
Mariana Przykuckiego. Ujęła nas Twoja otwartość, bezpośredniość 
i żywe zainteresowanie miejscem urodzenia i wychowania Twojego 
Poprzednika. Czuliśmy się u Ciebie i z Tobą, Ekscelencjo, jakbyśmy 
znali się od dawna. Śmierć abp. Mariana bardzo nas zasmuciła. 
Straciliśmy wyjątkowego przyjaciela naszej społeczności, ale mo-
żemy powiedzieć, że zyskaliśmy nowego - w wymiarze duchowym i 
ludzkim -  Ciebie, Ekscelencjo. Mamy nadzieję Księże Arcybiskupie, 
że podzielasz te nasze odważne odczucia i  zechcesz w przyszłości 
utrzymywać i kontynuować  duchową więź z naszą parafią. Choć 
pasterzujesz Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej to jednak liczymy, że 
znajdziesz mały zakątek w swoim pasterskim sercu dla społeczności 
tego małego wielkopolskiego miasteczka. A dzisiaj serdecznie Ciebie 
witamy i zapewniamy, że nasz skocki dom jest Twoim domem nie tylko 
w wymiarze duchowym, ale również fizycznym. Prosimy o przewodni-
czenie modlitwie mszalnej w intencji ks. abp Mariana Przykuckiego, 
obejmując tą modlitwą także wszystkich tu obecnych i tych, których 

przynieśliśmy w swoich myślach i sercach. Szczęść Boże.”
Podczas liturgii, uświetnionej występem skocko-wągrowieckiego 

Chóru Kameralnego pod dyrekcją Andrzeja Kaliskiego, Ksiądz Ar-
cybiskup wygłosił kazanie, którym natychmiast ujął słuchaczy, gdyż 
piękną polszczyzną, niezwykle ciepło, sugestywnie i ze znawstwem 
wskazywał na szczególne miejsce Wielkopolski w dziejach naszego 
narodu. Przywołując historyczne fakty, dokonał porównania działań, 
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Zaledwie kilkugodzinny pobyt w Skokach obfitował w wiele spotkań 
w różnych miejscach naszego miasteczka, które Ksiądz Arcybiskup 
pragnął zobaczyć, by wiedzieć, gdzie się urodził i wzrastał jego czci-
godny poprzednik. Po krótkim powitalnym spotkaniu na plebani, w 
którym uczestniczyła również delegacja braci kurkowych , spojrzał 
na dom rodzinny Przykuckich, odwiedził siedzibę bractwa, modlił się 
przy tablicach poświęconych zmarłym powstańcom wielkopolskim, 
braciom kurkowym oraz pomordowanym w Katyniu, Charkowie i 
Miednoje, zadumał się nad mogiłą rodziców abp. Przykuckiego a 
następnie udał się do kościoła pw. św. Piotra i Pawła, by uczestniczyć 
we mszy św. koncelebrowanej z ks. seniorem Bronisławem Sobko-
wiakiem i proboszczem naszej parafii ks. Karolem Kaczorem, który 
witając go, powiedział:

„Wielki to dla nas zaszczyt gościć w naszej świątyni, w naszej 
parafii, mieście Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego. Wizyta to 
pierwsza, historyczna - mamy nadzieję - że nie ostatnia.

Duchowa łączność jaka zadzierzgnęła się między Skokami a 
Szczecinem, między mieszkańcami naszego miasteczka a Księ-
dzem Arcybiskupem to owoc życia i posługi pasterskiej  Twojego 
Poprzednika, syna ziemi skockiej – Księdza Arcybiskupa Mariana 
Przykuckiego. (…) Czcigodny Księże Arcybiskupie, mamy w żywej 
pamięci niezwykle serdeczne przyjęcie w Twojej siedzibie wszystkich 
uczestników modlitwy pamięci w pierwszą rocznicę śmierci abp. 

Słowa tej religijnej piosenki rozbrzmiewały w nie-
dzielne popołudnie w wielu sercach i myślach miesz-
kańców Skoków i okolic. Wtedy bowiem miała miejsce 
pierwsza, historyczna wizyta niecodziennego Gościa 
– Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Metropolity 
Szczecińsko – Kamieńskiego Andrzeja Dzięgi, który 
zaraz po przyjeździe pierwsze kroki skierował do koś-
cioła pw. św. Mikołaja, aby zobaczyć miejsce, gdzie 
został ochrzczony, modlił się i formował I Arcybiskup 
Metropolita Szczecińsko-Kamieński, skoczanin Ma-
rian Przykucki. 
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Jak co roku w Rejowcu obchodziliśmy Dzień Babci 
i Dziadka. Na uroczystość przybyli licznie zaprosze-
ni goście, dla których dzieci ze szkoły i przedszkola 
przygotowały przepiękne przedstawienie i drobne 
upominki. Babcie i dziadkowie chętnie wspominali 
dawne czasy przy kawie, ciasteczku i z wnukami na 
kolanach. W miłej atmosferze upłynął w Rejowcu 
Dzień Babci i Dziadka.

Dzień Babci i Dziadka
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
Ziemi: 
Wołta Aron ur. 19.12.
Szymańska Maria ur.22.12.
Bielawski Szymon ur.28.12.
Kantorska Julia ur. 28.12.
Marciniak Wiktoria ur. 30.12.
Student Filip ur. 31.12.
Cabańska Julia ur. 04.01.
Kielma Maja ur. 10.01.
Pauszek Martyna ur. 11.01.
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:
Sztandera Przemysław i Gałka Katarzyna
Rosin Bartosz i Piechnik Barbara
Osiecki Bartosz i Andrzejczak Ewelina
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:
Pajchrowski Zenon r.1939 – Jabłkowo zm.06.01.
Pawlaczyk Zofia r. 1932 – Bliżyce zm. 10.01.
Futro Stanisław r. 1946 – Skoki zm. 16.01.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

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

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

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

Dynamika wzrostu 
i struktura luDności
miasta i Gminy skoki

w latach 2000-2010

Stan na 
31.12

Liczba mieszkańców

Ogółem
Spośród ogółu

kobiet mężczyzn
zamieszkałych

w mieście na wsi
2000 r. 8 272 4 164 4 108 3 703 4 569
2003 r. 8 595 4 333 4 262 3 758 4 837
2004 r. 8 675 4 366 4 309 3 788 4 887
2005 r. 8 739 4 391 4 348 3 834 4 905
2006 r. 8 790 4 422 4 368 3 891 4 899
2007 r. 8 871 X X X X
2008 r. 8 901 4 424 4 477 3 925 4 976
2009 r. 8 998 4 475 4 523 4 009 4 989
2010 r. 9 344 4 687 4 657 4 159 5 185

inFormacJa DotyczĄca 
waŻności 

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

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

wydanym dowodzie osobistym. Po tym terminie unieważniany jest w 
systemie komputerowym.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy składać oso-
biście w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pokój nr 4, co najmniej 
30 dni przed terminem upływu ważności dowodu osobistego. 
 Przypominamy także, że dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

uwaGa PaniE!
Rak wcześnie wykryty jest uleczalny, a jego wykryciu służą badania 

mammograficzne. Właśnie na takie badania zapraszamy wszystkie panie 
w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z 
profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.

Badania odbędą się w dniu 21.02.2011. Mammobus stanie przy 
Ośrodku Zdrowia ul. Ciastowicza w Skokach. 

Zgłaszając się na badania należy okazać dowód osobisty oraz ważny 
dokument ubezpieczenia. 

Rejestracja na badania odbywa się telefonicznie od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod telefonami nr: 800 160 168 lub 
61 855 75 28
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nowE wŁaDzE Powiatu 
wĄGrowiEckiEGo!

W miesiącu grudniu 2010 roku ukonstytuowały się nowe władze 
Powiatu Wągrowieckiego, wśród których czołowe miejsca zajęli radni 
wybrani w okręgu wyborczym nr 3 obejmującym teren Miasta i Gminy 
Skoki i Gminy Mieścisko.

Przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany -  radny Tadeusz 
Synoracki.

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali wybrani:
- radny Krzysztof Migasiewicz
- radny Grzegorz Owczarzak 
Starostą Wągrowieckim wybrany został radny Michał Piechocki, a 

V-c Starostą radny Tomasz Kranc.
Zarząd Powiatu tworzą też radni: Andrzej Bielecki, Jacek Brzostow-

ski i Robert Woźniak. 
Radny Stanisław Kida został Przewodniczącym Komisji Bezpieczeń-

stwa i Komunikacji.
E. Lubawy

wsPomniEniE
aloJzy sŁoma

29 października  2010 r., na Cmentarzu Farnym w Wą-
growcu, rodzina, przyjaciele, koledzy i sąsiedzi pożegnali 
śp. Alojzego Słomę. Wśród towarzyszących w ostatniej 
drodze życia zmarłemu, byli również przedstawiciele 
samorządu mieszkańców i grona pedagogicznego oraz 
szczególnie liczni dawni jego uczniowie. Bo przecież, w 
osobie zmarłego żegnano nauczyciela, oddanego wycho-
wawcę wielu pokoleń mieszkańców ziemi skockiej. 

Śp. Alojzy Słoma, syn Stanisława i Marii zd. Jęć urodził się 5 stycznia 
1927 r. w Morakowie. W roku 1946 rozpoczął naukę w Państwowym 
Liceum Pedagogicznym w Wągrowcu, którą przerwało mu powołanie 
w dniu 12 grudnia 1948 r. do służby wojskowej w Marynarce Wojennej. 
Zdemobilizowany w grudniu 1950 r., 1 lutego 1951 r. podjął pracę w 
zawodzie nauczycielskim w Szkole Podstawowej w Żelicach. 

1 sierpnia 1955 r. Alojzy Słoma rozpoczął pracę w Szkole Podstawo-
wej w Pawłowie Skockim, a z dniem 1 września 1955 r. zamieszkując 
w Pawłowie Skockim objął funkcję dyrektora tejże Szkoły. Funkcję 
kierowniczą w Szkole w Pawłowie Skockim, z tytułem dyrektora, lub 
kierownika, w zależności od zmieniającej się struktury organizacyjnej  
placówek oświatowych w Mieście i Gminie Skoki Alojzy Słoma pełnił 
do przejścia na emeryturę, co nastąpiło z dniem 31 sierpnia 1985 
r. W latach 1975 – 1982 Alojzy Słoma dodatkowo uczył geografii w 
Zbiorczej Szkole Gminnej w Skokach, a po przejściu na emeryturę 
pozostając wierny zawodowi nauczycielskiemu na 1/2 etatu pracował 
w Szkole w Pawłowie. 

W trakcie swej pracy zawodowej śp. Alojzy Słoma uzupełniał i posze-
rzał swą wiedzę na kursach nauczycielskich i kursach dla kierowników 
szkół. W roku 1954 zyskał też Świadectwo Dojrzałości Liceum Peda-
gogicznego w Wągrowcu, a w roku 1963 dyplom ukończenia Studium 
Nauczycielskiego w Poznaniu.

11 sierpnia 1954 r. Alojzy Słoma zawarł związek małżeński z nauczy-
cielką Janiną Data, w osobie której znalazł wierną towarzyszkę życia 
do jej śmierci w 1983 r. Z nią też doczekał się i wychował 3 dzieci, z 
których syn Krzysztof wybrał zawód nauczyciela i kontynuował dzieło 
ojca w nauczaniu młodych Skoczan. 

Od chwili zamieszkania w Pawłowie Skockim Alojzy Słoma w pełni 
związał się  z miejscowym środowiskiem i włączał się w życie jego 
mieszkańców, a pełniąc funkcje nauczycielskie przygotowywał do ży-
cia wiele setek młodych ludzi, którzy wcieloną im przez niego wiedzę 
wykorzystywali w pracy, bądź też w dalszej edukacji.

E.Lubawy  

Jolanta szymkowiak 
wyBraŁa Żywot EmEryta
Z dniem 31 grudnia 2010 r., po ponad 38 latach pracy 

w organach administracji, najpierw państwowej, a na-
stępnie samorządowej, postanowiła zakończyć pracę i 
przejść na emeryturę nasza współmieszkanka Jolanta 
Szymkowiak.

Jolanta Szymkowiak, zd. Tafelska – córka Łucji i Edmunda, urodziła 
się 13 września 1952 r. w Skokach. Tutaj też ukończyła Szkołę Podsta-
wową im. Adama Mickiewicza. Następnie w latach 1967 – 1971 była 
uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, po ukończeniu, 
którego 27.07.1971 r. podjęła pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie 
Handlu Obuwiem w Poznaniu. 

Z dniem 1 stycznia 1973 r. miała nastąpić reorganizacja terenowych 
organów administracji państwowej. Likwidacji ulegały gromady, a 
w ich miejsce tworzono gminy, a do funkcjonowania nowych placó-
wek potrzebni byli nowi urzędnicy. Nie inaczej było i w Skokach. W 
miejsce istniejących tu równolegle Prezydium Miejskiej i Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej do obsługi Gminy powstał Urząd 
Miasta i Gminy, do którego nabór pracowników rozpoczęto z dniem 
1 grudnia 1972 r.

Tak więc, z dniem 1.12.1972 r. Jolanta Szymkowiak została pra-
cownikiem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, przygotowującego 
funkcjonowanie Urzędu Gminy (budynek przy ul. Plac Powstańców 
Wlkp. nr. 18), a z dniem 1 stycznia 1973 r. pracownikiem nowopowsta-
łego Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (budynek przy ul. Ciastowicza 
11).

