii panów 
triumfował Adam Mroziński. II miejsce zajął Krzysztof Migasiewicz, a 
III Paweł Szymaś. W kategorii młodzieżowej: I miejsce uzyskał Tomasz 
Przykucki, a II miejsce Agnieszka Bagrowska.

Zwycięzcy wszystkich konkurencji obdarowani zostali pucharami 
pamiątkowymi, a drużyny uczestniczące w Memoriale również nagro-
dami rzeczowymi.

Turniej poprzedził uroczysty apel połączony z odśpiewaniem hymnu 
Bractwa i przyjęciem w skład Bractwa nowych członków: Andrzeja 
Tatara i Wiesława Szymaś.
  E.Lubawy

STRZELECKI TURNIEJ WYZWOLEŃCZY

STRZELECKI TURNIEJ 
WYZWOLEŃCZY

KOMUNIKAT
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że do badania zwierząt 

rzeźnych i mięsa na użytek własny -  na okres od 4 stycznia do 31 
grudnia  2010 r., wyznaczeni zostali następujący lekarze: 

-  lek. wet. Roman Jamrozik 
   ul. Zamkowa 7/1 , 62-085 Skoki,
   tel . 61 81 24 699,
-  lek. wet. Lidia Latuszek 
   ul. Gnieźnieńska 34, 62-290 Mieścisko
   tel. 61 42 78 031 , 600 453 451
-  lek.  wet. Zbigniew  Załęgowski 
   ul. Berdychowska 54, 62-100 Wągrowiec – tel. 67 26 21 346,
  ponadto:  codziennie po godz. 1600 oraz w soboty i niedziele - Kobylec 74
   tel. 67 26 12 641, 606 954 713

NOWY KIEROWNIK Ops
Z dniem 01 stycznia 2010 roku stanowisko kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Skokach zostało powierzone Panu Robertowi 
Rogalińskiemu, który dotychczas pełnił funkcję specjalisty pracy so-
cjalnej w w/w Ośrodku. Poniżej przedstawiamy przebieg wykształcenia 
oraz doświadczenie zawodowe.

Robert Rogaliński - urodzony 03.10.1975 roku w Wągrowcu
Wykształcenie:
1982-1990 Szkoła Podstawowa w Jabłkowie
1990-1994 Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 
1994-1997 Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu 
(specjalizacja niepełnosprawność i rehabilitacja)
1997-2001 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze – kierunek 
Pedagogika Pracy Socjalnej – studia 3,5 letnie magisterskie
2001-2002  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Studia Po-
dyplomowe – Organizacja Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej
Doświadczenie zawodowe:
1997-1998 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach - pracownik socjal-
ny
1998-1999 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu - Filia Stare Miasto 
– pracownik socjalny
1999- Recon Direct Sales Warszawa (oddział w Poznaniu) – promotor
1999-2000 – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – wy-
chowawca
2000- do nadal – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach – pracownik 
socjalny, specjalista pracy socjalnej, kierownik.
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Chociaż „łosinieckie” Kółko Rolnicze 
- podobnie jak większość tego typu organi-
zacji w kraju,  swe świetne czasy ma już za 
sobą, to odegrało wielką rolę w życiu wsi i 
jej mieszkańców.

Kółka Rolnicze na ziemiach polskich po-
wstawały w czasie zaborów w II połowie XIX i 
w pierwszej połowie XX wieku i w tym czasie 
znacząco wpłynęły na obronę polskości przed 
zaborcami, głównie w utrzymaniu w polskich 
rękach mienia, w zachowaniu mowy ojczystej 
i wiary przodków. 

Kółka działały wielokierunkowo. Wspie-
rały  działalność kulturalno - społeczną 
oraz  oświatowo-rolniczą,  w tym zespołowe 
zaopatrzenie rolników w środki do pro-
dukcji rolnej, wspólne użytkowanie sprzętu 
maszynowego. Popularyzowano osiągnięcia 
dobrych rolników, poprzez organizowanie 
pokazów, demonstracji, wycieczek i wyjazdów 
na wystawy  rolnicze. W dziedzinie kulturalno 
- społecznej działania ukierunkowane były na 
tworzenie  zespołów artystycznych i sporto-
wych, spółek i spółdzielni mleczarskich, oraz 
spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych 
i handlowych. Budowano też  i prowadzono 
domy  ludowe.

Kółko Rolnicze w Łosińcu powstało w 1909 
roku z inicjatywy władz kościelnych i świa-
tłych – patriotycznych ziemian:  dr Czesława 
Dziembowskiego- właściciela Roszkowa ,  
Tadeusza Godzendorf-Grabowskiego – wła-
ściciela Lechlina oraz Aleksandra Nałęcza 
Moszczeńskiego – właściciela Przysieki. Jego 
pierwszym prezesem został urzędnik z ma-
jątku Przysieka  ……. Wieczorek, a w skład 
Zarządu weszli: ks. Tadeusz Wierbiński 
– proboszcz parafii w Popowie Kościelnym 
oraz Józef Wegner – miejscowy nauczyciel.

W miesiącu czerwcu 1934 r., w czasie gdy 
prezesem Kółka był Stanisław Mazurek, 
aktywnie wspierany przez  swojego brata i 
jednocześnie sołtysa –  Sebastiana Mazurka 
, kierownika szkoły podstawowej -  Stanisła-
wa Jankowskiego oraz wikariusza z Popowa 
Kościelnego, księdza Beniamina Mazalona, 
mieszkańcy Łosińca uroczyście obchodzili 
25 rocznicę powstania swego Kółka. Z tej 
też okazji ufundowany został sztandar, na 

którym z jednej strony widniał orzeł z koroną 
jako Godło Państwa , a z drugiej wyhafto-
wano wizerunek Matki Boskiej Siewnej i 
zamieszczono  napis „Matko Boska Błogo-
sław Nam”.

Centralne uroczystości rocznicowe, na 
które przybyli przedstawiciele władz gmin-
nych i powiatowych oraz delegacje Kółek 
Rolniczych z całego powiatu wągrowieckiego 
odbyły się na dziedzińcu szkoły podstawowej. 
W ramach tych uroczystości odprawiona 
została Msza święta, w trakcie której doko-
nano  poświęcenia sztandaru. Sztandar ten, 
troskliwie przechowywany w latach okupacji 
hitlerowskiej i trudnych dla rolnictwa latach 
powojennych, do dzisiaj towarzyszy delegacji 
łosinieckich rolników we wszystkich ważnych 
uroczystościach państwowych, samorządo-
wych i kościelnych. 

Uroczystościom tym towarzyszył przemarsz 
zgromadzonych drogami wśród łosinieckich 
zabudowań i pól, który stał się wielką ma-
nifestacją i pokazem siły i jedności ruchu 
ludowego.

Działalność Kółka przerwał wrzesień 1939 
r., a reaktywacja  jego działalności  nastąpiła 
w 1957 r. Wybrano wtedy  pierwszy powo-
jenny Zarząd, który tworzyli: Wawrzyn Żak 
– prezes, Jan Mazurek – sekretarz i Franci-
szek Patelski – skarbnik. Kolejnym prezesem 
Kółka został Franciszek Dobrochowski, a w 
skład zarządu weszli: Andrzej Płowens i Bo-
gusław Berent. W tym czasie Kółko otrzymało 
pierwszy ciągnik rolniczy. Równocześnie 
utworzono Międzykółkową Bazę Maszynową. 
8 marca 1968 r.  odbyły się wybory nowych 
władz. W ich wyniku powołano nowego 
prezesa, którym został  Bogusław Berent. 
Faktycznie „prezesuje” on do dzisiaj.

W roku 1984 mieszkańcy Łosińca obcho-
dzili kolejny Jubileusz działalności swego 
Kółka i do dzisiaj chlubią się otrzymanymi 
z tej okazji życzeniami od księdza Prymasa 
– Kardynała Arcybiskupa Józefa Glempa 
przedstawiającymi obraz Miłosierdzia Boże-
go, któremu towarzyszą następujące słowa: 

„Mieszkańców wioski Łosiniec oddaję z 
okazji 75 rocznicy założenia Kółka Rolnicze-
go pod opiekę Świętej Bożej Rodzicielki i na 

wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i całym 
Sercem Błogosławię”.

W dniu 30 maja 1998 roku - na rozsta-
jach łosinieckich dróg, postawiono figurę 
Miłosierdzia Bożego, której poświęcenia w 
dniu 25 lipca 1998 roku  dokonał Proboszcz 
ks. Mieczysław Wacławski w asyście księży:  
Tadeusza Patelki, Romana Grocholskiego i 
Zenona Patelskiego. 

Pod tą figurą, 27 sierpnia 1999 roku od-
była się msza św. stanowiąca część Dożynek 
Gminnych połączonych z obchodami 90-tej 
rocznicy powstania Kółka Rolniczego. Mszę 
tę w towarzystwie kapłanów z okolicznych 
parafii koncelebrował ówczesny Biskup Ar-
chidiecezji Gnieźnieńskiej, a obecny Arcy-
biskup Metropolita Poznański ks. Stanisław 
Gądecki. Szacowny Gość  poświęcił tablicę, 
na której napisano: 

„W hołdzie Chrystusowi, Zbawicielowi 
świata na przełomie 1000-leci, upamiętnienie 
2000 rocznicy Chrześcijaństwa i 90 rocznicy 
powstania Kółka Rolniczego”  
Od tej chwili przyjęło się, że w każdą niedzie-
lę Miłosierdzia Bożego pod figurą odprawia-
na jest Msza Święta za Ojczyznę. 

Uwieńczeniem obchodów setnej rocznicy 
powstania Kółka było zaproszenie dele-
gacji rolników z Łosińca na uroczystości 
Centralnych Dożynek na Jasnej Górze, w 
dniu 6 września 2009 roku. Delegację, która 
pojechała do Częstochowy ze sztandarem, 
wieńcem dożynkowym i tradycyjnym boch-
nem chleba tworzyli: Jerzy Patelski, Danuta 
Berent, Marian Tomkowiak, Kazimiera Pod-
raza, Jolanta Pauszek, Kazimierz Urbański, 
Halina Patelska i Zbigniew Grześkowiak. 

Na osobiste zaproszenie Arcybiskupa 
Muszyńskiego delegacja znalazła się tuż 
przy ołtarzu – na Jasnogórskich murach. 
Uczestnictwo we Mszy Świętej  i powitanie z 
Prezydentem RP Panem Lechem Kaczyńskim 
było ogromnym przeżyciem dla „łosiniec-
kich”  rolników . Pomimo to udało się im 
zaprosić Panią Prezydentową na uroczystości 
do Łosińca. Oby udała się realizacja tych 
zamierzeń.

E.Lubawy

100 lat Kółka Rolniczego 
w Łosińcu

2 kwietnia 2009 roku, w rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II pod figurą Miłosierdzia Bożego w Łosiń-
cu odbyło się nabożeństwo, w trakcie którego zainaugurowano obchody setnej rocznicy powstania Kółka 
Rolniczego w Łosińcu.  Stuleciu Kółka Rolniczego i jego nieżyjącym już  działaczom poświęcone też były:  
Msza św. odprawiona w pierwszą niedzielę po Wielkanocy  przez Proboszcza Parafii Zwiastowania Naj-
świętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym księdza Edwarda Lajtlocha oraz zgodnie z tradycją ruchu 
ludowego - nabożeństwo odprawione w Zielone Świątki.
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100 lat Kółka Rolniczego 
w Łosińcu

XL sEsJA RADY MIEJsKIEJ
5 stycznia 2010 roku z udziałem czternastu radnych odbyła się XL 

(czterdziesta) sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Sesji przewodniczył 
radny Zbigniew Kujawa, a funkcje sekretarza obrad pełniła radna 
Wiesława Surdyk Fertsch. Rada w wyniku prowadzonych obrad podjęła 
dwie Uchwały, w tym: 

- Uchwałę nr XL/260/10 w sprawie budżetu na 2010 rok. 
Uchwałą tą Rada ustaliła łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 

rok w wysokości 25.153.150 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu w 
wysokości 32.333.675 zł.

- Uchwałę nr XL/261/10 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji 
Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2010 rok. 

Uchwałą tą Rada uchwaliła plany pracy komisji Rady na bieżący rok 
kalendarzowy. Plany te będą stanowić podstawę działalności Komisji 
w roku 2010. 

Podjęte Uchwały wraz Protokołem Nr XXXIX/2009 sesji Rady 
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2009 roku prezentujemy na 
stronie Biuletynu Informacyjnego Gminy Skoki pod adresem http://
skoki.nowoczesnagmina.pl 

Równocześnie znajdują się one do wglądu w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Skokach u inspektora ds. Rady i jej organów – pokój nr 8.  

