
Nr 1 (Rok XV) • Styczeń 2013 r. • Miesięcznik

Betlejemskie Światło Pokoju w Skokach
Wracając z tych uroczystości, 

w niedzielę 16 grudnia wstąpili 
do hali skockiego gimnazjum, 
gdzie właśnie kończył się jarmark 
bożonarodzeniowy i przekazali 
ogień, gospodarzowi imprezy, dy-
rektorowi Wiesławowi Sierzchule 
i drużynowemu 7 SDH „HYCE” 
harcmistrzowi Andrzejowi Surdy-
kowi, który wcielił się w tym dniu 
w rolę św. Mikołaja.

Tradycją BŚP jest przekazywa-
nie go szkołom, urzędom i innym 
instytucjom, więc w tygodniu 
poprzedzającym święta ogień 
z Betlejem wędrował po Skokach. 
W środę trafił ponownie do gimna-
zjum, gdzie na wigilii pracowniczej 
otrzymali go nauczyciele, pracow-
nicy administracji i obsługi oraz 
przybyli na uroczystość emeryci. 
Przy okazji dyrektor szkoły odzna-
czony został odznaką „Protektorat 
Prezydenta RP nad Harcerstwem” 
przyznaną za pomoc niesioną 

Tradycja przekazywania zapalonego w grocie betlejemskiej ognia ma w Polsce już ponad dwudziestoletnią trady-
cję. Zapoczątkowali ją skauci austriaccy, którzy przekazywali światełko polskim harcerzom. Nie inaczej było w tym 
roku, lecz zaangażowanie skockich harcerzy było zdecydowanie większe. Bowiem Julia i Łukasz Kubiakowie oraz 
Paweł Sommerfeld pod opieką harcmistrza Krzysztofa Wojtaszka jako reprezentacja Hufca Wągrowiec udali się do 
poznańskiej fary, gdzie miało miejsce przekazanie BŚP środowiskom harcerskim z całej Wielkopolski.

wszystkich radnych, którzy anga-
żują się w pomoc harcerzom.

Przedświąteczny piątek także 
był pracowity. Z samego rana, jesz-
cze przed pierwszym dzwonkiem 
zostaliśmy przyjęci przez dyrektora 
Szkoły Podstawowej pana Wiesła-
wa Berendta, który jak przystało na 
„starego” harcerza  wspomniał swą 
działalność w ZHP i przyjął od nas 
betlejemski ogień. 

Po południu drużyna miała wi-
gilijną zbiórkę, po której udaliśmy 
się do kościoła, by BŚP przekazać 
na ręce proboszcza Karola Kaczo-
ra wszystkim skockim parafianom. 
Wielu z nich przyszło do świątyni 
ze swoimi zniczami i lampionami, 
by zabrać ogień do swych domów. 

Mam nadzieję, że światło z miej-
sca narodzenia Chrystusa towarzy-
szyło wielu Skoczanom w ich świę-
tach, a tegoroczne hasło „Odważ 
się być dobrym” stanie się myślą 
nowego 2013 roku.

skockim harcerzom. 
Następnego dnia, w czwartek, 

delegacja 7 SDH „HYCE” zjawiła 
się na sesji Rady Miejskiej Gminy 
Skoki, by na ręce burmistrza Ta-
deusza Kłosa i Przewodniczącego 
Rady Zbigniewa Kujawy przeka-
zać światełko betlejemskie. Wło-

darzy naszego miasta także spo-
tkała miła niespodzianka, bowiem 
odznaką „Protektorat Prezydenta 
RP nad Harcerstwem” uhonoro-
wany został burmistrz Tadeusz 
Kłos. Dziękując za wyróżnienie 
podkreślił, że jest ono uznaniem 
nie tylko dla niego, ale także do 

SPOTKANIA 
BOŻONARODZENIOWO-

NOWOROCZNE
Chociaż Święta Bożego Narodzenia obchodzone w gronie naj-

bliższych mają konkretny wymiar i zapisaną w kalendarzu datę 
zapoczątkowaną Uroczystą Wigilią w dniu 24 grudnia, polską 
tradycją stały się już organizowane w miesiącach grudniu i 
styczniu Spotkania Bożonarodzeniowo-Noworoczne. 