Od początku, do ostatniego dnia swej pracy w Urzędzie, Jolanta 
niezależnie od klasyfikacji stanowiska: „referent”,  „podinspektor”, 
„inspektor”, czy też „kierownik referatu”, które zmieniały się w zależ-
ności od zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu, prowadziła szeroko 
rozumiany wachlarz z zakresu spraw wewnętrznych i organizacji. A były 
to sprawy z zakresu: ewidencji ludności i dowodów osobistych, ochrony 
przeciwpożarowej i wojskowości, zezwoleń na organizację zgromadzeń 
i prowadzenia imprez masowych  i prowadzenia rejestracji   działal-
ności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych, a 
w pewnym okresie także sprawy dot. spraw osobowych pracowników 
Urzędu, kultury i kultury fizycznej oraz zdrowia i opieki społecznej. 
W trakcie swego zatrudnienia Jolanta Szymkowiak pełniła też funk-
cję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i członka Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W trakcie zatrudnienia Jola pogłębiała swą wiedzę i wykształcenie na 
licznych kursach zawodowych. Ukończyła też Technikum Rolnicze.

W ciągu lat pracy i bogatego doświadczenia zawodowego Jolanta 
Szymkowiak stała się kompendium wiedzy, które pomagało Jej dobrze 
pracować i wykonywać przyjęte obowiązki ku zadowoleniu interesan-
tów. Jej doświadczenie zawodowe służyło też wprowadzeniu w arkana 
administracji wielu nowych pracowników Urzędu, w tym pracującą z 
dniem 1 stycznia 2011 r. na Jej stanowisku Monikę Wiertel. 

Pani Jolancie Szymkowiak, z którą Burmistrz Tadeusz Kłos wraz 
z kadrą kierowniczą Urzędu pożegnał się oficjalnie 30.12.2010 r. 
życzymy wiele szczęścia, dobrego zdrowia i znalezienia się w nowych 
warunkach życiowych w roli emeryta i szczęśliwej babci dwojga po-
siadanych wnucząt. 

E.Lubawy 

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 przyczyniać się do powstania chorób rakotwórczych
w najbliższym twym otoczeniu.
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zachowań i mentalności Wielkopolan z Polakami żyjącymi w innych 
zaborach. Słowa te pełne uznania i szacunku dla naszej regionalnej 
przeszłości, poruszyły zgromadzonych w kościele i z pewnością uświa-
domiły doniosłość codziennych, zdawałoby się banalnych działań, 
służących dobru naszej Ojczyzny.  

W imieniu bractwa kurkowego głos zabrali aktualni królowie 
kurkowi, Michał Rosik i Bogumił Rzepka, który wręczając bukiet 
kwiatów, powiedział m.in. „(…) Wierzymy, że słowa Księdza Arcybi-
skupa skierowane nie tylko do braci kurkowych, ale do nas wszystkich 
tu obecnych , pomogą nam wzmocnić patriotycznego ducha. Zbliżą 
nas jeszcze bardziej do ziemi szczecińsko - kamieńskiej i natchną nas 
uczuciami wzajemnej życzliwości i braterstwa.”

Na zakończenie ks. abp. Andrzej Dzięga dziękował m.in. bractwu 
kurkowemu za zaproszenie, Chórowi Kameralnemu za znakomite 
wykonanie kilku pieśni, a wszystkim zgromadzonym za wspólną 
modlitwę.

Ostatnim, ale bardzo istotnym punktem dnia było spotkanie w 
Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie, gdzie jak 
zwykle bracia kurkowi i ich goście składali sobie życzenia i  śpie-
wali kolędy, do wykonania których porywał jak zawsze niezawodny 
Antoni Wiśniewski. Zebrani mieli też  okazję wysłuchać m.in. kilku 
staropolskich kolęd w rewelacyjnym wykonaniu wspomnianego tu 
już Chóru Kameralnego.

Tradycyjnie rozpoczął je starszy bractwa Krzysztof Jachna, mó-
wiąc:

„Tegoroczne spotkanie opłatkowo-noworoczne Bractwa Kurkowe-
go w Skokach jest wyjątkowe. Powodem wyróżniającym je w sposób 
szczególny jest osoba naszego Gościa, ks. abp. Metropolity Andrzeja 
Dzięgi, który jako następca  w szczecińskiej katedrze naszego rodaka 
śp. ks. abp Mariana Przykuckiego zgodził się ofiarować nam dar kon-
tynuacji honorowego patronatu strzeleckiemu ruchowi w Skokach. 
Za ten dar i okazaną nam w ten sposób życzliwość, w imieniu braci 
kurkowych i ich rodzin, bliskich i sąsiadów pragnę już w tej chwili 
serdecznie podziękować (…).”

Spotkanie noworoczne to okazja do składania sobie życzeń, do 
rozmów, wspomnień. W tym roku jednak istotą wieczoru było nadanie 
abp Andrzejowi Dziędze tytułu Honorowego Członka Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Skokach. W mowie laudacyjnej Krzysztof 
Jachna powiedział między innymi: „(…) Odejście bliskiego naszym 
sercom abp. Przykuckiego, naszego starszego Brata, było dla nas 
wielką stratą. Z jakąż więc nadzieją odebraliśmy życzliwe i pełne 
szczerej otwartości gesty i słowa obecnego Metropolity Szczecińsko 
– Kamieńskiego, ks. abp. Andrzeja Dzięgi, kierowane do naszego 
środowiska. Odczytaliśmy w nich chęć kontynuacji duchowej blisko-
ści, wsparcia i honorowego patronatu dla podtrzymywania w nas i 
w naszych rodzinach tych samych idei i wartości, które uosabiał w 
naszym gronie ks. abp Przykucki. W ten sposób honorowy tytuł, jaki 
zgodził się przyjąć ks. Metropolita Andrzej Dzięga, ze względu na 
jego osobiste i suwerenne talenty staje się dla nas nie tylko przypo-
mnieniem ważnej przeszłości, ale przede wszystkim drogowskazem 
na przyszłość( …).”

W dalszej części uroczystego spotkania podstarszy bractwa Krzysz-
tof Migasiewicz zaprezentował najważniejsze fakty z życia otrzymu-
jącego honorowy tytuł:

„Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga urodził się 14 grudnia 1952 roku 
w Radzyniu Podlaskim w rodzinie rolniczej. W 1971 roku rozpoczął 
studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, które 
ukończył przyjmując w 1977 roku święcenia kapłańskie z rąk bp. 
Jana Mazura. Po święceniach pracował w Diecezji Siedleckiej jako 
wikariusz parafialny w Malowej Górze i Radoryżu. W latach 1978-
1980 był słuchaczem Zaocznego Studium Pastoralnego na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1982 został skierowany do odbycia 

studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. W 
1985 r. uzyskał licencjat, a w 1988 r. stopień naukowy doktora nauk 
prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Od 1 września 1989 roku 
został skierowany do pracy naukowo-dydaktycznej w KUL.

Przed otrzymaniem sakry biskupiej pełnił następujące funkcje 
kościelne: w latach 1987-1989 był notariuszem Sądu Biskupiego 
Siedleckiego; W latach 1989-1991 wicepostulatorem w procesie 
beatyfikacyjnym Męczenników Podlaskich; W latach 1989-2002 
sędzią Sądu Biskupiego Siedleckiego; W latach 1992-1995 był Kan-
clerzem Kurii Biskupiej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w 
Warszawie; W latach 1993-2002 wikariuszem sądowy Biskupa Dro-
hiczyńskiego; W latach 1994-1997 Promotorem Pierwszego Synodu 
Diecezji Drohiczyńskiej. 

W 1995 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Od 1998 roku jest 
profesorem KUL. Prowadzi zajęcia z zakresu kościelnego prawa 
procesowego oraz polskiego prawa rodzinnego. 

W latach 1996-2008 był Kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa 
Procesowego. Od roku 1996 pełnił funkcję prodziekana, a później 
dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
KUL.

7 października 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go 
Biskupem Sandomierskim. Ingres do katedry sandomierskiej i świę-
cenia biskupie odbyły się 24 listopada 2002 roku. Jako dewizę swojej 
posługi biskupiej przyjął słowa: Dominus Jezus (Panem jest Jezus).

Nasz gość, Ksiądz Arcybiskup  Andrzej Dzięga pełni następujące 
funkcje w Konferencji Episkopatu Polski: Jest Przewodniczącym 
Rady Prawnej KEP; Członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli 
Rządu Rzeczpospolitej; Polskiej i Konferencji  Episkopatu Polski; 
Członkiem Rady Stałej KEP; Członkiem Zespołu ds. Duszpasterskiej 
Troski o Radio Maryja; Członkiem Komisji Mieszanej: Biskupi - 
Wyżsi Przełożeni Zakonni; Członek Komisji Rewizyjnej; Członkiem 
Rady ds. Rodziny. 

W dniu 21 lutego 2009 r., Ojciec Święty Benedykt XVI mianował 
Biskupa Andrzeja Dzięgę, dotychczasowego biskupa Diecezji San-
domierskiej, Arcybiskupem Metropolitą Szczecińsko-Kamieńskim. 

Dnia 31 marca 2009 r. o godz. 11.00 Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, 
dotychczasowy biskup sandomierski, objął kanonicznie Archidiecezję 
Szczecińsko-Kamieńską.”

Wraz z nadaniem tytułu, potwierdzonym odpowiednim certyfika-
tem, ks. Arcybiskup Dzięga otrzymał z rąk prezesa Jachny legitymację, 
a kapelusz z charakterystycznymi dla skockiego bractwa symbolami 
wręczyli bracia Jan Kamiński i Stanisław Grzegorzewski. Dodatkową 
niespodzianką była pamiątkowa tarcza z wizerunkiem naszego kościo-
ła parafialnego z papierową tarczką, do której wcześniej w siedzibie 
brackiej Arcybiskup  oddał, jak się okazało, po raz pierwszy w życiu, 
kilka – ku ogromnej radości zebranych - bardzo celnych strzałów. 

Ksiądz Arcybiskup ciepło i serdecznie dziękował braciom za za-
proszenie do Skoków i nadanie honorowego tytułu brackiego. Swoją 
wypowiedź ubarwił dygresjami i anegdotami, żartując nawet, że nie 
należy biskupowi oddawać mikrofonu, bo jest wtedy  w stanie całko-
wicie nim zawładnąć. Wbrew temu, uczynił jednak kilka wyjątków, 
oddając głos ks. proboszczowi Karolowi Kaczorowi, burmistrzowi 
Tadeuszowi Kłosowi i staroście Michałowi Piechockiemu, którzy 
obdarowali go okolicznościowymi upominkami. 

Ksiądz Arcybiskup  zapewnił o następnej wizycie w Skokach. Będzie 
to miało związek z poświęceniem tablicy pamiątkowej dedykowanej 
ks. abp. Przykuckiemu, którą obecny Metropolita Szczecińsko-Ka-
mieński zamierza ufundować.

Spotkanie to, pełne bożonarodzeniowej radości, bez wątpienia 
zostanie w pamięci wszystkich zebranych.

Iwona Migasiewicz
Foto: Maciej Migasiewicz 

Dokończenie ze str. 1
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komunikat
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina właścicielom nieru-

chomości (współwłaścicielom, użytkownikom, zarządcom), o obo-
wiązku niezwłocznego oczyszczania w sezonie zimowym chodników ze 
śniegu i lodu na długości swoich nieruchomości. Powyższy obowiązek 
wynika z art. 4 ust.1 ppkt. g Regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku 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 przewi-
dziane w ustawie o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 
Nr 236 poz. 2008).

ii sEsJa raDy miEJskiEJ
W trakcie II sesji Rada Miejska Gminy Skoki w dniu 2 grudnia 2010 

powołała  Komisje Rady i ustaliła ich składy osobowe. 
Podobnie jak w ubiegłej kadencji aktualnie działają: 
Komisja Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji, 
w składzie: Berendt Elżbieta – przewodnicząca oraz członkowie: 

Deminiak Franciszek, Janecko Stanisław, Kujawa Zbigniew i Som-
merfeld Arkadiusz.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, 
Porządku Publicznego i Inwentaryzacji

w składzie: Kozłowska Maria – przewodnicząca oraz członkowie: 
Dembiński Jerzy, Kaniewski Stanisław, Tyll Leszek i Witek Roman.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji  
w składzie: Sawińska Jolanta – przewodniczaca, oraz członkowie: 

Surdyk-Fertsch Wiesława, Rosik Michał, Wiśniewski Antoni i Zaga-
niaczyk Małgorzata. 

Komisja Rewizyjna
w składzie: Janecko Stanisław – przewodniczący oraz członkowie: 

Dembiński Jerzy, Kaniewski Stanisław, Wiśniewski Antoni i Witek 
Roman. 

Komisje działają na podstawie przyjętych przez siebie i zatwier-
dzonych przez Radę rocznych planów pracy – ich zatwierdzenie 
nastąpi w trakcie lutowej sesji Rady. Plany te mogą być na bieżąco 
rozbudowywane, a porządek obrad poszczególnych posiedzeń może 
być rozwijany o nową dodatkową tematykę i sprawy które wyłonią się 
w trakcie ich pracy. 

Komisje Rady są ważnym organem w strukturze Rady. To na ich 
posiedzeniach analizuje i ocenia się materiały, informacje i sprawozda-
nia przedkładane przez Burmistrza, które mają stać się przedmiotem 
obrad Rady. Na komisjach ocenia się projekty uchwał i wypracowuje 
opinie, które ich przewodniczący w imieniu Komisji przedkładają na 
sesji Rady.