P.S. Zainteresowanych budżetem Gminy odsyłamy do artykułu pt. 
POZNAJMY BUDŻET GMINY NA ROK 2010!, oraz do dodatku 
niniejszego numeru Wiadomości Skockich.

pOZNAJMY BUDŻET GMINY 
NA ROK 2010!

Ogólne dochody budżetu na rok 2010 wynoszą 25.153.150 zł i 
składają się na nie: dochody bieżące w wysokości 23.367.975 zł i ma-
jątkowe w kwocie 1.785.175 zł (wpływy ze sprzedaży majątku i środki 
na dofinansowanie inwestycji). Dochody własne Gminy stanowią 
kwotę 13.009.479 zł na które składają się przede wszystkim wpływy 
z podatków i opłat lokalnych - 7.611.016 zł, udziały w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób 
fizycznych i prawnych) – 2.834.407 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych, wpływy z usług i dochody za zezwolenia na 
sprzedaż wyrobów alkoholowych - 110.000 zł. Dochody własne Gminy 
uzupełniają dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządo-
wej - 2.770.756 zł, dotacje na realizację zadań własnych – 260.818 zł i 
subwencje - 9.112.097 zł  

Łączne wydatki budżetu wynoszą 32.333.675 zł i obejmują one min. 
wydatki przeznaczone na:
- Rolnictwo i łowiectwo, w tym na budowę sieci wodociągowej – 764.616 zł;
- Leśnictwo – 69.000zł;
- Budowę gazociągu średniego ciśnienia – 358.000 zł;
- Transport i łączność, w tym na budowę i utrzymanie dróg gminnych 

– 4.602.915 zł;
- Turystyka – 56.350 zł;
- Gospodarkę mieszkaniową i utrzymanie komunalnych zasobów 

mieszkaniowych, w tym na budowę dwóch budynków socjalnych 
– 705.700 zł;

- Plany zagospodarowania przestrzennego – 205.000zł;
- Administrację publiczną, tj. na utrzymanie Urzędu Gminy łącznie z 

realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na 
działalność Rady – 3.818.531 zł;

- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, w tym na 
utrzymanie OSP – 663.000zł;

- Obsługę długu publicznego (spłata kredytów i pożyczek) - 245.000 
zł;

- Oświatę i wychowanie – 10.177.490 zł, w tym na utrzymanie szkół 
podstawowych – 4.754.566 zł, z czego na dotację dla Fundacji Po-
moc Dzieciom Wiejskim - 1.833.741 zł, na utrzymanie Gimnazjum 
– 3.385.022 zł oraz na utrzymanie przedszkoli – 1.548.291 zł, z czego 
dotacja na utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez Fundację 
– 608.520 zł i na dowożenie uczniów do szkół – 455.200 zł;

- Ochronę zdrowia – 353.744 zł, w tym na zwalczanie narkomani - 
29.200 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 80.800 zł;

- Pomoc społeczną – 3.831.247 zł, w tym na świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.698.100 zł, 
na zasiłki i pomoc w naturze – 220.336 zł, na dodatki mieszkaniowe 
– 200.000 zł, na zasiłki stałe - 95.576 zł i na działalność Ośrodka 
Pomocy Społecznej – 457.210 zł

- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.885.764 zł, w tym 
na gospodarkę ściekową i ochronę wód 114.960 zł, na gospodarkę 
odpadami, w tym na rekultywację nieczynnego wysypiska w Rejowcu 
– 165.500 zł, na oczyszczanie miast i wsi - 111.500 zł, na utrzymanie 
zieleni w mieście i gminie - 62.628 zł; na schroniska dla zwierząt - 
32.500 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg - 265.000 zł, na wpłatę na 
rzecz Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka – 241.076 zł, oraz 
na inwestycje oświetlenia ulic, placów i dróg - 375.000zł; 

- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.915.822 zł, w tym 
na domy i ośrodki kultury oraz na świetlice i kluby - 184.425 zł, na 
działalność Biblioteki 565.881 zł i na pozostałą działalność w zakresie 
upowszechniania kultury- 171.100 zł; oraz na inwestycje i remonty w 
placówkach kultury – 994.416 zł

- Kulturę fizyczną i sport – 1.618.010 zł, w tym na utrzymanie obiek-
tów sportowych – 58.700 zł i na inwestycje oraz remonty w zakresie 
utrzymani i budowy obiektów sportowych – 1.289.852 zł oraz na za-
dania zlecone w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
– 85.000 zł, na pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej 
- 184.458 zł.
Deficyt budżetowy, tj. różnica pomiędzy ogólna sumą dochodów i 

łączną kwotą wydatków wyniesie 7.180.525 zł i zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę. 

Budżet przewiduje w roku 2010 inwestycje gminne o łącznym na-
kładzie - 8.459.696 zł, a w ich ramach:
- Wodociągowanie gospodarstw wsi Bliżyce i Wysoka – 337.866 zł w 

tym środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
– 138.469 zł;

- Wodociągowanie gospodarstw we wsi Kuszewo – 130.000 zł;
- Wodociągowanie terenów mieszkaniowych w Sławie Wlkp. – 200.000 zł;
- Gazyfikację Gminy – 358.000 zł;
- Wymiana chodnika we wsi Lechlin – 12.406 zł;
- Budowę nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku – 450.000 zł;
- Budowę nawierzchni drogi w Budziszewicach – 100.000 zł;
- Budowę drogi na terenie osiedla mieszkaniowego na ul. Rakojedzkiej 

– 100.000 zł;
- Budowę nawierzchni drogi gminnej w Potrzanowie Smolarki – 738.661 

zł;
- Budowę ulic na osiedlu Topolowa I – 750.000 zł;
- Budowę drogi w Chociszewie 150.000 zł;
- Budowę nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki – 1.387.193 zł;
- Budowę ul. Targowej – 160.000 zł;
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach – 36.500 

zł;
- Budowa nawierzchni utwardzonych dróg gminnych w Skokach: ul. 

Wodna, Wodna, Piaskowa, Boczna i Krańcowa – 22.000 zł;
- Dokończenie budowy budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi 

– 300.000zł;
- Termomodernizację i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 

w budynku ośrodka zdrowia – 150.000 zł;
- Remont elewacji, modernizację i docieplenie  budynku OSP w Sko-

kach - 466.400zł;

Dokończenie na str. 6
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- Rozbudowę budynku Gimnazjum w Skokach – 100.000zł (rozpoczęcie 
realizacji uzależnione od otrzymania dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej);

- Przebudowa kotłowni w Gimnazjum celem dostosowania do opalania 
gazowego – 140.000zł; 

- Budowę sieci wodociągowej w Skokach na ul. Kościuszki i Głowac-
kiego – 420.000zł;

- Modernizację oświetlenia ulic: Zamkowa, Mickiewicza, Słowackiego 
i Sienkiewicza w Skokach – 375.000zł;

- Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Potrzanowie – 300.000 zł;
- Rozbudowę świetlicy w Rejowcu – 50.000 zł;
- Rozbudowę świetlicy w Kuszewie – 60.000 zł;
- Przebudowę świetlicy wiejskiej w Rościnnie – 520.000 zł;
- Budowa boiska „Orlik 2012” – 1.200.000 zł;
- Oświetlenie płyty stadionu w Skokach – 30.000 zł.

Dla informacji czytelników przypominamy, że budżet Gminy na rok 
2009 w chwili uchwalenia wynosił: 23.215.907 zł po stronie dochodów 
i 27.859.784 zł po stronie wydatków.

 
Uwaga! Zainteresowanych szczegółami budżetu zachęcamy do skorzy-

stania ze strony BIP http://skoki.nowoczesnagmina.pl, lub z wkładki do 
niniejszego wydania Wiadomości Skockich. 

SPRAWy BIEżąCE:
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego 

w Skokach ulice Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i Zamkowa 
– inwestycja obejmie budowę 44 słupów oświetleniowych wraz z linią 
kablową. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 23 lutego br.

• Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na budowę podbu-
dowy drogi gminnej w Roszkówku (II etap), na budowę nawierzchni 
na istniejącej podbudowie w Potrzanowie (Smolarki) oraz na budowę 
nawierzchni ulic Kasztanowej i Lipowej w Skokach

• Podpisano akty notarialne sprzedaży:
1) działki budowlanej nr 70/34 o pow. 0,1063 ha położonej przy ulicy 

Rakojedzkiej w Skokach (ustalona w przetargu nieograniczonym 
cena sprzedaży wyniosła 87.000 zł).

2) działki nr 61 o pow. 0,30 ha położonej w Wysoce. Działkę sprze-
dano za 12.600 zł w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków 
zagospodarowania sąsiedniej działki rolnej.

• Podano do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego o pow. 
83,16 m2  przeznaczonego do wydzierżawienia w Wiejskim Ośrodku 
Socjalno-Kulturalnym w Pałowie Skockim. Lokal może być przezna-
czony na cele handlowo-usługowe (sklep spożywczy).

• Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu o wydanie 
pozwolenia na budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej 
i płyt ażurowych ulic wąska, Piaskowa, Wodna, Boczna i Krańcowa 
w Skokach.

• Trwa opracowanie dokumentacji na budowę utwardzonego wyjazdu z 
ciągu pieszo-jezdnego (z targowiska) na drogę wojewódzką nr 196.

• Zlecono wykonanie podkładów sytuacyjno-wysokościowych do celów 
projektowych na budowę podbudowy drogi na terenie osiedla miesz-
kaniowego w rejonie ulicy Rakojedzkiej oraz na budowę wodociągu 
do rozproszonych zabudowań w Kuszewie (Brzeskowo).

• Podjęto czynności administracyjne regulujące stan prawny gruntów 
gminnych położonych w Kuszewie. Czynności dotyczą sprostowania 
treści decyzji komunalizacyjnej oraz ujawnienia gruntów w księdze 
wieczystej.

• Zakończono prace pozyskania drewna w Rościnnie.
• Trwa remont sali w budynku przy stadionie sportowym w Skokach. 

Remont obejmuje wymianę: instalacji elektrycznej, instalacji wenty-
lacyjnej, drzwi, podłogi oraz wstawienie dodatkowego okna. 

Wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
• Działki położone w rejonie ulicy Rakojedzkiej w Skokach, przezna-

czone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:
1) Działka nr 70/24 o pow. 0,1452 ha – cena wywoławcza  94.770 zł;
2) Działka nr 70/29 o pow. 0,0920 ha – cena wywoławcza 60.050 zł;
3) Działka nr 70/30 o pow. 0,0920 ha – cena wywoławcza 60.050 zł;
4) Działka nr 70/36 o pow. 0,1034 ha – cena wywoławcza 67.590 zł;
5) Działka nr 70/37 o pow. 0,1020 ha – cena wywoławcza 66.612 zł;
6) Działka nr 70/39 o pow. 0,0908 ha – cena wywoławcza 57.584 zł;
7) Działka nr 70/42 o pow. 0,0920 ha – cena wywoławcza  60.050 zł;
8) Działka nr 70/48 o pow. 0,1362 ha – cena wywoławcza 88.084 zł;
9) Działka nr 70/50 o pow. 0,1035 ha – cena wywoławcza 67.552 zł;
10) Działka nr 70/51 o pow. 0,1013 ha – cena wywoławcza 66.112 zł;
11) Działka nr 70/52 o pow. 0,0940 ha – cena wywoławcza 61.244 zł;

Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na 

dysponentów środków oraz planu wydatków na zadania zlecone 
realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w roku 2010.

• Udzielenia upoważnienia Robertowi Rogalińskiemu Kierowniko-
wi Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do wydawania decyzji 
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 
społecznej należących do właściwości gminy.

• Udzielenia upoważnienia Robertowi Rogalińskiemu Kierownikowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do prowadzenia postępowań 
w sprawach świadczeń rodzinnych, do wydawania w tych sprawach 
decyzji administracyjnych oraz do sporządzania sprawozdań rzeczo-
wo-finansowych;

• Udzielenia pełnomocnictwa Robertowi Rogalińskiemu Kierowniko-
wi Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do prowadzenia spraw 
związanych z organizacją prac społecznie użytecznych.

• Udzielenia pełnomocnictwa Robertowi Rogalińskiemu Kierownikowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do zawierania umów o dofi-
nansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego realizowanych 
w ramach obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi 
– pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie i wiejsko-miejskie;

• Udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Skokach – panu Robertowi Rogalińskiemu, do realizacji 
projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2008-2013 – „Lepsze jutro”;

• Udzielenia upoważnienia Robertowi Rogalińskiemu Kierownikowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do załatwiania spraw i wyda-
wania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

• Udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania zadań Kierownikowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach;

• Opracowania układu szczegółowego budżetu i planów finansowych 
jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Skoki oraz 
wprowadzania w nich zmian;

• Układu szczegółowego budżetu na rok 2010;
• Wyodrębnienia w budżecie Miasta i Gminy Skoki na rok 2010 środ-

ków finansowych na dożywianie;
• Podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i 

Gminy Skoki za IV kwartał 2009 roku.
• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
• Zmiany układu szczegółowego budżetu na rok 2010.