Nie inaczej jest też w Mieście i Gminie Skoki, gdzie od lat 
centralne uroczystości Świąteczno-Noworoczne organizowane 
przez Bibliotekę Samorządową, a skierowane do Seniorów z 
każdym rokiem gromadzą coraz większą liczbę ich adresatów. Więcej informacji i zdjęć ze spotkań na str. 9
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żywa szopka bożonarodzeniowa w potrzanowie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      61 855 75 28 ; 61 851 30 77 ; 800 160 168    
  
 
 
 
                            
                                     
                         2013-02-06 
przy Ośrodku Zdrowia   ul. Ciastowicza  
w Skokach od godziny 14:00 

Tym razem „Dzieciątko w żłóbku” oraz otaczające Je zwierzęta moż-
na było odwiedzić w sobotę 22.XII, niedzielę 23.XII oraz w Pierwszy 
Dzień Świąt. Zadawalający stał się fakt, że do żłóbka oprócz lokalnych 
mieszkańców przybyli również goście z sąsiednich parafii takich jak 
Wągrowiec, Murowana Goślina, Kiszkowo, Popowo Kościelne, Lechlin 
czy Rościnno. Wśród odwiedzających żłóbek zauważyć można było 
także przedstawicieli służb mundurowych, policjantów, strażaków. 

Żywa Szopka Bożonarodzeniowa zgromadziła po raz kolejny wokół 
siebie bardzo dużo dzieci, gdyż to głównie dla nich jest ona największą 
radością. To przede wszystkim dzieciom żywy żłóbek ma przybliżyć 
i ubogacić magię tych świąt oraz przypomnieć jakie przesłanie niosą 
narodziny Jezusa Chrystusa. 

Mottem przewodnim naszej corocznej budowy szopki jest cytat 
papieża Jana Pawła II – „Nie ważne jest to co się ma, ale czym się 
dzieli z innymi”, bo tak naprawdę powstanie tej szopki to splot – dzieło 
wielu ludzi, którzy poprzez swoją pomoc i działanie dają innym moż-
liwość przeżywania niezapomnianych, radosnych chwil. Każdy z niżej 
wymienionych osób ma swój bezinteresowny wkład w powstanie chyba 
jednej z największych Żywych Szopek Bożonarodzeniowych  w Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej.  W tym roku w żłóbku zgromadziliśmy ponad 
50 zwierząt. W Pierwszy Dzień Świąt bracia Antoni i Piotr Wiśniewscy 
poprowadzili dla zgromadzonych w szopce wspólny śpiew kolęd. Grupa 
Artystyczna „Skoczki” promowała swoją 6 nagraną płytę „Leć Kolędo” . 

Bardzo chcielibyśmy, żeby „ Żywa Szopka w Potrzanowie” stała 
się tradycją świętowania Świąt Bożego Narodzenia w naszej gminie. 

Za pomoc przy powstaniu szopki bardzo dziękujemy, a wspierali 

nas: Burmistrz Tadeusz Kłos, Stanisław Janecko, Eugeniusz Kuczyń-
ski, Tomasz Liberski, Krzysztof Uciński, Wiesław Ruta, Arkadiusz 
Somerfeld, Wojciech Deminiak, Marian Deminiak z synami, Jerzy 
Głazowski, Waldemar Sieiński, Lech Dworzyński oraz firma LEMAR, 
Wojciech Trąbka, Krzysztof Janecko, Grzegorz Janecko, Eliza Mie-
leszczuk, Paweł Janecko, Michał Bochyński – OSP Potrzanowo, Piotr 
Wiśniewski oraz Antoni Wiśniewski.