Przed Komisjami obecnej kadencji już od pierwszych dni po wyborze 
stanęło ważne zadanie, którym stała się ocena i zaopiniowanie projektu 
budżetu na rok 2011. Dzisiaj z perspektywy kilku tygodni, możemy 
powiedzieć że dzięki zaangażowaniu ich członków, zadanie to udało 
się spełnić i budżet Gminy na rok 2011 został uchwalony w 23 grudnia 
2010 roku, co pozwoliło na sprawne funkcjonowanie Samorządu Gminy 
już od pierwszych dni obecnego roku. 

O bieżących pracach Komisji będziemy się starać na bieżąco infor-
mować w kolejnych wydaniach Wiadomości Skockich. 

E. Lubawy

rEalizuJEmy ProJEkt uniJny 
„inDywiDualizacJa 
ProcEsu nauczania”

W dniu 15.11.2010 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickie-
wicza w Skokach rozpoczęła się realizacja projektu systemowego o 
nazwie Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w 
Skokach. Projekt w 100%  realizowany będzie ze środków unijnych, w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 1330 godzin 
dydaktycznych zajęć dodatkowych dla 44 grup uczniów i uczennic. 
Uczestnikami projektu są wszyscy uczniowie klas I-III w liczbie 206, u 
których zdiagnozowano potrzeby edukacyjne. 

Są to zarówno uczniowie, u których stwierdzono wady postawy, 
zaburzenia mowy, zaburzenia komunikacji społecznej, trudności w czy-
taniu i pisaniu czy trudności matematyczne, jak i uczniowie szczególnie 
uzdolnieni sportowo, matematycznie czy z języka angielskiego. Zajęcia 
prowadzone są przez nauczycieli, którzy na co dzień zatrudnieni są w 
Szkole Podstawowej w Skokach. 

Projekt realizowany będzie do końca roku szkolnego 2010/2011. 
Dzięki pozyskanym środkom unijnym w kwocie 93 379,80 zł wpłynie 
on na podniesienie poziomu edukacji w szkole, zarówno w trakcie jego 
realizacji, jak i po jego zakończeniu.  

z DziaŁalności ośroDka 
Pomocy sPoŁEcznEJ

W roku 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach na realizację 
zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wypłacił kwotę 
592.488,00zł, z tego na:
- zasiłki stałe dla 28 osób - 101.244,00zł
- zasiłki okresowe dla 73 osób – 79.932,00zł
- zasiłki celowe dla 247 osób - 94.000,00zł
- opłatę za usługi opiekuńcze  dla 15 osób – 79.840,00zł
- opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 8 osób 

– 89.227,00zł
- dożywianie w placówkach oświatowych dla 324 dzieci oraz zasiłku 

celowego na dożywianie dla 92 osób - 148.245,00zł
Na  realizację świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej 

wypłacił kwotę 2 485 391,00, z tego na:
- zasiłki rodzinne - 1 040 658,00zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych -  642 841,00zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 258 osób -  476 442,00zł
- świadczenie pielęgnacyjne dla 40 osób  - 216 450,00zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 109 osób 

- 109 000,00zł
Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2010 

wydatkowano kwotę 226 756,00zł.

rozPoczynamy PrzEtarGi  
na inwEstycJE

Pierwszy – na budowę drogi gminnej Potrzanowo – Budziszewko.
Po uchwaleniu budżetu na 2011r. rozpoczęto procedurę  ogłasza-

nia przetargów na realizację gminnych inwestycji. Jako pierwszy do 
ogłoszenia został wybrany przetarg na budowę nawierzchni drogi 
gminnej relacji Potrzanowo – Budziszewko. Zakres   inwestycji obej-
muje budowę nawierzchni bitumicznej  drogi łącznie z podbudową.  
Długość drogi objętej inwestycją wynosi 2.403m i obejmuje   odcinek 
od końca nawierzchni bitumicznej w Potrzanowie do granicy gminy 
Rogoźno przy zakładzie papy Lemar. Inwestycja planowana jest 
do realizacji w  II kwartale  br. Inwestycja będzie finansowana  w   
połowie  ze środków własnych  Gminy Skoki i Unii Europejskiej. 

Otwarcie ofert przetargowych i podpisanie umowy  winno nastąpić 
w m-cu marcu br.
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OGŁOSZENIE
Na podstawie § 6 ust. 1, 2, 3 Uchwały XLVI/286/10 

Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 czerwca 2010 roku w 
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości informację, 
iż przeznacza się do wynajmu lokal socjalny, 
położony w Skokach przy ul. Topolowej 28/4. 

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 58,78 m2, a w jego 
skład wchodzą: pokój I (o pow. 16,03 m2), pokój II (o pow. 
15,24 m2), kuchnia (o pow. 8,92 m2), łazienka (o pow. 3,72 
m2), korytarz (o pow. 5,84 m2), skrytka (o pow. 4,86 m2), 
sień (o pow. 4,17 m2) oraz boks na opał (jako pomieszczenie 
przynależne).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy skła-
dać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, na 
przygotowanych drukach, w terminie od 1 lutego do 28 
lutego 2011 r. (decyduje data wpływu wniosku do 
sekretariatu).

Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem nie będą 
rozpatrywane.

Druki można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sko-
kach, pokój nr 1 bądź pobrać ze strony internetowej: www.
gmina-skoki.pl

W celu potwierdzenia wysokości dochodów osoby i rodziny 
ubiegające się o wynajem lokalu socjalnego winny załą-
czyć do wniosku stosowne zaświadczenie o uzyskiwanych 
dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku (tj. listopad 2010 roku, grudzień 2010 
roku, styczeń 2011 roku), wydane przez pracodawcę, organ 
emerytalno – rentowy, itp.

 
Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy wynaj-

mowane są osobom i rodzinom mieszkającym na terenie 
Gminy Skoki, które osiągają niskie dochody i znajdują się w 
trudnych warunkach mieszkaniowych. Szczegóły warunków 
wynajmowania lokali reguluje Uchwała Nr XLVI/286/2010 
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 czerwca 2010 roku w 
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/-/ Tadeusz Kłos

ProJEkty DoFinansowanE 
zE śroDkÓw unii EuroPEJskiEJ

Rok 2010 był rokiem bardzo pomyślnym jeśli chodzi o pozyskane 
środki z funduszy unijnych -  również na realizację zadań w roku 
bieżącym. Poza dużym projektem obejmującym kanalizację Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka, nasza Gmina pozyskała dofinanso-
wanie na wiele mniejszych, ale równie istotnych przedsięwzięć. Wartość 
dofinansowania tych projektów przekracza 2 mln złotych. 

Obecnie przy wsparciu środków zewnętrznych w ramach projektu 
„Indywidualizacja procesu nauczania”  uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Skokach uczestniczą w zajęciach dodatkowych, wyrównujących wie-
dzę oraz poszerzających zainteresowania. Jeszcze w pierwszym kwartale 
br. grupa skockich seniorów rozpocznie kurs obsługi komputera w 
ramach projektu „E-dukacja w Gminie Skoki”, natomiast młodzież  
w Bibliotece Publicznej w Skokach, będzie rozwijała swoje pasje w 
ramach projektu „Młodzi inżynierowie”.

Przygotowywana jest również dokumentacja przetargowa na do-
finansowane przez Unię Europejską przedsięwzięcia inwestycyjne 
tj. modernizacja siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, 
rozbudowa świetlic wiejskich w Potrzanowie i Kuszewie oraz budowa 
nawierzchni drogi Potrzanowo-Budziszewko.

DziaŁalność BiEŻĄca
Ogłoszono przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów gminnych 

położonych w Sławicy (działka nr 318/2 o pow. 368 m2). Grunt zloka-
lizowany pomiędzy działkami zabudowanymi w Sławicy, przeznaczony 
jest do dzierżawy w przetargu ograniczonym dla właścicieli sąsiednich 
działek.

Przeprowadzono procedurę przydziału 6 mieszkań socjalnych przy 
ulicy Topolowej w Skokach.

Na przełomie grudnia i stycznia podpisano akty notarialne sprzedaży 
gruntów na poszerzenie działek wzdłuż ulicy Antoniewskiej tj:

- Działkę nr 822/5 o pow. 174 m2 sprzedano za 4.770 zł,
- Działkę nr 822/1 o pow. 202 m2 sprzedano za 5.500 zł,
- Działkę nr 822/3 o pow. 170 m2 sprzedano za 4670 zł
- Działkę nr 822/7 o pow. 162 m2 sprzedano za 4.460 zł
- Działkę nr 822/6 o pow.170m2 sprzedano za 4.660 zł
- Działkę nr 822/8  o pow. 164 m2 sprzedano za 4.510 zł

W drodze przetargów nieograniczonych wybrano na 2011 rok:
- Dostawcę opału do placówek samorządowych tj. Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Jerzy Zieliński i Wspólnicy z Janowca Wlkp. – cena 
oferty 127.874 zł.

- Firmę transportową do przewozów szkolnych tj. Firma Usługowo-
Handlowa Franciszek Bober ze Skoków – cena oferty 298.003, 20 zł 
(4,98 zł brutto/1km).

- Dostawcę paliw do gminnych pojazdów i urządzeń tj. PHU JANUS 
ze Skoków – cena oferty 138.125 zł brutto.

- Wykonawcę usług komunalnych związanych z utrzymaniem czysto-
ści w mieście tj. Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe „ORDO” 
z Czerwonaka – cena oferty 69.871,00 zł.

Ze względu na znaczne uszkodzenia nawierzchni bitumicznej dróg 
gminnych, spowodowane przez niekorzystne warunki pogodowe, już 
w pierwszej połowie stycznia po stopnieniu śniegu, wykonano remonty 
cząstkowe dróg oraz utwardzono kruszywem drogi gruntowe w Potrza-
nowie, Pomarzankach i Chociszewie.

Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na budowę ul. 
Kościuszki II etap (połączenie przez tzw. groblę z ul. Rakojedzką).

Rozpoczęto procedurę opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek w rejonie ulic Kościuszki i 

Antoniewskiej, z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową. Trwa 
obecnie etap składania wniosków do planu.

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

Trwa aktualizacja danych do Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań, który zostanie przeprowadzony w dniach od 1 
kwietnia do 30 czerwca br. Jest to pierwszy spis ludności po wejściu 
Polski w struktury Unii Europejskiej. Zarówno sposób prowadzenia 
spisu, jak też zakres danych pozyskiwanych w spisie dostosowany jest 
do wymagań określonych unijnymi przepisami. Więcej informacji na 
temat spisu, w kolejnych numerach Wiadomości Skockich.

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta RP wyborów uzupełnia-
jących do Senatu RP, które zaplanowano na 6 lutego 2011 r., Burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki powołał Obwodowe Komisje Wyborcze.
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6 lutEGo 2011 wyBiEramy  
sEnatora rzEczyPosPolitEJ PolskiEJ

W związku z zarządzonymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 
dniu 6 lutego 2011r. w okręgu wyborczym nr 37 obejmującym min. naszą Gminę Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje co następuje:

Granice obwodów głosowania w tych wyborach pozostają takie same 
jak w ostatnich wyborach do Rady Miejskiej Gminy Skoki, co oznacza, 
że komisje wyborcze działać będą: 
• w Szkole Podstawowej w Skokach; 
• w Przedszkolu Samorządowym w Skokach;
• w Ośrodku Socjalno-Kulturalnym w Kakulinie;
• w Szkole Podstawowej w Lechlinie;
• w Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie;
• w Szkole Podstawowej w Rejowcu;
• w Świetlicy Wiejskiej w Bliżycach.

Równocześnie informujemy, że w wyborach do Senatu kandydują:
- Ajchler Zbigniew Czesław zgłoszony przez Komitet Wyborczy SLD
- Janyska Maria Małgorzata zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
- Łochowicz Leszek Roman zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe
- Stokłosa Henryk Tadeusz zgłoszony przez KWW Henryka Tadeusza 
Stokłosy 

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o nu-
merach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych. 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

z dnia 4 stycznia 2011 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na 
6 lutego 2011 r. wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej

1

Miasto Skoki
ulice: Boczna, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Kościelna, Krańcowa, Kręta, Krótka, 
Ludwika Dąbrowskiego, Łąkowa, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Plac Kościelny, Plac 
Powstańców Wielkopolskich, Plac Strażacki, Pogodna, Poznańska, Przylesie, Rogozińska, 
Rościńska, Rynkowa, Strumykowa, Wągrowiecka, Wąska, Wincentego Ciastowicza, 
Wodna, Zamkowa.

Szkoła Podstawowa 
ul. Poznańska 2
Skoki
62-085 Skoki
tel. 61 8-124-021

2

Miasto Skoki
ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Antoniewska, Bartosza Głowackiego, Bliska, 
Brzozowa,  Dojazd, Dolna, Dworcowa, Falista, Górna, Graniczna, Henryka Sienkiewicza, 
Irysowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Karolewo, Kasztano-
wa, Klonowa, Konwaliowa, Leśna, Lipowa, Okrężna, Osiedlowa, Piła-Młyn, Podgórna, 
Polna, Poprzeczna, Rakojedzka, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, 
Topolowa, Tulipanowa, Wczasowa.
Osada: Antoniewo, Antoniewo Leśniczówka.

Przedszkole Samorządowe  
ul. Sienkiewicza 19
Skoki
62-085 Skoki
tel. 61 8-124-982

3
Wsie: Chociszewko, Chociszewo, Jabłkowo, Kakulin, Kuszewo, Nadmłyn, Rakojady. Ośrodek Socjalno-Kulturalny

Kakulin 17
62-285 Popowo Kościelne
tel. 61 8-124-984

4
Wsie: Grzybowice, Grzybowo, Lechlin,  Lechlinek, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Roszkowo, 
Roszkówko,
Rościnno.