KOMUNIKAT
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 Re-
gulaminu 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 usta-
wie o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236 poz. 2008).
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L.p.
Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów, numer
księgi wieczystej

Opis  Nieruchomości Warunki Zabudowy
Wartość nie-
ruchomości

w zł

Cena zbycia
z podatkiem

VAT w zł
Uwagi:

 1                       2                 3        4        5        6         7
  1. Działka nr 70/24 o pow. 0,1452 

ha 
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec. 

Działka zgodnie z „Miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki w części miasta  Skoki” uchwalonym 
uchwałą nr XXIX/205/2009 Rady Miejskiej 
Gminy Skoki z dnia 19.03.2009r. przezna-
czona jest pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne.  
Budynki mieszkalne wolnostojące, z możli-
wością podpiwniczenia. 

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

77.680,00 94.770,00

Zbycie
n i e r u c h o -
m o ś c i  w 
drodze prze-
targu
ustnego nie-
ograniczo-
nego

  2. Działka nr 70/29 o pow. 0,0920 
ha 
K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 49.220,00 60.050,00 j.w.

 3. Działka nr 70/30
o pow. 0,0920 ha.
K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec

j.w. j.w 49.220,00 60.050,00 j.w.

  4. Działka nr 70/36
o pow. 0,1034 ha
K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 55.400,00 67.590,00 j.w.

  5. Działka nr 70/37
o pow. 0,1020 ha
K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 54.600,00 66.612,00 j.w.

  6. Działka nr 70/39
o pow. 0,0908 ha
K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 47.200,00 57.584,00 j.w.

  7. Działka nr 70/42
o pow. 0,0920 ha
K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 49.220,00 60.050,00 j.w.

  8. Działka nr 70/48
o pow. 0,1362 ha
K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 72.200,00 88.084,00 j.w.

  9. Działka nr 70/50
o pow. 0,1035 ha
K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 55.370,00 67.552,00 j.w.

10. Działka nr 70/51
o pow. 0,1013 ha
K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 54.190,00 66.112,00 j.w.

11. Działka nr 70/52
o pow. 0,0940 ha
K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec.

j.w. j.w. 50.200,00 61.244,00 j.w.

                                                                                                                     

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
(- Tadeusz Kłos )

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  

nieruchomościami  ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zmianami ) mogą złożyć  wniosek w Urzędzie Miasta  i Gminy w Skokach w terminie 
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia 28.01.2010r. do 18.02.2010r. na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Cia-
stowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl  

3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  -  tel. (061) 8925-814 
lub 815.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61  8925-801, fax 61 8925-803

podaje do publicznej wiadomości
WyKAZ

nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przeznaczonych do zbycia  
w rejonie ul. Rakojedzkiej  w Skokach
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61  8925-801, fax  61 8925-803

podaje do publicznej wiadomości
W y K A Z

lokalu użytkowego przeznaczonego do wydzierżawienia położonego w  Wiejskim Ośrodku 
Socjalno-Kulturalnym w Pawłowie Skockim

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji

gruntów, numer
księgi wieczystej

 

Opis
nieruchomości

   Przeznaczenie
   Nieruchomości

Wywoławcza
wartość

miesięcznego
czynszu najmu 

z 22% pod. VAT ( 
brutto)   
  w zł

Okres 
wydzierżawienia 

lokalu użytkowego

Sposób 
wydzierżawienia

lokalu użytkowego, zasa-
dy aktualizacji wysokości 

czynszu

1       2 3 4 5 6

Lokal użytkowy
położony w Wiejskim 
Ośrodku Socjalno-Kul-
turalnym w Pawłowie 
Skockim. 
Nieruchomość zloka-
lizowana na działce nr 
44/2 o pow. 0,2007 ha 
zapisana w K.W Nr 
49.412 jako własność 
Gminy Skoki ( obręb 
geodezyjny Stawiany)

Powierzchnia
użytkowa lokalu
wynosi : 83,16 m2.
W skład lokalu wcho-
dzą:
-sala sprzedaży,
-pomieszczenia maga-
zynowe,
-sanitariaty. 
Lokal wyposażony jest 
w instalację elektrycz-
ną, instalację wodo-
ciągowo-kanalizacyjną 
oraz
instalację c.o zasilaną z 
kotłowni osiedlowej  

Lokal przeznaczony jest na 
cele handlowo-usługowe-
(sklep wiejski)

   700,00 zł
         +
koszty eksploata-
cyjne
obejmujące m.in.
opłaty za:
energię elektrycz-
ną, wodę, ścieki, 
wywóz śmieci,
centralne ogrze-
wanie
w g  o d r ę b n y c h 
umów z podmio-
tami świadczącymi 
w/wym. usługi.
- podatek od nieru-
chomości,

Czas nieokreślony
z prawem trzymiesięcz-
nego wypowiedzenia 
umowy przez każdą
ze stron

Lokal wydzierżawiony zo-
stanie w drodze przetargu 
ustnego
nieograniczonego.

Ustalony w przetargu 
miesięczny czynsz najmu 
podwyższany będzie z po-
czątkiem każdego roku 
o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsump-
cyjnych publikowany przez 
Prezesa GUS za poprzedni 
rok, bez konieczności spo-
rządzania aneksu do umo-
wy i zgody Najemcy.
Pierwsza waloryzacja czyn-
szu od 01 stycznia 2012r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
(-  Tadeusz Kłos )                                                          

                
Wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia  28.01.2010r. do 18.02.2010r. na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowocze-
snagmina.pl  

NOWOCZESNy SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZy 
dla OSP w SKOKACH

18.02.2009 r. Gmina Skoki, OSP Skoki oraz Oddział Wojewódzki Związku 
OSP RP w Poznaniu podpisały porozumienie o partnerstwie w realizacji 
projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na 
obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP 
w ramach KSRG – etap I”.  

Porozumienia  zawarło w sumie 11 podmiotów:
1. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. 
Generała Stanisława Taczaka, 2. Miasto Luboń, 3. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Luboniu, 4. Gmina Kórnik, 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku, 6. 
Gmina Skoki, 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach, 8. Gmina Budzyń, 9. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Budzyniu, 10. Gmina Czerwonak, 11. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Czerwonaku
OW ZOSP RP w Poznaniu przygotował i złożył wniosek o dofinansowa-
nie w/w projektu w ramach WRPO 2007-2013 ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, efektem czego było podpisanie w 
dniu 16.09.2009 r. umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.06.00-
30-010/09-00 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Instytucją Pośredniczącą WRPO.
Projekt pn.: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obsza-

rze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach 
KSRG – etap I” polega  na wsparciu systemu bezpieczeństwa środowiskowego i 
ekologicznego poprzez zakup 5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla  
5 Ochotniczych Straży Pożarnych działających w KSRG.

Zakupione w ramach projektu samochody dysponować muszą parametrami 
technicznymi, odpowiadającymi rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia (Dz.U.2007 Nr 143 poz.1002).

Samochody wyposażone będą w: napęd uterenowiony 4x4, autopompę dwu-
zakresową oraz działko wodno-pianowe i linię szybkiego natarcia, zraszacze 
wokół pojazdu, zbiornik wody na 5.000 litrów oraz zbiornik środka piano-
twórczego, środki łączności, kabinę dla 6 strażaków – ratowników, maszt 
oświetleniowy, silnik o mocy min. 280 KM, przystosowany do pracy ciągłej 
także w czasie postoju, uchwyty na sprzęt pożarniczy (aparaty powietrzne, 
drabina itd.), oraz inne elementy zgodne z „Wymaganiami ogólnymi dla 
samochodów ratowniczo-gaśniczych i dla samochodów” określonymi przez 
KG PSP - CNBOP – czerwiec  2002.
Całkowity koszt projektu wynosi 4 mln zł.

Koszty kwalifikowane wynoszą 3.984.085,00 zł. Zakłada się udział środków 
WRPO (EFRR) na poziomie 60 %, co odpowiada kwocie 2.390.451,00 zł. 
Koszty niekwalifikowane wynoszą 15.915,00 zł
Wkład własny Gminy Skoki: 320.000 zł 
Samochód trafi do OSP w Skokach w I kwartale 2010 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013
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XVIII FINAŁ WOŚP w SKOKACH
Momentami mam wrażenie, że już gdzieś to 

widziałem: muzyka, pełno dzieci, gimnazjalist-
ki podekscytowane i strażacy bardzo spokojni, 
para prowadzących, którzy im bardziej zmę-
czeni tym są lepsi, kankany, rock and rolle i 
aukcja licytacja, która skończyć się nie może… 
Wiem, wiem. W zeszłym roku. W Skokach… 
Ale to się dzieje więc nie może być że się już 
działo. Jest 10-ty stycznia 2010 roku, na dworze 
śnieg powoli odcina drogi dojazdowe…

No to jedziemy!
Jak się czytało program na plakatach to 

jakby mało zapowiada: Doda? Nie ma Szymon 
Wydra? Też nie ma. Powiem więcej: Jerzy 
Owsiak? Nie ma … co z tego? Potrzebnej 
dawki czadu nie zabraknie. Naprawdę, choć 
to nie Warszawa - kto nie był jeszcze – niech 
żałuje.

Co mogliśmy zobaczyć?
- jak wygląda wkład przedszkolaków (arty-

styczny) w Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy

- jak grzecznie i skromnie bawili się nasi dziad-
kowie : zgrabne nogi nad głową i spódnice 
na plecach (kankan w prezentacji grupy 
tanecznej „Caro”) Uczcie się wnuki!

- jak mocna muzyka i dziwny kostium zmienia 
akrobatyczny układ ze sportu w spektakl 
oglądany z zaskoczeniem i podziwem 
(układy akrobatyczne duetu – pary „Focus” 
z Warszawy.)

- jak muzyka zmienia ludzi. Lider zespołu 
„Świnka Halinka” z Wrocławia, który wy-
gląda jak wygląda bo jest go więcej wszerz 
niż wzwyż i naprawdę dużo waży i ani się 
nie ma czego wstydzić ani się nie wstydzi. 
Najpierw transformuje się sam gdy łapie 
mikrofon w rękę, ma większy power sam 
niż ludzie razem, potem wlewa w przywielką 
salę żywioł rockowy w takim natężeniu że 
z niczego wyczarowuje przed sobą garstkę 
bardzo młodych ludzi w stylu punk, którzy 
bawią się tak, jakby nikogo nie było… Bo i 
nie ma (do tańca) Skąd oni się wzięli? Jakby 
nie patrzeć - pogo w piątkę na gimnazjalnej 
sali to było coś…

- jak para prowadzących, z której po cywilne-
mu każdy robi coś raczej zwyczajnego robi 
coś nadzwyczajnego Z czasem są lepsi niż 
wino, frenetyczni i niezmęczalni prowadzą 
non stop aukcję, ciągną imprezę, wszak 
samo się nic nie dzieje a że się dzieje  to 

się czuje. To już profesjonal w każdym calu 
– wypełnić sobą wielką salę, trzymać ludzi, 
którzy przepływają tam i sam trzecią i szóstą 
godzinę podgrzewać nastroje licytujących. 
Jeśli ktoś nie widział jak wygląda pani 
Dyrektor Gminnej Biblioteki w akcji niech 
przyjeżdża w styczniu do Skoków. Funduję 
bilet w jedną stronę!

- jak wygląda to, co dobrze znamy: licytacja, ta 
nasza lokalna specjalność. Kto nie słyszał o 
siedmiogodzinnej aukcji w – wybaczcie – ma-
łym przecież miasteczku ten niewiele słyszał, 
choć wierzę po cichu, że takich miasteczek 
i takich licytacji jest w Polsce w styczniu 
wiele. Więc mogliśmy znowu zwariować choć 
troszeczkę kupując rowerek z mosiądzu, 
który nigdzie nie pojedzie, godzinę lotu 
prawdziwym niespadającym samolotem, 
czterokilowy tort sypiący ogniem, tonę węgla 
do mieszkania ogrzewanego gazem i prze-
jazd bajeczną limuzyną za dwa lata – więc 
choćby i po rozwodzie.

Co jeszcze?
Jeszcze ulokowana w strategicznym miejscu 

kawiarenka – bar, po drodze z sali do śnieżycy i 
ze śnieżycy do sali prowadzona cały czas przez 
załogę Gospodyń Wiejskich z Potrzanowa. Nic 
nie oglądają – karmią, poją i zbierają!