Szkoła Podstawowa 
Lechlin 9
62-085 Skoki
tel.  61 8-124-631

5 Wsie: Budziszewice, Potrzanowo. Świetlica Wiejska
ul. Skocka 45
Potrzanowo
62-085 Skoki
tel.  61  8-124-662

6
Wsie: Brzeźno, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne,  Ignacewo, Miączynek, Niedźwiedziny, 
Pawłowo Skockie, Rejowiec, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo.
Osada: Gozdowiec.

Szkoła Podstawowa 
Rejowiec 12
62-093 Rejowiec
tel. 61  8-124-682

7 Wsie: Antoniewo Górne, Bliżyce, Glinno, Jagniewice, Niedarzyn,  Pomarzanki, Raczkowo, 
Wysoka.

Świetlica
Bliżyce
62-085 Skoki
tel. 0 722 323 132

Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach od 600 do 2000.
Lokal Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 2, w Przedszkolu Samorządowym w  Skokach ul. Sienkiewicza 19, został  przystosowany  do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.
Uwaga! Karty do głosowania wydawane będą wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości.

                                        Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
                                                        /-/Tadeusz Kłos
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„Czysty artyzm dźwięków”, „Sześć cudów 
wokalnych”, „Królowie a cappella” – to tylko 
niewielka część tytułów recenzji, mówiących 
o występach zespołu wokalnego, Affabre 
Concinui. Z największym pochlebstwem 
wypowiadają się o nich krytycy z różnych 
stron świata. Chwalą znawcy klasyki, miłoś-
nicy muzyki rozrywkowej otwierają oczy ze 
zdumienia. 

Ja, widząc na plakacie sześciu wyprostowa-
nych mężczyzn w średnim wieku, zuchwale 
określających swój warsztat wokalny jako 
„idealnie współbrzmiący” (takie jest łacińskie 
znaczenie słów Affabre Concinui), podcho-
dzę do koncertu noworocznego 2011 raczej 
sceptycznie. 

Drugiego stycznia Sala Biblioteki była 
wypełniona po brzegi. Bilety zresztą na ten 
kameralny wieczór zostały już wyprzedane 
wiele tygodni temu. Elegancko ubrani sko-
czanie wyczekiwali na doznania estetyczne 
na najwyższym poziomie, do tego zresztą 
przyzwyczajeni od wielu lat. 

Wybiła godzina 18 i zaczęło się. Po kilku 
pierwszych dźwiękach, wydobywających się 
ze strun głosowych słynnego sekstetu już 
wiedziałam – Affabre Concinui to naprawdę 
najwyższa muzyczna półka. Harmonia głosów 
idealna, a każdy kolejny utwór zadziwiał bar-
dziej. Ciekawa interpretacja każdego z nich, 
niesamowite zdolności aktorskie sześciorga 
panów i absolutnie powalająca imitacja instru-

mentów muzycznych. Wszystko to sprawiało, 
że publiczność oniemiała z zachwytu. 

Dobór repertuaru  mógł się początkowo 
wydać zaskakujący – od muzyki barokowej, 
renesansowej i takich arcymistrzów jak Jan 
Sebastian Bach czy Antonio Vivaldi po rozryw-
kę XX wieku i Michaela Jacksona oraz Phila 
Collinsa. Jednak właśnie to połączenie klasyki 
z muzyką rozrywkową okazało się niesamowitą 
podróżą po zakątkach światowych przebojów 
– bez zbędnego patosu i z dużą nutą poczucia 
humoru.  Myślę, że każdy uczestnik tegorocz-
nego koncertu życzyłby sobie by przez cały rok 
2011 towarzyszyły mu tak wspaniałe emocje 
jak podczas występu Affabre Concinui.

Alicja Meller - Kukurenda

KONCERT NOWOROCZNY 2011

Musiało minąć 9 lat by Skoczanie kolejny raz mogli zobaczyć żywą Szopkę Bożo-
narodzeniową – wcześniej taka szopka zaistniała w roku 2001 przy Domu Rekolek-
cyjnym w Rościnnie. Obecnie żywa Szopka Bożonarodzeniowa stanęła na terenie 
Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie. Szopka taka od wielu 
była marzeniem pana Mieczysława Jarzembowskiego, które to marzenie w tym roku 
spełnił przy pomocy grona przyjaciół, mieszkańców sołectwa Potrzanowo na czele z 
Sołtysem Stanisławem Janecko oraz innych ludzi dobrej woli z terenu Gminy.

Szopka oprócz żywej Świętej Rodziny była otoczona zwierzętami, takimi jak: 
kuce, kozy, owce, gołębie, pawie, bażanty i indyki.

Przy szopce zorganizowano dwa spotkania, pierwsze w pierwszy dzień Świąt Bo-
żego Narodzenia, które uświetnił występ kolędującej Grupy Artystycznej Skoczki.  
Drugie spotkanie miało miejsce w dzień Trzech Króli, których naturalnie w tym 
dniu też nie zabrakło, żywych oczywiście!

Organizatorzy dziękują wielu ludziom zaangażowanym w ten projekt, bez po-
mocy których szopka nie nabrałaby takiego rozmachu. Jest nim Sołtys sołectwa 
Stanisław Janecko wraz z mieszkańcami, Firma LEMAR z Potrzanowa, pracownicy 
Przedszkola i pracownicy PPHU „Wspólnota” w Skokach. Wszyscy oni  podjęli 
się i wspólnie stworzyli piękne dzieło przy budowie którego zużyto: 250 balotów 
słomy do budowy ścian, kilka palet drewnianych drewnianych do budowy zagród 
i klatek dla zwierząt oraz kilka arkuszy blachy do pokrycia dachu. Szczególne 
podziękowania organizatorzy składają właścicielom zwierząt, a są nimi: Zdzisław 
Hauke i Eugeniusz Kuczyński z Potrzanowa, Marian i Wojciech Deminiakowie 
oraz Jerzy Głazowski ze Skoków a także Bolesław Kłosiński z Łosińca. 

Jak obiecuje pan Jarzembowski nie jest to jednorazowy projekt. W przyszłym 
roku szopka stanie na nowo, jeszcze bardziej okazała i piękniejsza, tym bardziej 
że już zgłaszają się chętni by wziąć udział w jej przygotowaniu. 

Karolina Stefaniak

Żywa szopka boŻonarodzeniowa w potrzanowie
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Wychodzi na to że chcąc nie chcąc zostaję właśnie niemianowanym 
orkiestrowym reporterem w Skokach.  Dokładnie to chcąc, w myśl 
ożywiającej nas zasady iż w tym dniu każdy co ma to da: cukiernik 
tort, sponsor fant, przedszkolak głosik, uczestnik grosik, fotograf oko, 
ja pióro bo podobno mi to jakoś wychodzi.  O pierwszej skończyliśmy 
liczyć pieniądze, pomyliśmy kubki po kawie poszliśmy do domu. Mam 
czas. No to pojechali!

Prosimy o owacje – czas na licytacje
Program jest tak skrojony, żeby każdy znalazł w nim coś dla siebie. 

To ważne, uczestnicy finału a więc widownia to istny przekrój miasta i 
okolicy, często całe rodziny, ledwie samobieżne dzieci, średnie i starsze 
pokolenie, dużo gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzieży. Pewnie 
zawsze tak było, że w dziedzinie muzyki czy sztuki estradowej to co 
kręci dzieci jest mało strawne dla rodziców i odwrotnie, trudno jest też 
znaleźć rzeczy ze środka, które zainteresowałyby wszystkich – trzeba 
się więc nieźle nagimnastykować przy koncepcji i programie. Rezultat 
jest co roku do oglądania i posłuchania

• Przedszkolaki, Wzruszają serca nie tylko rodziców. Są między-
pokoleniowe, rozbrajające w swoim przejęciu, niezawodne  i wiecznie 
młode

• Tancerze. Tym razem Swing Step, dwa młode jak zawsze duety qui-
ckstepowe, z tytułami w różnych zawodach, specjaliści od „szybkich”. 
Połowa widowni zaczepia oko o tancerzy, druga połowa o partnerki, 
a wszyscy mają okazję zobaczyć na własne oczy że zatańczyć można 
wszystko z rock n rollem i boogie woogie i że warto by się może 
podciągnąć w tej dziedzinie prywatnie, bo pomimo trudnych czasów 
jeszcze trochę okazji do potańczenia w Polsce jest. Do wykorzystania 
w karnawale.

• ErijevMassiv. Kto nie wiedział co to DanceHall ten się dowiedział 
plus Reggae trochę bardziej znane, ostre bujanie, szybko podawany 
tekst, który przy odrobinie wprawy można posłuchać i zapamiętać, 
bo nie jest o niczym, mieszanina luzu i energii. Kto jak kto ale ja się 
trzymałem poręczy i rozglądałem  po sali kto się bujnie na środek. W 
tym roku bujnęły się jednak tylko czterolatki więc czasowo przystopo-
wałem. Może i szkoda, bo pod koniec duch Boba Marleya zadziałał i 
ruszyło się przejście – zabrakłoze dwudziestu minut.

• Alltogether czyli wszyscy mogli się załapać na muzykę Andrei i 
Kariny, którzy „średniowieczny” (od średniego wieku a nie epoki) 
repertuar  włoskiego duetu Romina Powell i Albano, z nieśmiertelną 
Felicita włącznie napędzili ciężkim rockowym brzmieniem. Podobno  
mają także własną rockową mutację pod inną nazwą więc nic dziwnego. 
Złośliwi przebąkiwali co prawda coś o playbacku, ale całość zabrzmiała 
i o to chodzi.

• Niczego nie da się dorobić, kiedy ma się tylko własne głosy czyli 
SundaySingers czyli normalna kapela  bez instrumentów, wokal i instru-
ment al w jednym. Niby łatwiej w czwórkę (SundaySingers to kwartet) 
ale to już wyższa szkoła jazdy, coś dla tych co mają ucho oprócz uszu.  
„They Don t CareAboutUs” Michaela Jacksona na przykład jak to się 
modnie mówi rewelka

• Michała Sośniaka za to nie trzeba już było słuchać, bo to pokaz 
iluzji. Gratka nie tylko dla dzieciaka jak mówił program

PLUS. Szczególna jest atmosfera tych występów. Gra się wszak 
na sali. Zredukowana estrada sprawia, że artyści dzielą przestrzeń z 
publicznością, zagarniają ją głównie dzieci , im młodsze tym odważniej, 
okazja ewidentnie niewykorzystana.

MINUS. No właśnie
Były też inne jeszcze rzeczy ale – prosimy o owację – czas na licytację
Właściwie nie wiadomo czy licytacje odbywają się w przerwach kon-

certów i występów estradowych czy występy odbywają się w przerwach 
licytacji. To długi gwóźdź programu i dla nich też się tu przychodzi. 
To dopiero jest święto i dla każdego coś dobrego. Dla kolekcjonerów 

moneta, dla koneserów portret Marylin Monroe, dla fanów firmowe 
orkiestrowe gadżety, coś dla gospodarnych, coś dla zakręconych, coś 
dla beztroskich, ale przecież uczestniczymy w licytacji po to żeby 
uczestniczyć . I to jest istota rzeczy.

 Ilość i urozmaicenie gadżetowej oferty sprawia, że licytacja ma 
trochę też praktyczną stronę, najlepszy jednak jest duch szlachetnego 
wariactwa, który nas wszystkich ożywia i sprawia, że zmysł praktyczny 
pozostaje w cieniu. Sam miałem  ochotę zalicytować 20 ton żwiru 
za przystępną cenę, powstrzymała mnie obawa, że nie zmieści się w 
pokoju.

Ma swój szczególny klimat i rwany rytm, czasem rzadki bajer prze-
mknie za drugim razem, czasem o dość zwyczajny przedmiot przebijają 
się długo i na serio. A była i świnia jako kot z pistacjowego ciasta i 
wspomniane 20 ton żwiru zaś mistrzostwo gminy należy się uczestniko-
wi, który nie miał głowy do licytacji, wrzucił gruby pieniądz wprost do 
puszki i poszedł. Tegoroczna miała spokojny początek i dość wariacki 
koniec, kiedy to po „światełku do nieba”  pośród zwijanych kabli i 
wynoszonych stołów poszła dogrywka wprost przy stole, na drugim 
oddechu prowadzącego, resztkach wydolności komisji przyjmującej i 
niepowstrzymanej ochocie uczestników. I wyobraźcie sobie, zatrzyma-
liśmy się dopiero przy gimnazjalnym obrusie na stole, poszło wszystko. 
I miotło - grabie ogrodowe i spryskiwacz do trawy – jak znalazł na tą 
porę roku, i oryginalna filmografia Przystanku Woodstosk (prawdzi-
wy rarytas) trzy kalendarze na ten sam rok i wianuszek niewielki, ani  
Bożonarodzeniowy ani Wielkanocny ale za to ostatni. O owację się 
prosiło tylko już nie miał kto.