Jeszcze młoda grupa z Gniezna: be-boying 
do wyszukanej ekstra muzyki, czyli jak ciężko 
trzeba pracować żeby mieć ten luz. Choć nie 
chce mi się wierzyć, żeby chłopcy byli ulubień-
cami nauczycieli

Jeszcze – na koniec - muzyka - jak mawiają 
w branży – evergreen, wieczniezielona. Stary 
polski big bit zrobiony przez „Wędrowne Gi-
tary” tak, że wszystko chodzi, choć sala o wpól 
do dziesiątej powoli pustoszeje. Chciało by 
się zawołać „Sixty Eight Will Never Die!” ale 
jeszcze mógłbym być źle zrozumiany…Sześć-
dziesiąte ciągle żywe!

Jeszcze dzieci – ta żywa scenografia Skockiej 
Orkiestry, te w pierwszych sukienkach i te z 
ostatnim smoczkiem, jak wróble wydziobujące 
confetti na środku sali, dzieci przed sceną, na 
zapleczu i pod nogami, nie do złapania i nie 
do zmęczenia. Osiemnasta Orkiestra wszyst-
kich dzieci!

 Orkiestra  dzieci i dorosłych, tych do tańca i 
do różańca, uczniów wystrzelonych ze szkolnej 
codzienności w świąteczny tłum, nas wszyst-
kich cośmy tu doszli i dojechali przez zasypany 
śniegiem dookolny świat, by nie oglądać życia 

w telewizji tylko pożyć trochę razem w tym 
wyjątkowym czasie.

***
Bo proszę Państwa tak naprawdę to dzisiaj 

wszyscy jesteśmy trochę wolontariuszami – z 
certyfikatem organizatora i bez, z identyfikato-
rem aż i serduszkiem na policzku też, z miotłą, 
chochlą, puszką, piątką do puszki, z dobrawoli 
i dobrych chęci

Bo to jest proszę Państwa nasze święto 
nieświąteczne, obywatelskie, rodzinne, demo-
kratyczne, święto dawania i niepowszechnego 
w naszym pięknym kraju pozytywnego nasta-
wienia do ludzi, święto lokalne i globalne, 
trochę przewrotne w zbiorowym „się nie 
damy”  Wszak, jak powiadają, świat pogrąża 
się w kryzysie…

Więc Sie ma Skoki, ostatni ochotnicy jadą 
liczyć pieniądze, do tradycyjnego miejsca w 
Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (tu 
lokalna Orkiestra powstawała lata temu): 
ciężkie woreczki bilonu i ulotne papierki co 
cieszą najbardziej.

 Wierzcie mi albo nie, ale naprawdę pie-
niądze same w sobie nie mają żadnej magii: 
to tylko brudne palce i zaczerwienione oczy, 
słupki cyfr, podwójne sprawdzanie i ambicja 
by nie pomylić się nawet o pięćdziesiąt groszy. 
Magia jest w gotowości ludzi by dzielić się z 
innymi tym, czego nigdy pewnie nie jest za 
dużo. W ekipie są dzieci i dorośli, liczymy i 
zanim policzymy już wiemy że najbardziej to 
można liczyć na ludzi!

P.S. Podobno gdzieś na Facebooku rozwija 
się akcja przeciwników Orkiestry, pewnie 
nawet młodych. Ja ich znam: na pewno nie 
mają poczucia humoru. Ten tekst i im de-
dykuję, z prowincji a jakże, próbując być z 
poważaniem

Adam Pohl
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PODZIĘKOWANIA SKŁADAM:
SPONSOROM: IBB Andersia Hotel, Plac Ander-

sa 3 w Poznaniu,  Limuzyny Iglińscy, ul. Wierzbięcice 
11 w Poznaniu, Dyrekcji Teatru Muzycznego, ul. Nie-
złomnych 1E w Poznaniu,  Stacji Paliw BLISKA w 
Skokach,  Green Parking Polska Sp. z o.o. w Poznaniu 
- Piano Bar Restaurant&Cafe, ul. Półwiej-
ska 42 w Poznaniu, Poznań Indoor Karting, 
WorldKarts, Lasermaxx w Poznaniu (Kinepo-
lis, Pool Bilard Club, Kinepolis w Poznaniu 
- Pizzerii STAJENKA (Kinepolis) w Poznaniu, 
Fantasy Park (Plaza) w Poznaniu, IMAX Cinema 
City w Poznaniu, Pani Beacie Pytlińskiej - sklep 
KRAM w Skokach, Pani Mariecie Kiszce - Studio 
Tańca i Fitness GABI, Pani Annie Jachnie - ap-
teka POD MOŹDZIERZEM w Skokach,  Panu 
Andrzejowi Pilaczyńskiemu - sklep VA-BANK w 
Skokach,  Pani Sylwii Chojnackiej - sklep KAMI 
w Skokach,  Panu Leszkowi Jankowskiemu - „Ło-
wisko u Leszka” w Skokach,  Panu Ireneuszowi 
Belter - Gospodarstwo Rybackie w Skokach,  Panu 
Ryszardowi Jasińskiemu ze Skoków, Pani Zofii 
Gronowskiej -kwiaciarnia BACCARA w Skokach, 
Panu Adamowi Mrozińskiemu - Dyrektorowi Banku 
PKO w Skokach,  Państwu Krystynie i Wacławowi 
Wojciechowskim - apteka Św. Łukasza w Skokach, 
Klubowi Sportowemu NIELBA w Wągrowcu, Panu 
Aleksandrowi Wojciechowskiemu ze Skoków,  Panu 
Karolowi Kłosowi ze Skoków,  Liderowi i członkom 
zespołu T. Love,  Panu Bernardowi Kucharskiemu ze 
Skoków,  Państwu Annie i Andrzejowi Kaczmarkom 
z Potrzanowa, Właścicielom sklepu zabawkowego 
DONIA w Wągrowcu,  Panu Grzegorzowi Gat-
kowskiemu - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w 
Skokach, Auto Centrum Fiat w Poznaniu,  Panu 
Ryszardowi Auguścińskiemu - sklep MRK w Sko-
kach, Panu Łukaszowi Chudzik - siłownia SPAR-
TAKUS w Skokach, Państwu A.A. Lisieckim - sklep 
UPOMINEK w Skokach,  Dyrekcji Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE 
w Otrębusach,  Panu Stefanowi Smorawskiemu 
pilotowi i Dyrekcji Aeroklubu Poznańskiego im. 
Wandy Modlibowskiej - Lotnisko Kobylnica,  Panu 
Krzysztofowi Migasiewiczowi - Piekarnia EMKA w 
Skokach, Panu Aleksandrowi Szymkowiakowi - Cu-
kiernia PISTACJA w Skokach,  Pani Wiktorii Kęsik 
ze Skoków, Panu Janowi Dziurce - Cukiernia Jana 
Dziurki w Skokach,  Panu Jackowi Matysiakowi 
- Komendantowi Komisariatu Policji w Skokach,  
Panu Robertowi Cichemu - Pizzeria VERONA w 
Skokach, Panu Jackowi Maślance - Przedsiębior-
stwo Produkcyjno - Usługowo -Handlowe w Sko-
kach,  Pani Annie Szymkowiak - Trofea Sportowe 
i Okolicznościowe w Czerwonaku,  Właścicielowi 
Sportownia Fitness OSiR w Wągrowcu,  Pani Ewie 
Rybickiej - FOTO-VIDEO-HANDEL w Wągrowcu,  
Właścicielowi Pizzerii TANZO w Wągrowcu, Labo-
ratorium ANALITYK w Wągrowcu,  Pani Justynie 
Malce - Gabinet Kosmetyczny METAMORFOZA 
w Wągrowcu,  Panu Grzegorzowi Matuszakowi 
- FOTO VIDEO w Skokach, Panu Zenonowi 
Czerwińskiemu - PAPIRUS w Wągrowcu,  Panu 
Bartoszowi Wolnemu z Poznania,  Właścicielowi 
sklepu „Stara Mydlarnia” w Wągrowcu,  Firmie 
Handlowej SOBKOWIAK sklep mięsno-wędli-
niarski w Wągrowcu,  Państwu Jolancie i Piotrowi 
Kukla z Mieściska, Pani Sylwii Stożek - AUTO-
HANDEL-USŁUGI ZORRO w Skokach,  Pani 
Marlenie Mazurkiewicz Dyrektor Banku Spółdziel-
czego w Skokach, Panu Grzegorzowi Owczarzakowi 
- Sklep SZYSZKA w Skokach,  Panu Norbertowi 

Janowskiemu - Pizzeria ITALIANA w Skokach,  
Właścicielowi firmy MIKOROL w Mieścisku, Pani 
Danucie Paczewskiej z Mieściska, Dyrekcji Filhar-
monii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w 
Poznaniu, Panu Pawłowi Kubickiemu -Restaura-
cja STARY FORTEPIAN w Skokach,  Państwu 
Milenie i Bartłomiejowi Lahuta - AMARYLIS w 
Skokach, Pani Magdalenie Bartkowiak - Gabinet 
Fryzjersko-Kosmetyczny w Skokach,  Państwu K. 
J. Modlibowskim - Sklep ODNOWA w Skokach, 
Panu Maciejowi Wójcikowi ze Skoków,  Panu Zyg-
muntowi Wojtasiakowi - AGRO-BUD w Skokach,  
- Panu Damianowi Rosikowi - Pub Cafe & Re-
staurant VIP w Skokach, Pani Małgorzacie Kielma 
ze Skoków, Panu Markowi Grzegorzewskiemu ze 
Skoków, Firmie DAUNPOL Technologie Utrzy-
mania Czystości w Poznaniu/Skokach,  Kamilowi 
Kucharzewskiemu z Wrocławia, Pani Hannie Sudoł 
- Ranczo w Dolinie - Dąbrówka Kościelna,  Pani 
Natalii Kuklińskiej z Wągrowca.

NAJSERDECZNIEJ DZIĘKUJĘ:
Za zielone światło dla skockiej Orkiestry Panu 

Tadeuszowi Kłosowi Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Skoki.

Za licytację jedyną taką w najlepszym wyko-
naniu w Skokach i w całej Polsce - Panu Piotrowi 
Wiśniewskiemu.

Za przygrywanie do licytacji Bartoszowi Wi-
śniewskiemu. 

Za „światełko do nieba” Panu Lechowi Dwo-
rzyńskiemu Prezesowi PPH LEMAR w Czerwo-
naku i Panu Krzysztofowi Berendt Kierownikowi 
Zakładu LEMAR w Potrzanowie oraz Panu 
Ireneuszowi Belter Prezesowi Gospodarstwa 
Rybackiego w Skokach

Za pomoc non stop KRASNALOM WOŚP: 
Jerzemu Wolnemu, Karolowi Kłosowi, Alicji Meller, 
Gabrieli Bałażyk

Za kawiarenkę czynną od 14,00 do 21,30 Pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie.

Za jadło i napoje w kawiarence Sołtysom wsi: 
Potrzanowo, Roszkowo, Pawłowo Skockie, Bliży-
ce, Brzeźno, Kakulin, Niedźwiedziny, Rościnno, 
Glinno, Grzybowo, Jabłkowo, Chociszewo, Panu 
Damianowi Rosikowi, Panu Andrzejowi Jarzem-
bowskiemu - sklep w Skokach, Panu Andrzejowi 
Bystremu - sklep mięsny w Swarzędzu/Skokach, 
Panu Andrzejowi Markiewiczowi - piekarnia OD-
NOWA w Skokach, Panu Stanisławowi Kaczmar-
kowi - sklep spożywczy w Potrzanowie

Za organizację kwesty Pani Małgorzacie Zrob-
czyńskiej

Za organizację Wielkoorkiestrowego Turnieju 
Piłki Siatkowej Panu Wiesławowi Sierzchule 
- Dyrektorowi Gimnazjum w Skokach, za udział 
w turnieju reprezentacjom: Potrzanowa, MOW 
Antoniewo, Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, 
Mieściska, połączonym siłom Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Skokach. Każda z drużyn zasiliła 
konto Fundacji kwotą tzw. wpisowego. 

Za najpiękniejsze dekoracje WOŚP Aleksan-
drze Gajewskiej, Sylwii Popadowskiej i Joannie 
Maćkowiak.

Za prezentację multimedialną ilustrującą 
udział Skoków w Orkiestrze od 2003 Pani Irenie 
Kasicy.

Za odpowiedzialną funkcję sekretarzy licytacji: 
Pani Sylwii Widzińskiej, Pani Sylwii Popadowskiej, 
Pani Aleksandrze Gajewskiej, Wanessie Żmudzie i 
Milenie Jankowskiej.

Za opiekę nad wolontariuszami Paniom: Małgo-

rzacie Zrobczyńskiej, Aldonie Lubiatowskiej, Alicji 
Kramer, Katarzynie Dukszta, Wiesławie Koralew-
skiej, Alicji Nowak, Paulinie Czepek, Lidii Wróbel, 
Mai Białkowskiej i Panu Andrzejowi Surdykowi. 

Za błysk fleszy Pani Małgorzacie Wojciechowskiej 
i Panu Łukaszowi Ogórkiewiczowi ze Skoków.

Za odśnieżanie zasp takich, jakich Skoki jeszcze 
nie widziały Panu Michałowi Nowakowskiemu.

Za wielkie liczenie orkiestrowej kasy: Państwu 
Barbarze i Jerzemu Wolnym, Irenie i Antoniemu Ka-
sicom, Marzenie i Maciejowi Dureckim, Pani Lidii 
Wróbel, Panu Adamowi Pohl, Alicji Meller, Natalii 
Sokołowskiej, Kindze Mazur, Oldze Jaśkiewicz, 
Magdalenie Delakowicz, Karolowi Kłosowi.

Za czuwanie nad bezpieczeństwem nas wszyst-
kich Strażakom OSP w Skokach: Panu Michałowi 
Witkowskiemu, OSP w Potrzanowie: Panu Grzego-
rzowi Janecko, OSP w Lechlinie Panom: Arturowi 
Szymańskiemu i Maciejowi Indzie oraz Policjantom 
Komisariatu w Skokach.

Za wsparcie i pomoc Panu Wiesławowi Sierzchu-
le Dyrektorowi Gimnazjum im. Polskich Olimpij-
czyków w Skokach, Pani Iwonie Grzegorzewskiej 
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego w Antoniewie, Pani Jolancie Czepek Dyrek-
tor Przedszkola Samorządowego w Skokach, Pani 
Jadwidze Soczce Dyrektor szkoły Podstawowej im. 
Stefana Czarnieckiego w Mieścisku, Pani Renacie 
Jung Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Popowie Koscielnym, Panu Wiesławowi 
Berendt Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. A. 
Mickiewicza w Skokach.

DZIĘKUJĘ WOLONTARIUSZOM: 
Przemkowi Serafińskiemu, Klaudii Skaru-

pie, Marcie Malec, Dorocie Urbańskiej, Fili-
powi Człapce, Bognie Kopydłowskiej, Sandrze 
Kucz, Monice Lehman, Pawłowi Kunickiemu,  
Dominice Urbaniak, Monice Oksza-Skibin-
skiej, Annie Berendt, Weronice Zrobczyńskiej,  
Julii Wojciechowskiej, Wiktorii Owczarzak, 
Annie Pilaczyńskiej, Dominice Szczepaniak,  
Annie Zrobczyńskiej ,  Katarzynie Koper-
skiej, Luizie Chudzik, Malwinie Majchrzak,  
Weronice Saukens, Magdalenie Modlibowskiej, 
Marice Kruś, Klaudii Janka, Renacie Krzy-
ska, Mariannie Dukszcie, Jagodzie Owcza-
rzak, Marii Gąseckiej, Joannie Szymańskiej,  
Filipowi Kujawie, Wojciechowi Wasylewiczowi, 
Marcinowi Cibail, Wojciechowi Molińskiemu, An-
nie Gasińskiej, Ewelinie Czostek, Żanecie Klimek, 
Kindze Mazur, Natalii Sokołowskiej, Oldze Jaśkie-
wicz, Marlenie Laus, Agnieszce Hennek, Anecie 
Jabłońskiej, Oldze Wagner, Monice Mączyńskiej, 
Agacie Staroście, Kindze Podolskiej

DZIĘKUJĘ ARTySTOM:
Grupie Artystycznej SKOCZKI wraz z In-

struktorami Panią Małgorzatą Jarzembowską i 
Panem Mieczysławem Jarzembowskim, Dzie-
ciom z Przedszkola Samorządowego w Skokach  
Kamilowi Kucharzewskiemu z Wrocławia, 
Duo Focus z Warszawy, Grupie Break Dance 
z Gniezna, „Śwince Halince” z Lubina, „Wę-
drownym Gitarom” ze Stargardu Szczecińskiego,  
Duetowi Barmanów: FLAIR FACTORY z War-
szawy, Grupie tanecznej CARO z Poznania. 

Wam wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczyniliście się do wspólnego ZAGRANIA i 
których z ludzkiej skłonności do zapominania 
mogłam pominąć DZIĘKUJĘ

Elżbieta Skrzypczak 
Sztab „Gorące Serca”
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CENy ZBÓż
Obecnie (z dnia 27 stycznia 2010 r) ceny skupu zbóż są na poziomie:  

żyto na mąkę = ok. 320-330 zł/tona, pszenica na mąkę = ok. 480-500 
zł/tona. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6% VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę 
ok. 450-480 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 380 zł/tona, jęczmień na 
paszę w cenie do 400 zł/t. Do ceny doliczyć 3 lub 6% VAT. Rok temu 
w tym samym okresie ceny skupu zbóż były podobne, żyto było jednak 
droższe. Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia, mieszanki średnio 
25-30 zł, a pszenicy 30 zł za 50 kg. 

CENy TUCZNIKÓW I ByDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 27 stycznia 2010 r) – obniża się i 

wynosi średnio 3,10 zł/kg plus 3 – 6% VAT. Cena skupu tuczników 
jest niższa o ok. 1,0 zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt 
nadal wysokie – do 160 zł/szt. Pogłowie trzody chlewnej jest obecnie 
w Polsce nadal mniejsze niż jeszcze 2 – 3 lata temu. Cena skupu mło-
dego bydła rzeźnego: byki ok. 5,10 – 5,40 zł/kg, krowy ok. 4,00 zł/kg 
plus 3 - 6% VAT. 

INNE WIADOMOŚCI
Ceny skupu zbóż są nadal niższe niż w latach 2005-2007 i zbliżone 

do ceny zbóż na koniec 2008 roku. Obniża się natomiast znacznie 
cena skupu tuczników wg. wagi żywej – jest średnio 1 zł niższa niż 
rok temu. Nadal trudna jest sytuacja producentów mleka z uwagi na 
niskie ceny skupu. Można zauważyć stopniowy wzrost ceny nawozów 
mineralnych.

Od 15 stycznia 2010 rolnicy mogą składać wnioski (nowe druki) o 
dopłatę do materiału siewnego zbóż ozimych zakupionych i wysianych 
jesienią 2009 r. Dopłata ta wynosi tak samo – czyli 100 zł do 1 ha wy-
sianych zbóż. Centrale Nasienne przygotowują do sprzedaży materiał 
siewny zbóż jarych. W Wągrowcu będzie możliwość kupna ziarna 
siewnego jęczmienia jarego Nadek i Nagradowicki, owsa Chwat i Arab, 
pszenicy jarej odmiany Griwa.

Od grudnia ARiMR realizuje rolnikom dopłaty bezpośrednie za 
2009 rok. Na rok 2010 zapowiadane są nieco zmienione formularze 
wniosków o dopłaty bezpośrednie jakie rolnicy składać będą od 15 
marca do 17 maja 2010 roku. Dużym utrudnieniem w pracy rolników 
są występujące ostatnio mrozy. Czy w uprawach wystąpią wymarznię-
cia okaże się dopiero po pewnym czasie. Ratunkiem dla ozimin może 
będzie dość duża warstwa śniegu.

 Na terenie gminy Skoki planowane jest w lutym 2010 r szkolenie 
dla tych  rolników, którym kończy się ważność zaświadczenia na wy-
konywanie zabiegów (oprysków) ochrony roślin. Rolnicy mogą się 
zgłaszać na szkolenie.

W dniach 11 – 14 lutego 2010 r na terenach Międzynarodowych 
Targów Poznańskich w Poznaniu odbędą się Targi Mechanizacji 
Rolnictwa.

Skoki, 28 stycznia 2010 r.             
Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

DBAJ O DZIECI, 
NIE pAL ŚMIECI!

Pamiętaj: spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy i 
styropiany wydzielają silne substancje toksyczne, które mogą 
wywołać wiele chorób układu oddechowego. Mogą też przy-
czyniać się do powstania chorób rakotwórczych w najbliższym 
twym otoczeniu.

NIE pRZEGAp sZANsY!
W ramach przynależności Gminy Skoki do Stowarzyszenia „Dolina 

Wełny” przed mieszkańcami Gminy otwiera się możliwość ubiegania 
się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
wdrażanie lokalnej strategii rozwoju gmin Stowarzyszenia. 

W ramach działania można będzie ubiegać się o pozyskanie fun-
duszy w ramach działań:

1. Odnowa i rozwój wsi
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
4. Małe projekty
Pomoc przyznawana będzie na zasadzie refundacji poniesionych 

kosztów kwalifikowanych od 50-70% w zależności od programu.
Nabór wniosków ruszy z końcem tego kwartału, zainteresowanych 

prosimy o udział w szkoleniach oraz o kontakt z Urzędem. 
Wzory wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania na stronie 

Stowarzyszenia http://www.dolinawelny.eu/ 
Karolina Stefaniak

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 

„Dolina Wełny” mam zaszczyt zaprosić na Szkolenia w ramach 
działania:

„Różnicowanie w kierunku działalności  nierolniczej”, które odbę-
dzie się 9 lutego 2010 r. (wtorek) o godz. 16.oo „Małe Projekty”które 
odbędzie się 2 marca 2010 r. (wtorek) o godz. 16.oo w sali Biblioteki 
Publicznej w Skokach I piętro.

Tematem szkolenia będzie zakres pomocy finansowej; szczegóły 
dotyczące składania Wniosków oraz wymaganych dokumentów.

Szkolenie poprowadzi Pan Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu.

 Z poważaniem
Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Janusz Woźniak

TO WARTO WIEDZIEć !
Wraz z początkiem roku, 1 stycznia 2010 r., weszły w życie nowe 

przepisy - ważne z punktu widzenia obywateli.
DODATKOWE URLOPy MACIERZyńSKIE

Od nowego roku wszystkie mamy będą mogły dłużej opiekować się 
swoim dzieckiem. Od 1 stycznia 2010 r., obecny 20 tygodniowy urlop 
można będzie wydłużyć o co najmniej 2 tygodnie. Dłuższy urlop nie 
będzie obowiązkowy – będzie można go otrzymać na wniosek pra-
cownika. Pracodawca nie będzie mógł odmówić podpisania takiego 
wniosku. W przypadku, gdy mama urodzi np. bliźnięta, dodatkowy 
urlop wyniesie 3 tygodnie. 

Od 1 stycznia 2010 r. z jednego tygodnia urlopu będzie mógł także 
skorzystać tata dziecka. Urlop ojcowski trzeba będzie wykorzystać 
przed ukończeniem pierwszego roku życia dziecka. Wniosek w spra-
wie urlopu tata dziecka musi złożyć u pracodawcy nie później niż na 
siedem dni przed rozpoczęciem urlopu. Od 2012 r. ojcowie będą mogli 
skorzystać z dwóch tygodni urlopu.

Zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich i ojcowskich znajdują się 
w ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 
DARMOWy DOWÓD OSOBISTy 

Od 1 stycznia 2010 r. zniesiona zostanie opłata za wydanie dowodu 
osobistego. Dotychczas za otrzymanie dokumentu tożsamości trzeba 
było zapłacić 30 zł. Według szacunków, zniesienie tych opłat zmniej-
szy dochody budżetu państwa o około 35 mln zł. Zniesienie opłat za 
wydanie dowodu osobistego zostało zapisane w nowelizacji ustawy o 
ewidencji ludności i dowodach osobistych.
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1. Wełna Skoki – Leśnik Margonin
2. Polonia Jastrowie – Sparta Złotów
3. Płomień Połajewo – Polonia Chodzież
4. Fortuna Wieleń – Lubuszanin Trzcianka
Mecze półfinałowe odbędą się 14.04.2010r. Pierwszy mecz finałowy 

– 28.04, rewanż 6.05.2010. Wszystkie te mecze odbędą się o godzinie 
17:00.

Uwaga! Sędziów wyznacza Kolegium Sędziów z Piły. Zespoły roz-
grywają w parach (ćwierćfinał i półfinał – 1 mecz), oprócz finału, gdzie 
odbędzie się dwumecz.

Zawody odbywają się systemem pucharowym (mecz 2 x 45 min). 
W przypadku remisu zostanie wykonana seria rzutów karnych (bez 
dogrywki) wg. obowiązujących przepisów w celu wyłonienia zwycięscy 
zawodów. 

  

ROZGRYWKI 
W KLAsIE OKRęGOWEJ

Rozpoczęcie rozgrywek w Klasie Okręgowej nastąpi dnia 13/14 
marca 2010. 

ZIMOWE fERIE W ROŚCINNIE
Zimowe ferie, to okres kiedy dzieci i młodzież mają wolne dni od 

przedszkola i szkoły, a dorośli z reguły chodzą do pracy, gdyż urlopy 
przeważnie biorą latem i jest problem co nasi milusińscy mają robić 
w wolnym czasie. Z reguły nudzą się i przeważnie spędzają wolny 
czas przed komputerem lub telewizorem. W związku z tym dorośli z 
Rościnna postanowili zapewnić im inne rozrywki. 