Za to zamiast owacji solidne podziękowania należą się mniej wi-
docznym a najmocniej pracującym:
 gospodyniom prowadzącym kawiarnię, które przepracowały tam 

dwie trzecie dnia i wieczór
 gospodarzom Sali Gimnazjum w Skokach, którzy oprócz miejsca 

na spotkanie dali tam zwyczajną ciężką pracę przy przygotowaniu
 „liczycielom” zebranych pieniędzy, którzy uparli się sprawdzać 

do skutku złotowe błędy przy kilogramach wagi i siedmiocyfrowych 
sumach z dwoma miejscami po przecinku
 wolontariuszom wszystkim, zwłaszcza wolontariuszom kwestu-

jącym, zwłaszcza najmłodszym
MINUS. Po raz pierwszy ekipa prowadząca Wielki Finał musiała 

sobie poradzić bez Szefowej całego przedsięwzięcia i jego prawdziwego 
(prawdziwej) spiritus movens. Porobiło się tak, że finał bez pani El-
żbiety Skrzypczak to jakby nie całkiem finał – mogę tak napisać bo nie 
pracuję w bibliotece. Ale – daliśmy radę! Wybaczcie że piszę „daliśmy” 
choć to nie ja dawałem radę

PLUS. No, daliśmy radę.

Na serio czyli rozmyślania przy liczeniu bilonu
Kubek z kawą, długopisy, kalkulatory komórkowe i inne, nóż, 

protokóly, karty, nalepki, foliowe torebki, palce czarne od bilonu i 
śmierdzące mosiądzem, numery puszek, w poprzek i wzdłuż, ilościo-
wo i wartościowo, do ciężkiej nocy liczymy pieniądze. To sport dla 
wytrwałych, skupionych i ogarniętych. Ile to jest 387 pięciogroszó-
wek?  Wbrew pozorom nie ma w tym nic podniecającego. Kasa jest 
podniecająca tylko wtedy, kiedy się ją dostaje albo kiedy jej nie ma. 
Przy cztero, pięciocyfrowych liczbach sumowanych w kolumnach błąd 
musi się trafić a wtedy trzeba go zlokalizować to znaczy policzyć od 
początku. Liczymy w pokoju nauczycielskim młodzieżowego ośrodka 
w Antoniewie, co jest pewnym ukłonem dla miejsca, gdzie Orkiestra 
zadebiutowała wiele już lat temu zanim stała się powszechną sprawą 
Skoków i całej szerokiej okolicy. 

No i właśnie w sprawie powszechnej sprawy. Nie wiem, czy napisano 
już jakąś pracę magisterską na temat Orkiestry, jeśli nie to czas się 
zainteresować. Na jednym z modnych portali internetowych toczą się 
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dyskusje w klimacie kto lubi a kto nie lubi Jerzego Owsiaka a przecież 
wszyscy wiemy, że tu nie chodzi o lans, o jednorazowe „spektakularne” 
wydarzenie ani  - co zdaje się zwietrzyli już politycy - o uzupełnianie bu-
dżetu skryzysowanego Ministerstwa Zdrowia. To akurat nie obchodzi 
mnie demonstracyjnie.Nie chodzi o medialność czy niemedialność i z 
perspektywy lokalnej społeczności, gminy czy niewielkiego miasteczka 
jakim są Skoki widać to najlepiej.

Ten styczniowy dzień to jest nasze święto i nie ma w tym żadnej 
przesady. Święto dobromyślności, solidarności i specyficznej wolności. 
Czy kto ma pięć złotych czy pięćset do wydania a raczej do dania  to 
daje i ten bezinteresowny wybór jest wyborem wolnym.  Powiem nawet: 
wolnościowym. W naszym dość durnym czasie, w którym ludzie mają 
pałer do zbierania się i działania wprost albo przy okazji PRZECIW 
komuś lub czemuś, uczestnicy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zbierają się i działamy po prostu ZA. Pozytywnie. Nie darmo motorem 
tej sprawy jest nastoletnia, gimnazjalna zazwyczaj młodzież, rozwojowo 
nieinteresowna i idealistyczna. Dołączamy do niej, bardziej sprawczy i 
skuteczni bo mamy portfele, o które na co dzień serio i skrupulatnie się 
troszczymy. W tym dniu jesteśmy mniej zapobiegliwi, ostrożni  ale też 
mniej nieufni i egoistyczni. Tak właśnie jest.Nie na pokaz, nie na lans, 
nie z rutyny, przecież wiemy jak wiele gestów solidarności i przyjaźni  
w naszym życiu publicznym jest gestami pustymi Uczestnictwo w tym 
naszym społecznym święcie dobrowolności nie jest pustym gestem.

Jesteśmy ludźmi poinformowanymi, więc wiemy jaka to jest skala, 
że to miliony w pieniądzach, międzynarodowe łącza, kolorowe bajery i 
stołeczne gwiazdy. Ale zbieramy się i działamy tutaj, ze sobą.Robimy to 
dla dzieci, zgoda, ale robimy to też dla siebie. Nie po to żeby uspokajać 
sumienia jak tam piszą niektórzy. Po to żeby zobaczyć, że potrafimy 
być lepsi, niż na co dzień o sobie myślimy. Serio.

Wiem także, że Orkiestra jest  niektórym daleko nie w smak i nie 
chodzi mi o prywatne opinie, które wszak mogą być różne. Nie nazywa-
libyśmy się Polska, gdyby było inaczej Recenzować, oceniać, dopisywać  
„od siebie” motywy i znaczenia do cudzych dokonań i działań to ulu-
biony sport. Zostawiam to. Nie będę się udzielał w jałowych sporach 
na forach internetowych, mam satysfakcję, że mogę to napisać tutaj. 

Między partiami, wyborami, niedomykającym się budżetem pań-
stwowym i prywatnym, między koalicją i opozycją, między Lechem i 
Legią spotkaliśmy się dzisiaj bo to ma sens i my wiemy, że ma. i jak 
dożyjemy to  się znowu spotkamy i zadziałamy, żeby się działo. W 
styczniu za rok.

Policzyliśmy, zebraliśmy a wcześniej wrzuciliśmy w tym roku 
19.602,74 złotych. No naprawdę.

Adam Pohl, Skoki 10.12.11

DZIĘKUJEMY:
Panu Tadeuszowi Kłosowi - Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki 

za  patronat i wsparcie w kolejnym finale orkiestry.  
Pani Elżbiecie Skrzypczak - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy w Skokach za duchową obecność i orkiestrowe czuwanie na 

odległość.
SPONSOROM I DARCZYŃCOM:

Panu Ireneuszowi Beltrowi – Gospodarstwo Rybackie w Skokach, Pani 
Beacie Pytlińskiej - Sklep wielobranżowy KRAM w Skokach, Państwu 
Annie i Andrzejowi Kaczmarkom z Potrzanowa, Kole Gospodyń 
Wiejskich w Potrzanowie, Państwu Beacie i Łukaszowi Wróbel ze 
Skoków, Panu  Aleksandrowi Szymkowiakowi - Cukiernia PISTACJA 
w Skokach, Pani Magdalenie Bartkowiak  - Salon Fryzjersko  - Kosme-
tyczny w  Skokach, Panu Grzegorzowi Matuszakowi -  FOTO VIDEO 
MIX w Skokach, Panu Robertowi Cichemu – Pizzeria VERONA 
w Skokach, Państwu Milenie i Bartłomiejowi Lahuta – Kwiaciarnia 
AMARYLIS – Skoki, Wągrowiec, Pani Ewie Rybickiej – FOTO 
– VIDEO - HANDEL w Wągrowcu, Państwu A.A. Lisieckim - Sklep 
UPOMINEK w Skokach, Panu Jackowi Dukszcie – Firma DAUNPOL 
Warszawa, Właścicielowi sklepu CENOWY RAJ w Skokach, Panu 
Janowi Dziurce – Cukiernia w Skokach, Państwu Kulawiakom – Sklep 
Wielobranżowy SEZAM w Skokach, Fundacji WOŚP, Panu Adamo-
wi Mrozińskiemu – Dyrektorowi Banku PKO w  Skokach, Państwu 

Arlecie i Andrzejowi Pilaczyńskim – Sklep VA - BANK w Skokach 
Pani Kindze Anders – Salon Kosmetyczny URODA w Skokach, Pani 
Zofii Mietlickiej – Kwiaciarnia LOTOS w Skokach, Pani Zofii Gronow-
skiej – Kwiaciarnia BACCARA w Skokach, Pani Eugenii  Cieślowskiej 
– Pośrednictwo Ubezpieczeniowe PZU w Skokach, Panu Grzegorzo-
wi Gatkowskiemu – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Skokach,  
Pani Ninie Greser – Salon Fryzjerski w Skokach, Pani Annie Jachnie – 
APTEKA POD MOŹDZIERZEM w Skokach, Pani Sylwii Witkowskiej 
– Mobilne Usługi Kosmetyczne SYLWIA  w Skokach, Panu Krzyszto-
fowi Migasiewiczowi – Piekarnia EMKA w Skokach, Państwu Krystynie 
i Wacławowi Wojciechowskim – APTEKA ŚW. ŁUKASZA w Skokach 
Panu Pawłowi Kubickiemu – Restauracja STARY FORTEPIAN w 
Skokach, Pani Natalii Glapa – Studio Masażu i Relaksu AMELIA w 
Wągrowcu, Panu Piotrowi Janka – Sklep MAL – BUD w Skokach, 
Panu Markowi Rochowiakowi – Sklep JARO w Skokach, Panu Miro-
sławowi Sękowskiemu i Synowi  -  Usługi Transportowo – Koparkowe 
w Skokach, Panu Łukaszowi Chudzikowi – Siłownia SPARTAKUS w 
Skokach, Pani Annie Szymkowiak – Trofea Sportowe i Okolicznoś-
ciowe w Czerwonaku, Panu Zdzisławowi Kasprzykowi – AKADEMIA 
KIEROWCY w Skokach, Panu Markowi Grzegorzewskiemu – Szkoła 
Jazdy WIOSNA w Skokach, Pani Joannie Maćkowiak ze Skoków, 
Państwu Barbarze i Zygmuntowi Wojtasiakom – Sklep AGRO - BUD 
w Skokach, Panu Jackowi Maślance – Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
- Usługowo - Handlowe w Skokach, Państwu Małgorzacie i Adamowi 
Błażejewskim z Bliżyc, Panu Norbertowi Janowskiemu – Pizzeria 
ITALIANA w Skokach, Panu Ryszardowi Jasińskiemu z Lechlinka, 
Państwu Renacie i Bernardowi Kucharskim – Sklep ARES w Skokach, 
Panu Grzegorzowi Owczarzakowi – Sklepy SZYSZKA w Skokach Pani 
Małgorzacie Bobrownickiej – STAJNIA POD LASEM w Łosińcu, Pani 
Dorocie Kamińskiej – KARCZMA KOŁODZIEJ w Skokach, Panu 
Łukaszowi Nowakowi ze Skoków.

SOŁECTWOM:
Brzeźno, Bliżyce, Jagniewice, Roszkowo, Szczodrochowo, Glinno, 

Kakulin, Budziszewice, Jabłkowo, Lechlin, Potrzanowo, Łosiniec, 
Kuszewo, Niedźwiedziny, Rościnno, Rejowiec, Pawłowo Skockie, 
Grzybowo, wsi Dzwonowo za osłodzenie orkiestrowego dnia. 
 
Panu Wiesławowi Sierzchule  - Dyrektorowi Gimnazjum w Skokach 
za zorganizowanie Wielkoorkiestrowego Turnieju Piłki Siatkowej 
oraz drużynom biorącym w nim udział: Koła Gospodyń Wiejskich z  
Potrzanowa, z Mieściska, Gimnazjum  w Skokach,  Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, Urzędu Miasta i Gminy w  
Skokach, Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu oraz drużynie 
młodzieży gimnazjalnej.

WOLONTARIUSZOM:
Zuzannie Rychlickiej, Paulinie Adamskiej, Angelice Krych, Marcie 

Siuchnińskiej, Blance Kopydłowskiej, Paulinie Skorupie, Sandrze 
Gramzie, Natalii Koczorowskiej, Dereżyńskiej Monice, Zuzannie 
Druciarek, Klaudii Loręckiej, Dominice Popkowskiej, Violetcie Ma-
tuszczak, Katarzynie Zywert, Natalii Lisieckiej, Paulinie Lipczyńskiej, 
Paulinie Szymkowiak, Katarzynie Mantaj, Natalii Troninie, Karolinie 
Słomińskiej, Annie Zrobczyńskiej, Patrykowi Loręckiemu, Mateuszowi 
Wojewodzie, Jagodzie Łuczak, Mariannie Dukszcie, Annie Pol, Alek-
sandrze Markiewicz, Magdalenie Orylskiej, Marcie Jędrzejewskiej, 
Annie Kapuścińskiej, Sylwii Rutkowskiej, Igorowi Duszyńskiemu, 
Marcinowi Wolnemu, Agacie Wojtkowiak, Dagmarze Wesołowskiej, 
Kindze Suchej, Patrycji Konieczce, Filipowi Kujawie, Joannie Szy-
mańskiej, Wojciechowi Wasylewicz, Julii Kubiak, Łukaszowi Kubiak, 
Ewelinie Szymańskiej, Julii Wasylewicz, Edwardowi Surdyk, Annie 
Surdyk, Małgorzacie Surdyk iAnnie Popadowskiej.

OPIEKUNOM:
Małgorzacie Zrobczyńskiej, Alicji Kramer, Małgorzacie Zagania-

czyk, Lidii Wróbel, Katarzynie Kopczyńskiej, Helenie Szymańskiej, 
Beacie Loręckiej, Tatianie Kubiak, Wiesławie Surdyk – Fertsch, 

XIX FINAŁ WOŚP w Gminie Skoki
Z nesesera reportera czyli dziewiętnasty finał WOŚP w Skokach

Dokończenie na str.13
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Andrzejowi Surdyk, Aldonie Kujawie, Katarzynie Dukszcie,  
Aldonie Lubiatowskiej, Annie Bałażyk.