Wystarczyło trochę dobrej woli i tak już 16 stycznia odbył się wspa-
niały kulig z udziałem 33 dzieci, które mimo mrozu przeżyły wspaniałe 
chwile, a po nich na sankach zasiadła młodzież i dorośli, którzy cieszyli 
się z szaleństw na śniegu jak dzieci. Kulig odbył się dzięki Annie Ba-
lickiej i Januszowi Szymasiowi. 

Kolejną atrakcją w dniu 27 stycznia był „Balik Karnawałowy” połą-
czony z dyskoteką, w którym wzięło udział 48 dzieci, a także młodzież 
i ich rodzice. Były gry i zabawy oraz wspaniały poczęstunek, czyli hot 
dogi i wypieki rodziców. Królem balu został Mikołaj Majcherczyk, a 
królową Maja Loręcka – wśród maluchów, a wśród starszych ciekawe 
przebrania miały Anna i Natalia Lisieckie oraz Bartosz Szymaś i Patryk 
Loręcki. Ponadto każde dziecko zostało obdarowane upominkami. 
Na zakończenie ferii 29 stycznia odbył się wyjazd 38 dzieci oraz ich 
opiekunów do kina na bajkę „Artur i zemsta Baltazara” do Wągrowca, 
a po kinie pizza w Skokach. 

Organizatorzy tj. Sołtys Rościnna pani Mariola Gebler oraz Karina 
Szymaś, Justyna Kujawa i Beata Loręcka pragną podziękować Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Skoki za udostępnienie autobusu na wyjazd do 
kina oraz za pomoc finansową właścicielom firm z Rościnna, a także 
mieszkańcom bez której nie można byłoby zorganizować tego pomysłu 
i zapewnić dzieciom tylu atrakcji.  Rościnno tym samym pokazało, że 
nie tylko w mieście można zorganizować ferie dla dzieci.

Justyna Kujawa

WERYfIKACJE…
Doczekaliśmy się wreszcie weryfikacji rozgrywek sezonu 2009/2010 

– jesień 2009 Pilskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Poniżej 
podajemy Tabele przedstawiające klasyfikację w Klasie Okręgowej 
– Seniorów i Juniorów. Równocześnie informujemy o klasyfikacji 
skockich trampkarzy starszych i trampkarzy młodszych.

Klasa Okręgowa - Seniorzy
L/P Drużyna Mecze Punkty Bramki Z R P
1 Polonia Chodzież 15 42 39-7 14 - 1
2 Drawa Krzyż 15 34 40-19 11 1 3
3 Pogoń Łobżenica 15 28 26-20 8 4 3
4 Unia Wapno 15 28 27-17 9 1 5
5 Nielba Wągrowiec 15 25 23-17 8 1 6
6 Fortuna Wieleń 15 22 25-15 6 4 5
7 Sokół Szamocin 15 22 19-26 7 1 7
8 Wełna Skoki 15 20 24-18 5 5 5
9 Stella Białośliwie 15 20 22-24 6 2 7
10 Noteć Czarnków 15 18 20-27 5 3 7
11 GLKS Wysoka 15 17 22-35 5 2 8
12 Radwan Lubasz 15 16 21-23 4 4 7
13 Korona Stróżewo 15 16 15-24 4 4 7
14 Noteć Rosko 15 16 17-27 4 4 7
15 Unia Ujście 15 9 12-30 1 6 8
16 Płomień Połajewo 15 5 16-39 1 2 12

240 338 368-368 98 44 98

Klasa Okręgowa - Juniorów
L/P Drużyna Mecze Punkty Bramki Z R P
1 Nielba Wągrowiec 13 34 43-14 11 1 1
2 Derby St. Łubianka 13 28 42-21 9 1 3
3 Krajna Sławianowo 13 25 33-15 8 1 4
4 Noteć Czarnków 13 25 26-14 7 4 2
5 Polonia Jastrowie 12 24 35-22 8 - 4
6 Fortuna Wieleń 13 20 35-21 5 5 3
7 TP Polonia Piła 13 20 25-17 6 2 5
8 Unia Wapno 12 18 30-37 6 - 6
9 Lubuszanin Trzcianka 13 17 20-37 5 2 6
10 Polonia Chodzież 13 17 40-27 5 2 6
11 Sokół Damasławek 13 11 22-45 3 2 8
12 WKS Wyszyny 13 8 14-39 2 2 9
13 Drawa Krzyż 13 5 21-34 1 2 10
14 Wełna Skoki 13 5 10-53 1 2 10

180 257 396-396 77 26 77

TRAMpKARZE sTARsI
W Klasie Trampkarzy Starszych, trampkarze Wełny po rozegraniu 

9 spotkań z 14-toma punktami i stosunkiem bramek 21-19 zajmują 5 
miejsce w Tabeli. Wyprzedzają nas: Noteć Czarnków – 27 pkt, Sparta 
Złotów, Unia Wapno i Pogoń Łobżenica. Po Wełnie kolejne miejsca 
zajmują Lubuszanin Trzcianka – 13 pkt. oraz Leśnik Margonin, Polonia 
Chodzież, Sokół Szamocin i Sokół Damasławek.

TRAMpKARZE MłODsI
W Klasie Trampkarzy Młodszych zawodnicy Wełny zajmują 3 miejsce 

w Tabeli – rozegrali 9 meczy i zdobyli 22 pkt. Naszych zawodników 
wyprzedzają: Polonia Chodzież – 25 pkt. i Lubuszanin Trzcianka – 22 
pkt. Za Wełną kolejno uplasowali się: Sparta Złotów – 16 pkt., Noteć 
Czarnków, Pogoń Łobżenica, Leśnik Margonin, Sokół Szamocin, Unia 
Wapno i Sokół Damasławek.

pUChAR pOLsKI
W dniu 22.10.2009 odbyło się losowanie 1/4 Pucharu Polski na 

szczeblu Okręgu Pilskiego. W wyniku losowania wyłoniono pary, które 
rozegrają mecze w dniu 24.03.2010 o godzinie 16:30:
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WIADOMOŚCI OŚRODKA pOMOCY spOłECZNEJ W sKOKACh 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACy 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach 
przy ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Nazwa stanowiska pracy: 
Pracownik socjalny do realizacji projektów systemowych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Liczba lub wymiar etatu: 1

Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie: dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik 
socjalny lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub 
dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna, lub dyplom 
ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pra-
cownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, 
politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
• doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 
organizacjach pozarządowych, bądź odbyty staż lub praktyka zawodowa w tych 
placówkach,
• znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na zajmowanym 
stanowisku pracy (ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego),
• dobra znajomość obsługi komputera (w tym Internetu) i umiejętność reda-
gowania tekstów
• prawo jazdy kat B,
Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z 
pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne prze-
stępstwo skarbowe.
Wymagania pożądane:
• doświadczenie przy realizacji projektów unijnych,
• komunikatywność,
• kreatywność,
• odporność na stres,
• umiejętność pracy w zespole,
• opanowanie,
• umiejętność interpretacji przepisów prawnych.

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
• dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, doświadczenie zawo-
dowe i osiągnięcia,
• zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekruta-
cji,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Rozpoznawanie i analiza potrzeb sytuacji osób i rodzin uczestniczących w 
projekcie „Lepsze Jutro” realizowanym w Gminie Skoki, w celu poprawy wa-
runków materialnych, socjalnych i zdrowotnych propozycją planu działania.
2. Weryfikowanie danych i przygotowywanie materiałów do diagnozy.
3. Ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy.
4. Współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami działalności socjalnej 
w celu kompensacji działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb i poprawy 
sytuacji osób wymagających potrzeb.
5. Promowanie wzorców i rozwiązań problemów poprzez poradnictwo, wska-
zywanie instytucji i organizacji do tego powołanych, a także czuwanie nad ich 
efektywnością.
6. Działalność profilaktyczna w środowisku poprzez
• współdziałanie w kształtowaniu polityki socjalnej,
• inicjowanie działań zapobiegawczych,
• otwartość na nowe zagrożenia społeczne i przeciwdziałanie im oraz poszu-
kiwanie nowych rozwiązań.
7. Utrzymywanie ścisłego kontaktu z lekarzem rejonowym i pielęgniarką 
środowiskową.
8. Prowadzenie dokumentacji pracy.
9. Czuwanie nad terminowym załatwianiem spraw i realizacją zaplanowanych 
działań.
10. Kontrola i zatwierdzanie dokumentów dotyczących realizacji projektu 
„Lepsze jutro” pod względem merytorycznym.
      
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta 
na pracownika socjalnego do projektów systemowych”, w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Skokach w godzinach od 8.00 do 15.00, a także listownie do dnia 
15 lutego 2010r.
Uwaga: Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach

Robert Rogaliński

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACy 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach 
przy ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Nazwa stanowiska pracy: 
Pracownik socjalny 
Liczba lub wymiar etatu: 1

Wymagania niezbędne:
· Wykształcenie: dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik so-
cjalny lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub dyplom 
ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna, lub dyplom ukończenia 
studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego 
na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka 
społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
· doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 
organizacjach pozarządowych, bądź odbyty staż lub praktyka zawodowa w tych 
placówkach,
· znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na zajmowanym 
stanowisku pracy (ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania admini-
stracyjnego),
· dobra znajomość obsługi komputera (w tym Internetu) i umiejętność redagowania 
tekstów
· prawo jazdy kat. B.
Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni 
praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo 
skarbowe.
Wymagania pożądane:
· komunikatywność
· kreatywność,
· odporność na stres,
· umiejętność pracy w zespole,
· opanowanie,
· umiejętność interpretacji przepisów prawnych
· wiedza z zakresu pozyskiwania środków finansowych pochodzących z Unii 
Europejskiej,
Wymagane dokumenty:
· CV,
· list motywacyjny,
· dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
· dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, doświadczenie zawodowe 
i osiągnięcia,
· zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu możliwie pełnej 
aktywności społecznej.
2. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mającymi na celu rozwi-
janie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.
3. Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także branie udziału w rozwijaniu 
infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym, zapobie-
ganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym 
zjawiskom w środowisku lokalnym.
4. Rozpoznawanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, potrzeb 
alimentacyjnych, a także w zakresie kierowania wniosków do odpowiednich 
organów na podstawie odrębnych przepisów o ustalenie niezdolności do pracy i 
stopnia niepełnosprawności.
5. Na podstawie złożonych wniosków przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji prze-
widzianej odrębnymi przepisami w zakresie przyznawania świadczeń pomocy społecznej.
6. Opracowywanie analiz i ustalanie potrzeb w zakresie potrzeb pomocy społecznej.
7. Prowadzenie dokumentacji pracy i załatwianie wniosków osób ubiegających 
się o pomoc.
8. Współdziałanie i prowadzenie koniecznych konsultacji w rozwiązywaniu proble-
mów socjalnych z organami policji, prokuratury i wymiaru sprawiedliwości.
9. Sporządzanie i udostępnianie w porozumieniu z Kierownikiem Ośrodka infor-
macji, danych i oceny z zakresu pomocy społecznej z terenu objętego własnym 
działaniem socjalnym dla potrzeb wewnętrznych Ośrodka.
10. Opracowywanie dokumentacji dotyczącej skierowania osoby do domu pomocy 
społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu na 
podstawie obowiązujących przepisów. 
11. Staranne i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie wszelkiej doku-
mentacji służbowej związanej z wykonywaniem powierzonych zadań.
12. Bieżąca archiwizacja dokumentacji służbowej, zachowywanie w tym zakresie 
odpowiednich przepisów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na 
pracownika socjalnego”, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach w godzinach 
od 8.00 do 15.00, a także listownie do dnia 15 lutego 2010r.
Uwaga: Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.
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pROJEKT „LEpsZE JUTRO”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w bieżącym roku otrzyma 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację  pro-
jektu „LEPSZE JUTRO” zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał 
Ludzki Działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej” środki w wysokości -108.111,50 
zł, wartość projektu wyniesie  - 120.794,97 zł

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej kobiet z 
Gminy Skoki, niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy 
OPS. 

Wymagane  efekty osiągnięte zostaną  poprzez oddziaływania ma-
jące na celu:
- przełamanie barier psychologicznych utrudniających bezrobotnym 

i nieaktywnym zawodowo kobietom podjęcie decyzji znalezieniu 
pracy,

- poprawienie umiejętności w/w kobiet w poruszaniu się po rynku 
pracy,

- nabycie nowych kwalifikacji zawodowych,
- rozwój umiejętności wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego,
- rozwój umiejętności dbania o własny wygląd oraz higienę osobistą. 

       
W związku z przyznaniem powyższych środków Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla kobiet zainteresowanych udzia-
łem w Projekcie Systemowym Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
w ramach działania 7.1. Każda z kobiet, która zgłosi chęć udziału w 
projekcie musi spełniać podstawowe warunki uczestnictwa:

- zamieszkująca na terenie miasta i gminy Skoki
- kobieta
- wiek od 22-55 lat
- bezrobotna lub poszukująca pracy
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
- kursy zawodowe,
- warsztaty wizażu (konsultacje kosmetyczki i fryzjerki),
- warsztaty aktywizacji zawodowej,
- doradztwo zawodowe,
- trening umiejętności społecznych.

Kobietom biorącym udział w projekcie zapewniamy bezpłatne ma-
teriały, zwrot kosztów dojazdu, pomoc finansową oraz poczęstunek 
w trakcie zajęć.

Zgłoszenia  przyjmujemy  do dnia 31 marca 2010. w siedzibie OPS 
lub telefonicznie pod numerem  061/ 892-58-28.

 KOMUNIKAT
w sprawie zmian w zasadach dotyczących przyznawania 

od 1 stycznia 2010r. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest 

ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a 
jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu nie-
pełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia 
miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, 
w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania 
orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w 
którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności. 

W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie 
innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowią-
zek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w 
pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. 

Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach 
należy do organu właściwego. 

W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których 
uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy 
może przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy 
społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności 
te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przepro-
wadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez 
ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji. 

Do postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielę-
gnacyjnego za okresy zasiłkowe przypadające przed dniem 1 stycznia 
2010 r., rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj. 
przed 1 stycznia 2010 r.) i niezakończonych ostateczną decyzją, mają 
zastosowanie dotychczasowe przepisy.

Wyżej opisane zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 13 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związa-
nych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706). 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej Anna Deminiak i Iwona Tyll  Tel. 061/ 8925-827

pROGRAM pfRON pN. 
,,UCZEŃ NA WsI”

W roku szkolnym 2009/2010 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach 
ponownie realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Uczeń na wsi”.

Powyższy program ma na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 
osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miej-
sko-wiejskie. Dzięki dofinansowaniu (udzielonej pomocy bezzwrotnej) 
ze środków PFRON niepełnosprawni uczniowie z terenu naszej gminy 
wyrównują szanse w zdobyciu wykształcenia poprzez poprawę warun-
ków kształcenia, a także możliwość uczestnictwa w zajęciach mających 
na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej.

W roku szkolnym 2009/2010 w programie bierze udział 19 uczniów 
niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, kontynuujących naukę w 
szkołach podstawowych (15 osób) oraz gimnazjach (4 osoby). Niestety 
do bieżącej edycji programu nie zgłosiły się osoby kontynuujące naukę 
w szkołach ponadgimnazjalnych.

Na realizację tegorocznej edycji otrzymaliśmy kwotę 31.038,40 zł.
Program zakończy się 30 czerwca 2010r.
Szczegółowych informacji na temat programu PFRON pn. ,,Uczeń 

na wsi” udziela pracownik OPS w Skokach – Pani Jolanta Kalka tel. 
61/89-25-828.

KOMUNIKAT
W roku 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach na realizację 

zadań wynikających z ustawy o pomocy Społecznej wypłacił kwotę 
598.964,00 zł, z tego na:
· zasiłki stałe dla 36 osób 100.578,00zł
· zasiłki okresowe dla 64 osób 96.099,00zł
· zasiłki celowe dla 257 osób 100.347,00zł
· opłatę za usługi opiekuńcze dla 17 osób 91.451,00zł
· opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 3 osób 

59.189,00zł
· dożywianie w placówkach oświatowych dla 326 dzieci  124.850,00zł
· dożywianie w formie zasiłków celowych dla 57 osób 26.450,00zł

Na realizację świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej 
wypłacił kwotę  2.249.039,00zł, z tego na:
· zasiłki rodzinne 857.553,00zł
· dodatki do zasiłków rodzinnych 747.609,00zł
· zasiłki pielęgnacyjne 256 osób 442.935,00zł
· świadczenia pielęgnacyjne dla 17 osób 94.942,00zł
· jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 106 dzieci 

106.000,00zł
Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2009 

wydatkowano kwotę 203.031,00zł.
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KONCERTY NOWOROCZNE 
W sTARYM fORTEpIANIE 

Ponad 200 osób, wśród których można było zaobserwować też znane 
osoby z Gminy Mieścisko, oraz mieszkańców Wągrowca i Poznania, 
wzięło udział w dwóch Koncertach Noworocznych zorganizowanych 
przez Bibliotekę Publiczną w Skokach w niedzielę 3 stycznie br. w 
Restauracji „Stary Fortepian”. 

Tym razem zgromadzeni zyskali możność podziwiania artystów i 
wysłuchania melodii w wykonaniu muzyków i solistów scen poznań-
skich i bydgoskich. 

Jako pierwszy zaprezentował się poznański zespół kameralny „Ar-
tu’S KWARTET” w składzie: Magdalena Olech – I skrzypce, Anna 
Stankiewicz – II skrzypce, Marta Pytel – altówka i Stanisława Dziedzi-
niewicz – wiolonczela plus prowadzący koncert Tomasz Raczkiewicz. 
Swój występ artyści rozpoczęli Uwerturą do „Zemsty Nietoperza” 
Straussa, po której Elżbieta Skrzypczak dyrektor biblioteki w imieniu 
organizatorów powitała zebranych i zainicjowała toast noworoczny. 
Z kolei zespół zaprezentował wiązankę popularnych walców, w tym 
„Wiedeńską Krew” Straussa, „Fascination” Mariacciego oraz walc 
z filmu „Noce i dnie” Kazaneckiego. Po walcach przyszła kolej na 
znane tanga oraz beginy i fokstroty. Swe występy Kwartet zakończył 
prezentacją przebojów muzyki klasycznej, wśród której szczególne 
zainteresowanie publiczności wzbudziły: „Taniec Zorby” Teodorakisa 
z filmu „Grek Zorba”, „The MAN I love” Gershwina oraz „Kankan” 
z operetki „Orfeusz w piekle” Offenbacha. Niesamowite wrażenie 
na publiczności wywarła pieśń „Ave Maria”, w wykonaniu Tomasza 
Raczkiewicza.

Po występach Kwartetu nastąpiła przerwa, w trakcie której uczest-
nicy wieczoru racząc się kawą i słodkim co nie co, mogli podzielić się 
wrażeniami i jak to już tradycyjnie na tego rodzaju imprezach bywa 
podziwiać wieczorowe fryzury i kreacje koleżanek i sąsiadek.

Po przerwie na scenę wkroczyli artyści bydgoscy: solistka Katarzyna 
Matuszak – artystka międzynarodowych scen oraz Piotr Salaber – kom-
pozytor, dyrygent i pianista, którzy zaprezentowali przeboje polskiej i 
światowej muzyki filmowej.

Koncerty zakończyły gorące owacje i satysfakcja z dobrze spędzonego 
wieczoru. Bo chociaż, zarozumialstwem byłoby twierdzenie, że wszyscy 
przybyli do „Starego Fortepianu” to melomani, bo zapewne, wśród nich 
byli i tacy, którzy zjawili się ze względów towarzyskich oraz tacy którzy 
uznali, że tak wypada, to wszyscy, a ich liczbę ograniczała liczba miejsc 
w restauracji, mogli kulturalnie i w miłym towarzystwie spędzić czas.  

E.Lubawy

WIECZóR KOLęD 
– sKOCZKI DLA RODZICóW!
Po szeregu wystąpień na różnych imprezach: prezentacjach, prze-

glądach i koncertach wreszcie przyszedł moment najważniejszy. W 
piątek, 15.01 br. Grupa Artystyczna Skoczki wystąpiła przed swymi 
najbliższymi: rodzicami, dziadkami i rodzeństwem. 

Dzieci i młodzież zaprezentowały kolędy i pastorałki przeplatane 
wierszami o tematyce świątecznej i noworocznej. Każdy występ był 
nagradzany gorącymi brawami, a wyrazem uznania dla młodych arty-
stów i ich opiekunów były też wiązanki kwiatów i symboliczne kwiatki 
przekazane przez dyrektora Biblioteki Elżbietę Skrzypczak na ręce 
Małgorzaty i Mieczysława Jarzębowskich oraz Starszych Skoczków. 
Członkowie zespołu obdarowani zostali słodyczami, a wszyscy uczest-
nicy spotkania uraczeni kawą i świątecznym tortem.

Występom młodych artystów towarzyszyła prezentacja multime-
dialna obrazująca próby i przygotowania do prezentacji na scenie 

oraz prezentacje sceniczne Grupy. A, było ich nie mało, przy czym 
najważniejsze z nich to: 
- Noworoczny Koncert Kolęd dla Rodziców i Opiekunów w Restauracji 

„Stary Fortepian”.
- Występy w ramach XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy w hali Gimnazjum.
- Koncert Kolęd w kościele parafialnym w Mieszkowie, gdzie Grupa 

kolejny już raz gościła na zaproszenie proboszcza Eugeniusza Kiszki 
i po królewsku była przyjmowana przez mieszkańców.

- Udział w Przeglądzie Piosenki Szkolnej „Witryna” w Wągrowcu. W 
Przeglądzie tym, nasze Małe Skoczki zajęły I, a Duże Skoczki III 
miejsce.

- Zainicjowanie uroczystości z okazji Dnia Matki i udział, obok innych 
rodzimych zespołów w koncercie w hali skockiego Gimnazjum.

- Występy w trakcie czerwcowych Dni Skoków. 
- Udział w programie artystycznym przygotowanym i zaprezentowanym 

w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego w hali Gimnazjum.
- Udział w spotkaniu wigilijnym dla seniorów oraz członków Chóru 

Harfa i Chóru Kameralnego w Bibliotece Gminnej. 
- Starsze Skoczki, kolejny już rok wzięły udział w Ogólnopolskim Prze-

glądzie Piosenki „Piramida” w Budzyniu, gdzie zdobyły zaszczytne 
III miejsce.

- Urozmaiceniem cotygodniowych prób Grupy był udział w Letnich 
Warsztatach Muzycznych w Skorzęcinie, a w okresie przedświątecz-
nym Spotkanie Wigilijne w Sali Prób w Przedszkolu oraz ubieranie 
choinki połączone z zapaleniem świateł na choince oraz wspomnie-
niami, w trakcie których przypomniano polskie tradycje wigilijne. 
Miłym akcentem w okresie przedświątecznym było też spotkanie 
obecnych członków Grupy ze swymi starszymi koleżankami, obec-
nie już mężatkami, które na spotkanie przyszły ze swymi dziećmi, 
które mamy taką nadzieję, już za rok, a może dwa, zasilą obecnie 
działającą Grupę.
Naszym młodym artystom na początku Nowego 2010 roku życzymy 

dalszych sukcesów na scenie oraz zwyczajnie, wielu miłych chwil w 
życiu codziennym.

E. Lubawy

I ZNóW pIęKNIEJ 
Czas ferii zimowych kierownictwo Przedszkola Samorządowego w 

Skokach wykorzystało do przeprowadzenia remontów poprawiają-
cych bezpieczeństwo oraz funkcjonalność placówki i komfort pobytu 
przedszkolaków. 

Wymieniono 11 zamontowanych 26 lat temu, w trakcie budowy pla-
cówki, zużytych zrębem czasu, nieszczelnych i niedomykających się drzwi 
wewnętrznych prowadzących z korytarzy do pomieszczeń przedszkolnych. 
Zamontowano także 2 dodatkowe oszklone drzwi, które oddzieliły szat-
nię od ogólnodostępnego korytarza, a sam korytarz parteru oddzieliły 
od ogólnodostępnego holu. Równocześnie na schodach prowadzących 
do sutereny oraz na górną kondygnację i w pomieszczeniach gabinetu 
przedlekarskiego służącego równocześnie do prowadzenia zajęć logope-
dycznych oraz w pralni i w pokoju nauczycielskim w miejsce wykładziny 
PCV zamontowano płytki podłogowe. Pracom tym towarzyszyła częściowa 
wymiana zużytej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej 
z równoczesnym zainstalowaniem nowych lamp oświetleniowych. 

Łączna wartość wszystkich wykonanych prac remontowych wyniosła 
ok. 46.000zł, a sprawne ich wykonanie przez zakład Budowlany Stani-
sława Talara i Firmy z nim współpracujące oraz bezpośrednie zaan-
gażowanie pracowników Przedszkola przy pracach porządkowych po 
remoncie sprawiły, że wszystkie zamierzenia zostały przeprowadzone 
zgodnie z planem i zostały pozytywnie przyjęte rodziców i ich dzieci, 
które po feriach powróciły w mury Przedszkola.  