Za szczególną pomoc i wsparcie dziękuję: Pani Iwonie Grzegorzew-
skiej – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Anto-
niewie, Panu Wiesławowi Sierzchule –Dyrektorowi Gimnazjum w Sko-
kach, Pani Jolancie Czepek – Dyrektor Przedszkola Samorządowego 
w Skokach. Państwu Irenie i Antoniemu Kasicom, Państwu Marzenie 
i Maciejowi Dureckim, Panom Piotrowi Wiśniewskiemu i Dariuszowi 
Jahnz, Panu Adamowi Pohl, Pani Małgorzacie  Wojciechowskiej, 
Panu Michałowi Rosikowi, Młodzieży z MOW w Antoniewie, Agacie 
Frąckowiak, Angelice Mycce, Karolowi Kłosowi, Karolinie Stefaniak, 
Natalii  Kuklińskiej, Alicji Meller – Kukurenda, Sylwii Popadowskiej, 
Aleksandrze  Gajewskiej

NAD BEZPIECZEŃSTWEM I PORZĄDKIEM CZUWALI : 
Policjanci Komisariatu Policji w Skokach oraz Strażacy OSP w 

Skokach
DZIĘKUJĘ ARTYSTOM XIX FINAŁU WOŚP W SKOKACH:  

Dzieciom  z Przedszkola Samorządowego w Skokach 
Joannie Szymańskiej i Maciejowi Kujawie ze Skoków 

Zespołowi „Evers” ze Skoków,  
„Erijeff Massiv” z Poznania,  

„The Sunday Singers” z Kalisza, 
”Andreo&Karina” z Katowic 

oraz grupie tanecznej „Swing Step” z Warszawy
Gabriela Bałażyk 

Sztab „Gorące Serca”

Szanowni Mieszkańcy!
Jest w roku jeden taki dzień, kiedy każdy z nas może stać się członkiem 

największej orkiestry świata. 
W minioną niedzielę 9 stycznia 2011 roku po raz dziewiętnasty w Polsce i 

po raz dziewiąty w Skokach zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  
W myśl hasła przewodniego tegorocznej akcji, że „warto się dobrze nakręcić” 
nakręciliście się wszyscy mega pozytywnymi działaniami, niespożytą energią 
i  uśmiechem ludzi. Daliście sobie nawzajem mnóstwo rzeczywistej radości. 
Solidna, rzetelna praca sponsorów, wolontariuszy, mieszkańców o gorących 
sercach przyniosła niesamowite efekty. Przekazaliśmy na konto Fundacji 
19.602,74 zł, a łącznie z 9 lokalnych Finałów ponad 100 tysięcy złotych.  
Dziękuję Wam wszystkim  za wielkie otwarcie portfeli, za Gminę 
Skoki „pod czerwonym serduszkiem”, za wspólne bycie z WOŚP.  
Tak trzymać do następnego XX Finału. Niechaj w roku 2012 dwudziestolatka 
Orkiestra zagra z nami swój jubileuszowy koncert. 

W imieniu skockiego sztabu WOŚP 
Elżbieta Skrzypczak

Dokończenie ze str. 12

„wEŁna” PrzyGotowuJE siĘ 
Do sEzonu

Chociaż, do wiosennego sezonu piłki nożnej jeszcze kilka tygodni 
skoccka „Wełna” dbając by mięśnie zawodników nie uległy zastojowi, 
bądź to sama organizuje, bądź też uczestniczy w Turniejach Halowych 
z udziałem zaprzyjaźnionych drużyn.

Tylko w ostatnich dniach odbyły się 2 tego rodzaju Turnieje. Pierw-
szy – 15.01.2011. Na Hali skockiego Gimnazjum z udziałem 6 drużyn 
odbył się Turniej „O Puchar Prezesa KS „Wełna”. W Turnieju udział 
wzięły: „KS” Łopuchowo, „Orkan” Objezierze, II Drużyna „Nielby” 
Wągrowiec oraz 3 drużyny skockiej „Wełny”, w tym: I drużyna „Wełny” 
oraz drużyny juniorów i seniorów.

Turniej ostateczne zwycięstwo przyniósł reprezentacji „Nielby”, 
która też opuściła Skoki z pięknym pucharem ufundowanym przez 
Prezesa „Wełny”. II miejsce zajęła I reprezentacja „Wełny”, a kolejne 
III miejsce drużyna seniorów „Wełny” Skoki.

Drugi Turniej z udziałem naszej reprezentacji odbył się 22.01 br. 
na wyjeździe, w Objezierzu. Tutaj na hali zmierzyli się dwie repre-
zentacje gospodarzy oraz drużyny występujące w barwach: „Wełny” 
Rogoźno, „Noteci” Czarnków, „KS” Łopuchowo i I reprezentacja 
„Wełny” Skoki.

W Turnieju tym wypadliśmy lepiej niż w rozegranym wcześniej na 
własnym terenie i nasza reprezentacja odniosła zwycięstwo, czego 
świadectwem jest przywieziony Puchar Prezesa  „Orkana” Objezie-
rze. II miejsce zajęła I drużyna gospodarzy, a III miejsce „Wełna” 
Rogoźno. 

Zarząd „Wełny” przygotowuje też swych piłkarzy do udziału w spa-
ringach, które zamierza rozgrywać w Wągrowcu, na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią. Pierwszym naszym przeciwnikiem prawdopodobnie 
już 6 lutego będzie reprezentacja „Sokoła” Damasławek, a kolejnymi 
„Lechita” Kłecko, „Orkan” Objezierze, „Wełna” Rogoźno i „Piast” 
Kobylnica.

Nasz klub pozyskał też nowych zawodników i w barwach  „Wełny” 
od nowego sezonu zobaczymy: Radosława Modlibowskiego, dotychcza-
sowego zawodnika „Nielby” Wągrowiec oraz Jakuba Trojanowskiego 
i Roberta Ludowicza – dotychczasowych zawodników „Concordii” 
Murowana Goślina.

E.Lubawy

BEzPŁatny oDBiÓr 
stŁuczki szklanEJ, 

Plastiku i makulatury 
oD miEszkaŃcÓw miasta skoki

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

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

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

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

Referat Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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CENY ZBóż
Obecnie (z dnia 21 stycznia 2011 r) ceny skupu zbóż są na poziomie:  

żyto na mąkę – ok. 660-750 zł/tona, pszenica 850-900 zł/t, jęczmień ok. 
650 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych w 
Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę do 780 zł/tona, 
pszenżyto na paszę ok. 700 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 650 
zł/t. Do ceny doliczyć VAT. Rok temu, w styczniu ceny skupu zbóż 
były dużo niższe, np. pszenica była w cenie ok. 490 zł , żyto 330 zł za 1 
tonę . Targowiskowa cena pszenżyta, jęczmienia około 35-40 zł/50 kg, 
pszenicy do 45 zł za 50 kg, ziemniaki jadalne 60 zł za 50 kg.

CENY TUCZNIKóW I BYDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 21 stycznia 2011) – obniża się i wynosi 

średnio 3,20 zł/kg plus VAT. Maciory ok. 1,90 zł/kg. Targowiskowe ceny 
prosiąt średnio 90 – 100 zł/szt, jest mało kupujących. Pogłowie trzody 
chlewnej w Polsce nieco wzrasło - głównie w dużych gospodarstwach. 
Ceny skupu młodego bydła rzeźnego wzrosły – i tak: byki ok. 6,00 
– 6,30 zł/kg, jałówki 4,20 - 4,40 zł/kg , krowy 3,00 do 4,00 zł/kg plus 
VAT. Mleko w skupie od 0,85 zł do 1,05 zł/litr plus VAT.

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

rok temu. Cena pszenicy konsumpcyjnej jest na poziomie 850 - 900 zł 
za tonę, żyto na mąkę w cenie 660 - 750 zł/t. Dużo wyższe niż rok temu 
są również ceny zboża paszowego, otrąb i pasz. Cena skupu tuczników 
podobna jak rok temu i niższa o 0,90 zł/kg niż 2 lata temu. Trudno 
przewidzieć kiedy nastąpi poprawa opłacalności chowu tuczników. 
Sytuacja finansowa producentów tuczników jest zła – nastąpi spadek 
trzody. Ostatnio wzrosła cena skupu bydła rzeźnego. 

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

Ministerstwo Rolnictwa planuje program organizacji targowisk w 
każdej gminie. Ma to pozwolić rolnikom na bezpośrednią sprzedaż 
swoich produktów. 

Od 1 stycznia 2011 r wzrosły stawki podatku VAT. I tak stawka 
podstawowa VAT (np. maszyny, części, paliwa, energia, mater. bu-
dowlane) wynosi 23 %, a VAT na środki do produkcji rolnej (nawozy, 
środki ochrony roślin) 8 %. Stawka na zwierzęta żywe i np. na owies to 
obecnie 8 %. VAT na nieprzetworzone płody rolne (materiał siewny, 
niektóre pasze) 5 %. Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników 
ryczałtowych wynosi 7 %. Taki VAT planowany jest do 31 grudnia 2013 
r. Jak będzie dalej czas pokaże. Ta sytuacja najbardziej obciąża go-
spodarstwa rozliczające się z podatku VAT, głównie w gospodarstwach 
nastawionych na produkcję zwierząt na rzeź.  

Obecnie rolnicy muszą zmagać się z wysokim poziomem wód grun-
towych. W wielu gospodarstwach woda jest w piwnicach. Zagrożone 
są kopce ziemniaków i buraków pastewnych. Na wielu polach (w za-
niżeniach) jest woda. Będą straty (wymoknięcia) w zasiewach ozimin 
i problemy z wysiewem nawozów oraz upraw wiosennych. Wskazane 
jest, aby tam gdzie to możliwe rolnicy „przekopali rowki” w celu 
umożliwienia spływu nadmiaru wody np. do rowu, choć rowy też są 
wypełnione wodą. Ten rok pozwoli stwierdzić gdzie są sprawne dreny 
melioracyjne, a gdzie dreny się już „zamuliły”. Są pewne sposoby na 
wyznaczenie, gdzie w polu dreny są położone. Stan melioracji  okazuje 
się teraz bardzo ważny. Z uwagi na nadmiar wilgoci stan wielu dróg 
gruntowych jest fatalny i niektóre gospodarstwa mają problemy z do-
jazdem do drogi utwardzonej. Z kolei na wielu drogach asfaltowych 
utworzyły się tzw. „dziury”, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
ruchu. Odszkodowania np. za uszkodzone koła można domagać się 

od zarządcy danej drogi. Jest to dość trudne do uzyskania (protokół z 
policji drogowej), ale możliwe.

Początek każdego roku to czas zawarcia ubezpieczenia gospodarstwa 
rolnego.

W dniach 23-24 lutego br. (w Sielinku) 5 rolników naszej gminy może 
uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu komputerowym na temat wykorzy-
stania komputera w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Szkolenie trwa 
2 dni z noclegiem. Proszę o pilne zgłoszenie się zainteresowanych osób. 

Skoki, 24 stycznia 2011 r.                   
Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, 
że zarządzeniem nr 7/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku ogłosił 

wykaz części działki przeznaczonej do dzierżawy na czas określony 
– na 2 lata w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Wykaz ten przedstawiamy poniżej:
WYKAZ

części (ok. 0,0580 ha) działki nr 1677 o ogólnej powierzchni 0,7761 
ha, położonej w Skokach przy ul. Zamkowej, 

przeznaczonej do dzierżawy na czas określony – na 2 lata
Oznaczenie nieru-
chomości według 

katastru oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 1677 w Skokach przy ul. Zamkowej,
zapisana w KW 47391 Sądu Rejonowego w 

Wągrowcu.

Powierzchnia nieru-
chomości

Powierzchnia ogólna 0,7761 ha
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy ok. 
0,0580 ha (Bi – tereny zabudowane inne).

Opis nieruchomości W skład nieruchomości – działki 1677 wchodzi 
plac utwardzony o powierzchni ok. 0,0580 ha z 
wjazdem od ul. Zamkowej, przeznaczony na cele 
parkingowe, który wykorzystywany będzie jako plac 
manewrowy do prowadzenia nauki jazdy – szkole-
nie kandydatów na kierowców.

Przeznaczenie w pla-
nie miejscowym oraz 
studium uwarunkowań 
i kierunków zagospo-
darowania przestrzen-
nego

Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Skoki stracił ważność dnia 01.01.2004 
r. wymieniona nieruchomość nie ma oznaczenia w 
planie zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego obowiązującym do dnia 31.12.2003 
r. teren ten przeznaczony był w części na tereny 
oświaty, a w części na zieleń publiczną.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki 
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy 
Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla 
działki nr 1667 położonej w Skokach został wy-
znaczony następujący kierunek zagospodarowania 
przestrzennego: „obszar zabudowy mieszkaniowej 
z usługami towarzyszącymi”.

Termin zagospoda-
rowania

Nie jest określony.

Czynsz dzierżawny Miesięczny czynsz za dzierżawę (wyjściowy do 
przetargu): 70,00 zł + 23 % VAT 
Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo 
korekty lub zmiany czynszu w trakcie trwania umo-
wy dzierżawy (np. korekta o wskaźnik inflacji).
Dzierżawca jest zobowiązany ponadto do ponosze-
nia na własny koszt wszelkich świadczeń publicz-
nych ciążących na dzierżawionej nieruchomości, w 
szczególności podatku od nieruchomości.