E. Lubawy 
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JUŻ pO fERIACh 
ZIMOWYCh

   Pierwszy semestr roku szkolnego został hucznie zakończony balem 
karnawałowym dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Wreszcie swo-
bodniej można było odetchnąć po trudach nauki i dać upust pomysło-
wości i kreatywności, która nie wiąże się jedynie z przygotowaniem do 
lekcji. Efekty tych skrupulatnych zabiegów można było obserwować 
na parkiecie zajętym przez roztańczone pary. Wiele wysiłku należało 
włożyć, aby ustalić personalia niejednego z tancerzy ukrytego pod 
kunsztownie przygotowanym makijażem i strojem. Szczególny aplauz 
zdobyła grupa chłopców na czas balu przebrana za dziewczęta. Nie 
zabrakło również klasycznych strojów księżniczek, rycerzy i najróż-
niejszych zwierzątek dokazujących wspólnie na parkiecie.

Tak miło zainaugurowane ferie można było kontynuować podczas 
następnych dwóch tygodni. Wypoczynek, zabawę, rozrywki umysłowe 
i zawody sportowe organizowali  nauczyciele, którzy bez gratyfikacji 
finansowej zapewnili swoim podopiecznym miłe i bezpieczne spę-
dzenie wolnego czasu. Z różnorodnej oferty zajęć mogli skorzystać 
wszyscy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i preferencjami.

 Spragnieni wysiłku sportowego zmagali się podczas turniejów i 
zawodów. Amatorzy rozrywek umysłowych bywali na zajęciach kółka 
szachowo-warcabowego, a także mogli zmierzyć się z przeciwnikiem 
przy partyjce popularnych gier planszowych. Dla miłośników przyro-
dy zorganizowano turniej przyrodniczy, a także kącik doświadczeń. 
Znaleźli także czas na powtórzenie wiadomości przed zbliżającymi 
się konkursami. Działalność kontynuowali członkowie kółka histo-
rycznego, którzy nawet podczas ferii zgłębiali tajniki historii, przy-
gotowując się do czekających ich w najbliższym czasie konkursów. 
Młodzi aktorzy spotykali się na zaimprowizowanej scenie w trakcie 
warsztatów teatralnych, a miłośnicy filmów uczestniczyli projekcjach 
swoich ulubionych dzieł małego ekranu. Zorganizowano także wy-
cieczki do poznańskich kin.

 Aktywny wypoczynek, rozwijanie swoich zainteresowań i pasji 
niewątpliwie wywrze pozytywny wpływ na pracę uczniów w kolejnych 
szkolnych.

pAsTORAłKI W sZKOLE 
W REJOWCU

9 stycznia 2010 roku w Szkole Podstawowej w Jabłkowie filia 
Rejowiec odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu 
uczniów z klas I – IV . Chociaż na dworze mróz i śnieg na pasto-
rałki przyjechało bardzo dużo osób m.in. Pan burmistrz Skoków, 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłkowie oraz rodzice 
występujących dzieci i wiele innych ludzi chcących podziwiać 
występ uczniów.  

Pastorałki przygotowali twórcy poznańskiej szkoły „ŁEJERY” 
Pani Elżbieta Drygas oraz Pan Jerzy Hamerski, którzy w szkole 
w Rejowcu prowadzą zajęcia teatralne. Podczas przedstawienia 
dzieci z pełnym entuzjazmem wyśpiewywały kolędy tradycyjne jak 
również pastorałki w ciekawej aranżacji muzycznej. W nastrój świą-
teczny i zimowy wprowadzały motywy świąteczne oraz przepiękna 
scenografia. W koncercie brały udział dzieci przebrane za różne 
postacie (Maryja, Józef, diabełek, aniołki, góralki, świerszczyk, 
krówka, owieczki itp). Był również Św. Mikołaj, w którego wcielił 
się sam Jerzy Hamerski. Aniołki zrobiły sporo zamieszania śpie-

wem, tańcem z choinką, robieniem porządków. Każdy uczestnik 
koncertu miał swoją ważną rolę w śpiewie i w odegraniu jakiejś 
postaci. Podsumowaniem koncertu  była przepiękna „Kolęda 
Domowa” w wykonaniu wszystkich dzieci, Pani Eli, Pana Jerzego 
oraz Pani kierownik szkoły w Rejowcu Pani Joanny Bonikowskiej. 
Po występie rozbrzmiały olbrzymie brawa, następnie głos zabrał 
Pan Burmistrz oraz Pani Dyrektor szkoły w Jabłkowie. Na za-
kończenie całej uroczystości wszyscy zgromadzeni goście zostali 
zaproszeni na poczęstunek, który przygotowały nauczycielki ze 
szkoły w Rejowcu. 

Joanna Bonikowska

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W sZKOLE W REJOWCU

15 stycznia 2010 roku w szkole w Rejowcu  odbyła się impreza z 
okazji dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klas I - III pod kierunkiem 
Joanny Bonikowskiej i Danuty Urbaniak  wystąpili z widowiskiem 
jasełkowym,  natomiast w drugiej części zaprezentowali krótką 
inscenizację dotyczącą Dnia Babci i Dziadka.  Na koniec wszyscy 
uczniowie szkoły i przedszkola wręczyli swoim babciom i dziad-
kom upominki oraz zaprosili na słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

Joanna Bonikowska 

JAsEłKA W sZKOLE 
W łOsIŃCU

"Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie 
władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, 
Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju."

IZAJ. 9:5

Dnia 22 grudnia 2009 r. odbyły się w naszej szkole Jasełka upamięt-
niające narodziny Jezusa Chrystusa. Przedstawienie przygotowała 
Pani Barbara Surdyk przy współpracy z Panią Grażyną Mazurek oraz 
uczniami klas I-III. Przygotowania do przedstawienia trwały od mie-
siąca, uczniowie poświęcili wiele czasu na próby i przygotowania, tym 
bardziej, że poza nauką tekstu, dzieci uczyły się też śpiewać kolędy, by 
w pełni oddać radość z narodzenia Pana. W Jasełkach wzięło udział 15 
uczniów naszej szkoły, uwagę zwracały piękne stroje: Świętej Rodziny, 
królów, aniołków i pasterzy. Całość została perfekcyjnie przygotowana 
i owacyjnie przyjęta przez rodziców, społeczność szkolną oraz gości. 
Jasełka wprowadziły wszystkich w radosny, świąteczny nastrój. Nie 
obyło się również bez tradycyjnego poczęstunku, wspólnego śpiewania 
kolęd, składania sobie życzeń oraz wizyty gwiazdora.

BAL KARNAWAłOWY 
W sZKOLE

W piątek 15 stycznia 2010 r. w Szkole Podstawowej w Łosińcu tra-
dycyjnie odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas I-III i oddziału 
przedszkolnego. Dzieci przygotowywały się do niego od kilku dni, 
ponieważ był to bal przebierańców. Od rana w szkole zaroiło się od 
księżniczek, wiedżm,  rycerzy, batmanów, Zorro, różnego rodzaju 
zwierząt i różnych osobliwości z innej planety. Stroje dzieci były 
piękne, kolorowe, a przede wszystkim bardzo pomysłowe. 

W klasach wychowawcy przygotowali słodkie poczęstunki dla 
uczestników balu, a klasa tego dnia zmieniła się w salę balową. Przy 
porywającej do tańca muzyce dzieci bawiły się świetnie. Kolorowe 
korowody, tańce w kółku, parami , indywidualnie, każdy tańczył jak 
lubi. Były również konkursy taneczne: taniec parami na gazecie, 
taniec z balonem i inne. Tego dnia nikt nie był smutny, w tańcu 
dzieci mogły wyrazić swoją radość, emocje i ogromną, w tym wieku 
potrzebę ruchu.
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POWTÓRKA  Z  SYLWESTRA

Była więc doskonała muzyka serwowana 
przez Antoniego Wiśniewskiego, przy której 
nogi same rwały się do tańca. A że panie, za-
dbały nie tylko o swe fryzury i kreacje, ale i o 
podniebienie swe i swych partnerów, humor 
i wesoły nastrój dopisywał wszystkim. Jak 
zawsze, były i dodatkowe atrakcje, tym razem 
związane z obchodem Rubinowego Jubile-
uszu Małżeństwa: Sabiny i Zbyszka Larusów, 
Urszuli i Tadeusza Jeżaków oraz Wandy i 
Wojciecha Glinkiewiczów, którzy swym ko-
leżankom i kolegom zafundowali szampana i 
wielki 14 kg tort. Były więc życzenia, pamiąt-
kowe upominki, toasty i gromkie sto lat za 
zdrowie Jubilatów. A, że tego rodzaju rocznica 
nie zdarza się na co dzień, wieść o niej dotarła 
też do dawno nie widzianych w Skokach sióstr: 
Benony i Preidencji, które przybyły z wiązanką 
kwiatów i specjalnymi życzeniami, a stojąc na 
wysokości zadania nie pogardziły też toastem 
za zdrowie bohaterów wieczoru. 

Uzupełnieniem całości niespodzianek stały 
się życzenia dla obchodzącego za kilka dni 
urodziny Witka Tokarskiego oraz życzenia dla 
maestra Antoniego, któremu przedstawicielki 
Zarządu Związku Emerytów wręczyły batutę, 

która za pociągnięciem kokardki przekształ-
ciła się w dyscyplinę do przywoływania do 
porządku niesfornych śpiewaków „Harfy”. 

Sobotni wieczór dobiegł końca. Jednak, już 
w jego trakcie ustalono, że kolejne spotkanie 
seniorów przy muzyce odbędzie się w podko-
ziołek, 16 lutego br. 

Jednak wieczorowe tańce, nie były tego dnia 

pierwszym spotkaniem seniorów. Wcześniej, w 
godzinach rannych, w tych samych, gościnnych 
podwojach Biblioteki, nasi seniorzy spotkali się 
na zajęciach „Akademii Seniora” W ramach tych 
zajęć, tym razem seniorzy poznawali, najpierw w 
ramach wykładu, a następnie w trakcie praktycz-
nych zajęć podstawowe zasady fotografii. 

E.Lubawy

Wieczorem, 9 stycznia br., tradycyjnie już, jak każdego roku, w pierwszej dekadzie stycznia, co wytrwalsi 
nasi seniorzy oraz ich goście, wśród których zauważyliśmy zaprzyjaźnioną parę z Czerwonaka, bawili się 
na „Powtórce z Sylwestra”. 

Spotkanie opłatkowo-noworoczne
W pierwszej części spotkania dzieci przed-

stawiły Jasełka Bożonarodzeniowe oraz szeroki 
repertuar kolęd, a Władysław Szelka, jeden 
z mieszkańców wsi zaprezentował własnego 
autorstwa wiersz wspomnieniowo – Bożona-
rodzeniowo – Noworoczny. Po podzieleniu się 
opłatkiem i złożeniu sobie życzeń noworocznych 
wszyscy uczestnicy przemieścili się do następnej 
sali by zasiąść przy świątecznym stole, na który 
organizatorzy uroczystości przygotowali: czer-
wony barszczyk, kapustę z grzybkami, smażoną 
rybkę i śledzika oraz słodkie wypieki. Tutaj też 
dzieci zaśpiewały kolejne kolędy, a pan Włady-
sław zainicjował wspólne śpiewanie kolęd.

Kończąc wizytę w Jabłkowie burmistrz 
wzorem Świętego Mikołaja obdarował wszyst-
kich uczestników spotkania upominkami 
noworocznymi.

Dzień wcześniej, bo w sobotę 9.01 br. spo-
tkanie opłatkowe z udziałem kierownictwa 
szkoły, rodziców i uczniów szkoły i oddziału 
przedszkolnego odbyło się w Szkole Podsta-
wowej w Rejowcu. Spotkanie urozmaiciły 
Jasełka przygotowane przez uczniów szkoły, 
które zachwyciły nie tylko rodziców ale i 
uczestniczącego w spotkaniu Burmistrza 
Tadeusza Kłosa. 

E. Lubawy

W niedzielne popołudnie, 10.01 br. w Szkole Podstawowej Fundacji Pomoc Dzieciom 
Wiejskim w Jabłkowie obyło się spotkanie opłatkowo – noworoczne mieszkańców wsi. 
Inicjatorem spotkania była radna Rady Miejskiej Maria Kozłowska, a do jego przy-
gotowania włączyli się kierownictwo szkoły z dyrektorem Małgorzatą Szpendowską 
– Wylegalską oraz uczniowie. Honorowymi gośćmi spotkania byli: burmistrz Tadeusz 
Kłos, sekretarz Blanka Gaździak i prezes Fundacji Jan Sztylke.



Dzień Babci i Dziadka w Rejowcu.

Balik w Łosińcu. Balik w Rościnnie.

Ferie 2010 w Szkole Podstawowej w Skokach - rozgrywki w piłkę siatkową.

III Koncert Noworoczny w Starym Fortepianie.

Jasełka w Rejowcu. Wieczór Kolęd.

SKOCKI KALEJDOSKOP

III Koncert Noworoczny w Starym Fortepianie.