Informacja o przezna-
czeniu do sprzedaży, do 
oddania w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, 
najem lub dzierżawę

Dzierżawa części (ok. 0,0580 ha) działki nr 1677 o 
powierzchni 0,7761 ha w celu wykorzystania jako 
plac manewrowy do prowadzenia nauki jazdy 
– szkolenie kandydatów na kierowców.
Okres umowy – 2 lata

Termin wniesienia na-
leżności

Czynsz za dany miesiąc dzierżawy płatny jest do 
ostatniego dnia każdego miesiąca.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udzielają pracow-
nicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i 
Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. 61 8 925 814 lub 61 8 925 815.
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„sPalaJĄc śmiEci 
niEoDwracalniE niszczysz 

zDrowiE swoJE i swoich 
Bliskich!!!”

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

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

W trakcie spalania śmieci substancje te przedostają się do otoczenia 
– znajdują się w powietrzu, osiadają na roślinach i przedmiotach i 
pozostają tam długi czas. Następnie, wraz z wdychanym powietrzem i 
zjadanym pożywieniem np. warzywami, owocami, zbożami na których 
się osadziły, związki te dostają się do naszego organizmu. W ten sposób 
trafiają również do organizmu zwierząt, które potem również mogą 
stanowić nasz pokarm.

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

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

E. Lubawy

naJnowszE sukcEsy 
W ostatnim czasie gimnazjaliści brali udział w etapach rejonowych 

konkursów przedmiotowych. O tytuł laureata ubiegać się będą Marta 
Szmyra i Joanna Kruczek z geografii oraz Dominika Popkowska i 
Aleksandra Samol z historii. Uczennice przygotowują panie Małgorzata 
Dudek i Renata Hamulczyk oraz pan Andrzej Surdyk. Dziewczyny mają 
już gwarantowany tytuł finalisty i sześć punktów dodanych do świadectwa 
ukończenia  gimnazjum. Rok ten jest wyjątkowy, bo wyrównana została 
liczba osób z naszej szkoły, które zakwalifikowały się do ostatniego 
etapu konkursu. 

 Kilkuosobowa grupa uczniów czeka na wyniki konkursów z biologii i 
geografii, które powinny zostać ogłoszone w najbliższych dniach i o czym 
z pewnością napiszemy  następnym razem.

17 stycznia tego roku w Bolechowie odbyły się eliminacje do etapu wo-
jewódzkiego Konkursu Wiedzy o Parkach Krajobrazowych. Brały w nich 
udział drużyny z Murowanej Gośliny, Bolechowa i Skoków. Uczestniczki 
musiały się pochwalić wiedzą o wielkopolskich parkach krajobrazowych 
i ekologii. Nasza reprezentacja w składzie: Marta Szmyra, Zuzanna 
Druciarek, Monika Dereżyńska i Aleksandra Samol zdobyła największą 
liczbę punktów i bez problemu awansowała do kolejnej odsłony konkur-
su. Opiekunem drużyny jest pani Małgorzata Dudek. 

Również w Zespole Szkół w Bolechowie odbył się 10 grudnia br. konkurs 
recytatorski „Miłość w poezji  Bolesława Leśmiana”. Reprezentantka na-
szego gimnazjum, Marta Szmyra, zachwyciła kilkuosobowe jury recytacją 
dwóch wierszy patrona konkursu i uzyskała I miejsce, wspaniałą nagrodę 
książkową i okolicznościowy dyplom. Konkursowe laury  ucieszyły nie tylko 
Martę i nauczycielkę języka polskiego – Iwonę Migasiewicz, ale również 
jej mamę, będącą  jej  doradczynią i  pierwszą (surową) jurorką.

Kilka dni później, 14 grudnia Marta Szmyra i Klaudia Loręcka 
kolejny raz potwierdziły, że o Adamie Mickiewiczu wiedzą chyba 
wszystko. Kolejny bowiem raz wzięły udział w eliminacjach szkolnych a 
następnie w Powiatowym Konkursie Historycznym „Życie i twórczość 
Adama Mickiewicza. Marta zwycięsko rozprawiła się z drobiazgowymi 
pytaniami dwóch części konkursu, zajmując II miejsce. Natomiast Klau-
dia wywalczyła sobie wyróżnienie.  Dziewczyny cieszyły się nie tylko z 
nagród i pokonania sporej konkurencji,  ale też z dodatkowej wiedzy 
o Wieszczu, którą zgłębiały przy pomocy pani Iwony Migasiewicz.

Ola Samol „Szkolny Miszmasz”

w czasiE FErii DziEci siĘ 
nuDzĄ…

Już w poniedziałek, 31 stycznia rozpoczynają się w naszym wojewódz-
twie dwutygodniowe  ferie zimowe. Jest to czas zasłużonego i ocze-
kiwanego odpoczynku od codziennych zajęć dla wszystkich uczniów 
i nauczycieli. Nie znaczy to jednak, że szkołę na ten czas zamykamy 
na cztery spusty. Wręcz przeciwnie! Zapewniamy opiekę i ciekawie 
spędzony czas. Parafrazie znanej piosenki Kabaretu Starszych Panów 
zaprzeczają zajęcia przygotowane na ten czas przez skockie gimnazjum, 
w którym nikt na pewno nudzić się nie będzie! Wszyscy, nie tylko ci, 
którzy  naprawdę nie mogą żyć bez szkoły nawet podczas ferii, są  mile 
widziani na zajęciach, które - jak co roku - będą się odbywać według 
propozycji przygotowanych przez nauczycieli i uczniów. 

Ferie to znakomity czas na zajęcia sportowe i rekreacyjne, ale również 
na dodatkowe spotkania członków kółek przedmiotowych, na poszerzanie 
wiedzy potrzebnej do konkursów i egzaminów a także okazja do nadrobienia 
zaległości dla sporej niestety grupy uczniów, którzy otrzymali ocenę niedo-
stateczną na pierwszy semestr. Nadmienić należy, że szczególnie atrakcyjnie 
zapowiadają się wyjazdy do kina, aquaparku, planetarium i orbitarium. 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z  naszej oferty. Szczegółowa pro-
pozycja zajęć znajduje się na stronie www.gimnazjumskoki.pl

Iwona Migasiewicz 

komunikat
Z dniem 15 listopada 2010 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z 

dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych, której art. 5 stanowi co następuję:

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych: 
- Na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiek-
tów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
- Na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa 
w przepisach o systemie oświaty oraz jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej.
- Na terenie uczelni.
- W pomieszczeniach zakładów pracy.
- W pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego.
- W lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.
- W środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach słu-
żących obsłudze podróżnych. 
- Na przystankach komunikacji publicznej
- W pomieszczeniach obiektów sportowych.
- W ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci.
- W innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w 
którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych umieści w 
widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne in-
formujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub 
środku transportu, zwane „informacją o zakazie palenia tytoniu”.

Kto będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem 
transportu nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniu podlega 
karze grzywny do 2.000 zł. 

Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazem podlega 
karze grzywny do 500zł.   
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komunikaty
UWAGA! Zmiana godzin kółka plastycznego!

Od stycznia, młodzi miłośnicy sztuk plastycznych
spotykają się w Bibliotece tylko dwa razy w tygodniu.

Pani Małgorzata Zaganiaczyk
czeka na „Plastusie”

w poniedziałki i środy o godzinie 16:00.

*******

Zajęcia czytelnicze w Bibliotece 
dla najmłodszych miłośników książek

odbywają się jak zwykle w:
poniedziałki godz. 11:15,

wtorki godz.15:30,
środy godz.15:30.

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 2 – 6 lat
wraz z rodzicami

na bajeczne spotkania w krainie wyobraźni!

Biblioteka Publiczna w Skokach: 61-8925-822

Organizator

XIX Dni Miasta i Gminy Skoki,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

zachęca do zgłaszania się do Biblioteki Publicznej w Skokach,
do dnia 15 maja 2011

wszystkich zainteresowanych 
ustawieniem stoisk gastronomicznych i handlowych 

podczas XIX Dni Miasta i Gminy Skoki
W dniach 18 – 19 czerwca 2011.

Organizator zapewnia dostęp do prądu.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11 A

T--el. 61-8925-822, Fax 618925199
Mail: bibliotekaskoki@wp.pl

FEriE zimowE 2011
Program zajęć organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Sko-

kach adresowany dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat
31.01. 2011 – 11.02.2011

FERIE  POD ZNAKIEM SPORTOWYCH WARIACJI, PEŁNE 
NIESPODZIANEK I POZYTYWNYCH WIBRACJI

UWAGA NOWY PROGRAM ZMIENIONY! 

31.01. Poniedziałek godz. 10 – 14
Zabawy integracyjne – Biblioteka Skoki,
Zabawa w podchody – las koło jeziora Rościńskiego.
Prosimy zaopatrzyć dzieci w: ciepłą i nieprzemakalną odzież, wygodne 
obuwie do zabaw na sali w Bibliotece, śniadanie.
Zbiórka: Biblioteka Skoki, godz. 10:00.

1.02. Wtorek godz. 9 – 14
Warsztaty malowania na szkle – Miejski Dom Kultury Wągrowiec,
Pokaz filmów animowanych – Miejski Dom Kultury Wągrowiec,
Lodowisko – przy Gimnazjum nr 4 Wągrowiec.

Prosimy zaopatrzyć dzieci w: szklaną antyramę A 4, farby plakatowe, 
łyżwy (w miarę możliwości).
Zbiórka: Biblioteka Skoki, godz. 8:50.

2.02. Środa Godz. 13 – 15
Zabawy sportowe – Hala Gimnazjum Skoki.
Prosimy zaopatrzyć dzieci w: stroje sportowe, obuwie sportowe z białą 
podeszwą, napój.
Zbiórka: Hala Sportowa przy Gimnazjum Skoki, godz. 12:50.

 3.02. Czwartek godz. 10 – 14 
Zajęcia tańca breakdance z instruktorem gnieźnieńskiego Domu 
Kultury, Błażejem Sobeckim – Biblioteka Skoki,
Zabawy integracyjne – Biblioteka Skoki.
Prosimy zaopatrzyć dzieci w: wygodny strój i obuwie, śniadanie.
Zbiórka: Biblioteka Skoki, godz. 10:00.

 4.02. Piątek godz. 10 – 14:30
Wyjazd do Stajni pod lasem, do Łosinca (ognisko, zwiedzanie stajni, 
leśne szukanie skarbu, przejażdżki bryczką i konno). 
Prosimy zaopatrzyć dzieci w: ciepłą,  nieprzemakalną odzież i obu-
wie.
Zbiórka: Biblioteka Skoki, godz. 9:50.

7.02 Poniedziałek godz. 10 – 15:30
Zwiedzanie stadionu Lecha przy Bułgarskiej – Poznań,
Spektakl „O królewsko cesarskim traktacie” – Centrum Kultury Za-
mek Poznań.
Prosimy zaopatrzyć dzieci w: śniadanie.
Zbiórka: Biblioteka Skoki, godz. 9:50.

 8.02 Wtorek godz. 10 - 13 
Zimowe zabawy na świeżym powietrzu,
Gry drużynowe – Biblioteka Skoki.
Prosimy zaopatrzyć dzieci w: śniadanie, wygodne obuwie na zmianę 
do zabaw w Bibliotece, ciepłą, nieprzemakalną odzież.
Zbiórka: Biblioteka Skoki, godz. 10:00.

9.02 Środa 10 – 14:30
Seans filmowy „ Most do Terabithii” – MDK Wągrowiec,
Aquapark – Wągrowiec,
Spektakl w teatrze cieni – MDK Wągrowiec.
Prosimy zaopatrzyć dzieci w: strój kąpielowy, ręcznik.
Zbiórka: Biblioteka Skoki, godz. 9:50.

 10.02 Czwartek 16 – 19
Dyskoteka – Biblioteka Skoki
Prosimy zaopatrzyć dzieci w: wygodne obuwie do zabaw w Bibliote-
ce.
Zbiórka: Biblioteka Skoki, godz. 16:00.

 11.02. Piątek 14 – 16
Podsumowanie ferii, wręczenie dyplomów. 
Prosimy zaopatrzyć dzieci w: wygodne obuwie do zabaw w Bibliote-
ce.
Zbiórka: Biblioteka Skoki, godz. 14:00.

KONTAKTOWE NUMERY TELEFONóW:
Biblioteka Skoki: 61 8925 822
Kierownik półkolonii Gabriela Bałażyk: 798 824 520
Wychowawca Alicja Meller – Kukurenda: 669 416 550

Odpłatność za udział we wszystkich zajęciach, organizowanych przez 
Bibliotekę podczas ferii zimowych, wynosi 20 zł za tydzień.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w programie ferii.
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PolicJa ostrzEGa
Na terenie Wielkopolski odnotowano przypadki wyłudzania pienię-

dzy od osób starszych napotkanych na ulicach lub w ich domostwach. 
Osoby te pytane są o drogę a następnie zapraszane do samochodu z 
prośbą o pilotaż. W trakcie jazdy oszuści przedstawiając swoją złą sy-
tuacje finansową wzbudzają litość i pożyczają pieniądze  pozostawiając 
w zamian bezwartościowy jak później się okazuje zastaw. Ewentualnie 
nachodzą starsze osoby w mieszkaniach.

Zachowajmy ostrożność w kontaktach z nowo poznanymi osobami. 
Nie wsiadajmy do ich samochodów, nie zapraszajmy ich do domu, nie 
pożyczajmy pieniędzy ani też nie umożliwiajmy im zorientowania się 
gdzie przechowujemy wartościowe przedmioty. 

Przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności zabezpieczy nas 
przed utratą mienia.

Komendant Komisariatu Policji w Skokach
podins. Jacek Matysiak

TELEFONY ALARMOWE:
ZAWSZE, KIEDY DZIEJE SIĘ COŚ 

ZŁEGO,
KAŻDY, NAWET DZIECKO MOŻE 

ZADZWONIĆ NA 
NUMER ALARMOWY

997 POLICJA
999 POGOTOWIE RATUNKOWE

998 STRAŻ POŻARNA
112 TELEFON RATUNKOWY 

(SIECI KOMÓRKOWE)

kościÓŁ Pw. św mikoŁaJa 
BiskuPa w skokach

(Szlakiem Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka)

Na sąsiedniej stronie w artykule pod takim samym tytułem przedsta-
wiamy historię kościoła w połączeniu z historią skockiej Parafii pw. św. 
Mikołaja Biskupa. 

Przy tej okazji informujemy czytelników że Kościół pw. Mikołaja Bi-
skupa obok kościołów w Jabłkowie, Rejowcu i w Raczkowie jest jednym 
z dwunastu godnych zwiedzenia kościołów drewnianych objętych projek-
tem „Szlak Kościołów Drewnianych Wokół Puszczy Zielonka” (SKD), 
realizowanym przez Związek Międzygmminy „Puszcza Zielonka”, który 
to projekt zyskał dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Więcej na temat „Szlaku Kościołów Drewnianych Wokół Puszczy Zie-
lonka” można znaleźć na stronie projektu www.koscioly-drewniane.info

FEriE zimowE 2011
Program zajęć organizowanych przez Bibliotekę Publiczną 

w Skokach adresowany dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
31.01. 2011 – 4.02.2011

PASJE TE DUżE I TE MALUTKIE 

31.01. Poniedziałek godz. 10 – 14
Czy tylko ryba pływa?

Wizyta w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego koło w Skokach, 
„Taaaka ryba”-  zajęcia  edukacyjno – plastyczne.

1.02. Wtorek godz. 10 – 14
Strzał w dziesiątkę!

Wizyta w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Skokach,  „O broni i nie tylko” -  zajęcia  edukacyjno – plastyczne.

2.02. Środa godz. 10 – 14
Harcerska Brać!

Wizyta w siedzibie Związku Harcerstwa Polskiego w Skokach.
„Zuchowe malowanki” -  gry i zabawy edukacyjno – plastyczne.

3.03. Czwartek godz. 10 – 14
Gospodynie XXI wieku

Wizyta w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie.
„Malowanki, wycinanki….” -  zajęcia plastyczne.

4.04. Piątek godz. 10 - 14
Świat dużego ekranu

Wyjazd do kina.

Opiekunowie: Sylwia Popadowska /bibliotekarz/, Aleksandra Ga-
jewska /bibliotekarz/, Małgorzata  Zaganiaczyk.

Udział we wszystkich zajęciach, organizowanych przez Bibliotekę 
podczas ferii zimowych, jest bezpłatny.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w programie ferii.

POZNAJ SWOJĄ GMINĘ!

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kakulinie 
oraz

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skokach 

oferuje wynajem Sal
wraz z pełnym wyposażeniem

w sprzęt kuchenny i zastawę stołową
na cele zabawowe i wszelkie uroczystości rodzinne.
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KOŚCIÓŁ pw. ŚW. MIKOŁAJA w SKOKACH

Chrześcijanom obrządku katolickiego skocka świątynia służyła do końca 
XVI w., tj. do czasu, gdy w czasie reformacji, ówcześni właściciele miasta 
Latalscy przyjęli religię reformowaną i przekazali kościół swym współwy-
znawcom- braciom czeskim. W wyniku tego, w roku 1597 biskup Łukasz 
Kościelecki przeniósł siedzibę proboszcza do Potrzanowa, gdzie wybudowa-
no kościół drewniany pw. Matki Boskiej. Sytuacja ta trwała do roku 1643, tj. 
do czasu gdy wyrok sądu trybunalskiego przywrócił kościół katolikom. Od 
tego też czasu kościół oddano pod patronat św. Mikołaja Biskupa.

W roku 1737 katolicki właściciel Skoków- wojewoda poznański Michał 
Kazimierz Raczyński wybudował nową świątynię, która remontowana i 
przebudowywana służyła wiernym do czasów współczesnych, do roku 
2005, w którym to roku rozpoczęto jej kapitalny remont. 

Obecna świątynia stanowi budowlę zwieńczoną dwuspadowym dachem, 
krytym czerwoną dachówką karpiówką, której ścianę wykonano w technice 
szachulcowej, z tzw. muru pruskiego. Wyjątek stanowią, usytuowane od 
strony zachodniej 2 wieże i trójboczne zamknięcie prezbiterium od strony 
wschodniej, które zostały w całości wymurowane z cegły. Wnętrze kościoła 
dzieli się na 3 nawy, które rozdzielają cienkie, smukłe drewniane kolumny. 
Nawę główną, najwyższą zamyka płaski sufit z wymalowanym w latach 
50-tych plafonem, a niższe, nawy boczne wieńczą półkolebkowe, pozorne 
sklepienia z desek. Przedłużeniem nawy głównej, jest prezbiterium, po 
bokach którego znajdują się dwukondygnacyjne: od strony północnej 
- kruchta z bocznym wejściem do kościoła, a od strony południowej 
– zakrystia nad, na którymi znajdują się 2 empory (loże) oddzielone 
kolumienkami od prezbiterium.

Kościół ma 3 wejścia. Główne pomiędzy wieżami, nad którym znajduje 
się loża – chór z przeniesionymi po roku 1945 z kościoła ewangelickiego 
organami.  Wejście główne uzupełniają 2 wejścia boczne, tj. oprócz już 
wspomnianego, prowadzącego przez kruchtę, kolejne prowadzące bez-
pośrednio do nawy północnej.

Świątynia posiada 3 późnobarokowe ołtarze, które przerobione zostały 
w trakcie przeprowadzonego w latach 50-tych remontu, a figurujące w 
nich obrazy pochodzą z początku XX w. W ołtarzu głównym, mieści się 
obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, który zwieńczają figurki 4 
aniołków i kolorowy witraż patrona parafii. W lewym ołtarzu, od strony 
północnej znajduje się obraz Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, 
określanej też mianem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Prawy ołtarz 
boczny zawiera obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego. 

Godnymi podziwu, a zarazem najstarszymi zabytkami kościoła są 
bardzo piękne, pochodzące z I połowy XVII w., a więc z czasów gdy kościół 
pozostawał we władaniu kalwinów rzeźbione z chęcińskiego marmuru: 
czasza starej chrzcielnicy i przyozdobiona barokowymi ornamentami 
płyta nagrobna Zofii z Latalskich Reyowej, na której umieszczono 
napis epitafijny w języku łacińskim oraz herby: Prawdzic  Latalskich, 
Radwan Zebrzydowskich – rodowy herb matki Zofii a także Grzymała i 
Nałęcz – rodowe herby babek zmarłej. Zabytkowe też są, pochodząca z 
czasów budowy kościoła: ambona oraz dotychczas używana chrzcielnica 
i rokokowe balustrady empor nad prezbiterium, a także wbudowana w 
roku 1883 w ścianę świątyni płyta żeliwna upamiętniająca 200 rocznicę 
odsieczy wiedeńskiej.

Do czasu obecnego, rozpoczętego w 2005 roku kapitalnego remontu, 
a właściwie rozpoczętej od podstaw rekonstrukcji kościoła odnotowano 
remonty prowadzone w latach 1787, 1846 i 1911- w trakcie którego grun-
townie wyremontowano wieże oraz w latach 50-tych XX w., gdy wykonano 
również polichromie na suficie przedstawiającą min.: nad prezbiterium 
– scenę z Przemienienia Jezusa na Górze Tabor oraz nad środkową 
częścią nawy głównej postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem i oddających 
im cześć przedstawicieli wszystkich warstw i grup wiekowych ówczesnego 
społeczeństwa polskiego. Polichromia ta, jako nie stanowiąca wartości 
zabytkowej decyzją konserwatora została usunięta w trakcie obecnie 
prowadzonych prac remontowych.

Ostatnim proboszczem skockiej parafii przed okupacją hitlerowską był 
ks. Józef Echaust, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau, o 
czym przypomina wmurowana w ścianę kościoła tablica pamiątkowa. 

W latach 1939-1945 mocą decyzji władz okupacyjnych kościół był 
zamknięty, a parafianie by skorzystać z podstawowej posługi kapłańskiej 
musieli udawać się do Lechlina lub do Popowa Kościelnego, w których to 
parafiach w ograniczonym zakresie kościoły funkcjonowały.

Pierwszym powojennym proboszczem parafii pw. św. Mikołaja był. 
ks. Wiktor Joachimczak. Po nim parafią zarządzali księża: Włodzimierz 
Okoniewski, Marian Samoliński, Michał Łabiak, Roman Pioterek i  
Zdzisław Błaszczyk. Obecny proboszcz ks. Karol Kaczor skockiej parafii 
przewodzi od 2004 roku.

Obecnie do parafii św. Mikołaja liczącej ok. 4890 wiernych należą 
mieszkańcy: Antoniewa, Antoniewa Leśniczówki, Rakojad, Roszkówka i 
Potrzanowa oraz miasta Skoki.
 E. Lubawy

POZNAJ SWOJĄ GMINĘ!

SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH WOKÓŁ PUSZCZY ZIELONKA
Historia skockiej świątyni pw. św. Mikołaja Biskupa datuje się od roku 1373 i o 6 lat jedynie ustępuje historii założonego 

przez Janusza z Podlesia miasta. Sam Janusz, zwany Podleskim albo Skockim został też fundatorem pierwszego poświę-
conego przez poznańskiego biskupa Jana V Doliwę drewnianego kościoła pw. św. Wawrzyńca. Od tego też czasu Skoki 
tworzyły samodzielną parafię, a fakt ten potwierdza dokument erekcyjny wystawiony 9 grudnia 1373 roku w Poznaniu.
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Przekonali się o tym wszyscy, którzy w sobotę, 
8 stycznia br. przybyli do Biblioteki w Skokach na 
tradycyjną „Powtórkę z Sylwestra” – spotkanie przy 
muzyce, której repertuar zabezpieczył niezawodny 
„Maestro Antoni”. W trakcie spotkania były tańce, 
którym towarzyszyły melodie z lat 60-tych i z tych 
bardziej nam współczesnych. Był też tradycyjny toast 
żegnający stary i witający Nowy Rok 2011. Ale były 
też życzenia dla grudniowych, już minionych i dla 
styczniowych, najbliższych solenizantów.

Nasze panie, jak zawsze, zadbały nie tylko o 
swe fryzury i kreacje oraz o „przyodziewek” swych 
partnerów, ale i o podniebienia współbiesiadników. 
Tak więc, przyjemny, świąteczny nastrój dopisywał 
wszystkim. Nogi same rwały się do tańca, a usta do 
wspólnego śpiewu. 

I właśnie, widocznie sława skockich „Powtórek 
z Sylwestra” dotarła do niespodziewanego gościa 
– Karin Stanek, która ku zaskoczeniu wszystkich 
pokonując trudności komunikacyjne na polskich dro-
gach wraz ze swą nieodłączną gitarą w towarzystwie 
akompaniatora przybyła do skockiej biblioteki. Tutaj 
też nasi goście witani przez „Maestro Antoniego”, 
który dzielnie starał się im dotrzymać kroku zawład-
nęli sceną. Popłynęły więc melodie i słowa, niegdyś 
rozsławionych przez piosenkarkę i popularnych 
melodii: „Chłopak z gitarą”, „Trzynastego”, „Ma-
lowana lala”, „O mnie się nie martw” i „Nie bądź 
taki szybki Bil”.

Uczestnicy wieczoru skupieni wokół sceny pod-
chwycili znane melodie i przyłączyli się do wspólnego 
śpiewania. 

Teraz już naszym czytelnikom możemy ujawnić, 
że w postacie naszych gości niezwykle sugestywnie 
wcieliły się niezawodne koleżanki Basia i Iwona, 
którym w tym miejscu, życząc im dalszych inwencji 
twórczych w urozmaicaniu emeryckich zabaw jeszcze 
raz dziękujemy.

Ale „Powtórka z Sylwestra”, to tylko jedna z 
przejawów życia emerytów. Wcześniej, ponad dwu-
dziestu z pośród nich skorzystało z pomieszczeń 
udostępnionych przez kolegę Stanisława i bawiło się 
przy świecach w Noc Sylwestrową, a w dniu 4 stycznia 
już wszyscy spotkali się na comiesięcznym zebraniu 
w Bibliotece. 

Posylwestrowe spotkanie zapoczątkowało tego-
roczny sezon kulturalny i turystyczno-wypoczynkowy 
w życiu skockiego Oddziału Związku Emerytów. 
Szczegóły zostaną przedstawione na zebraniu w dniu 
1 lutego br., ale już dzisiaj możemy ujawnić, że 19 
lutego czeka nas kolejne spotkanie przy muzyce – tym 
razem na sali Franciszka Deminiaka, który bezpłat-
nie oferował swe pomieszczenia. W miesiącu lutym 
czeka nas też wyjazd na Flamenco, a jeśli członkowie 
wyrażą takie zainteresowanie to i do nowo otwartego 
Aquaparku w Wągrowcu. 

E. Lubawy 

POWTÓRKA Z SYLWESTRA
Karin Stanek w Skokach!

Karin Stanek w Skokach. Przecież to niemożliwe! A jednak. U skockich emerytów wszystko jest możli-
we.