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy za rok. 
Małgorzata Wiśniewska

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie internetowej www.npart.
aq.pl – galeria- Żywa Szopka

To już kolejny trzeci rok, gdy na terenie Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia została zbudowana Żywa Szopka Bożonarodzeniowa. 
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Koterba Hubert Józef ur. 02.12.2012 r.
Bąkowska Zuzanna ur. 10.12.2012 r. 
Pilarski Mateusz ur. 10.12.2012 r.
Mazurek Marcel ur. 12.12.2012 r.
Mazurek Maciej ur. 12.12.2012 r.
Kędziora Filip ur. 18.12.2012 r.
Dąbrowski Mikołaj ur. 19.12.2012 r.
Majchrzak Julia ur. 19.12.2012 r.
Laube Kamil ur. 19.12.2012 r.
Bosacka Zuzanna Ewa ur. 21.12.2012 r.
Serbin Szymon Emil ur. 22.12.2012 r.
Marszewski Antoni ur. 30.12.2012 r.
Cabański Jakub ur. 03.01.2013 r.
Nowakowska Julia Barbara ur. 03.01.2013 r. 

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:

Goroński Jakub i Golczyk Paulina 
Klimczak Przemysław i Dobrzycka Danuta
Napierała Krzysztof i Pędzińska Beata 

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:

Makuch Anna Maria ur. 1943 r. – Skoki , zm. 13.12.2012 r. 
Kubicka Irena ur. 1939 r. – Skoki, zm. 18.12.2012 r.
Kurczewska Teresa ur. 1934 r. – Skoki, zm.18.12.2012 r.
Dychtowicz Halina ur. 1940 r. – Skoki, zm. 21.12.2012 r.
Czarnecki Józef ur. 1949 r.- Skoki, zm. 05.01.2013 r.
Kujawa Stanisław ur. 1946 r. – Stawiany, zm. 05.01.2013 r.
Jankowski Stanisław ur. 1927 r.- Skoki, zm. 13.01.2013 r.

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

WSPOMNIENIE

W sobotę, 18 sierpnia 2012r. na cmentarzu 
parafialnym w Skokach, rodzina, przyjaciele, 
koledzy, sąsiedzi oraz byli i obecni współ-
pracownicy towarzyszyli w ostatniej drodze  
przedwcześnie zmarłemu w dniu 14 sierpnia 
br. w Poznaniu śp. Brunonowi Mikołajczakowi. 

Brunon Mikołajczak, syn Stanisława i Melanii 
zd. Felska urodził się 21 marca 1953r. w Krzy-
żankach w Gminie Gołańcz. Swą edukację 
rozpoczął w Szkole Podstawowej w Gołańczy. 
Następnie, pomagając rodzicom w prowadze-

niu rodzinnego gospodarstwa rolnego kontynuował naukę w Za-
sadniczej Szkole Rolniczej i w Technikum Rolniczym w Gołańczy. 
W latach 1973-1978 studiował na Akademii Rolniczej w Poznaniu, 
którą ukończył z tytułem mgr inż. rolnictwa. 

Pracę zawodową rozpoczął 1.04.1978 w charakterze stażysty w Gmin-
nej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gołańczy, a 15.10.1978 obej-
mując funkcję Kierownika Gminnej Służby Rolnej został pracownikiem 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. Praca ta zapoczątkowała ponad 
30-letni związek śp. Brunona ze Skokami oraz równie długoletni, 
z krótkimi przerwami, jego związek z administracją państwową, a na-
stępnie samorządową i z działalnością na rzecz rozwoju wsi polskiej. 
11.01.1982r. Brunon Mikołajczak został Dyrektorem Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Skokach i  funkcję tę sprawował do 6.08.1988r. W latach 
1988 – 1994 prowadził działalność usługowo – handlową, a następnie 
przez 2 kolejne kadencje, w latach 1994-2002 pełnił funkcję Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki. Ostatnim miejscem pracy śp. Brunona Miko-
łajczaka była Agencja Rynku Rolnego w Poznaniu, gdzie awansował 
na stanowisko Kierownika Sekcji Informacji i Promocji. 

Za swą pracę i zaangażowanie Brunon Mikołajczak odznaczony 
został odznaczeniami państwowymi i resortowymi przyznawanymi 
przez Ministerstwo Rolnictwa, a także odznaczeniami i wyróżnieniami 
wojewódzkimi i gminnymi: „Za Zasługi dla Rozwoju Województwa 
Poznańskiego” i „Wielkopolskiego” oraz Złotą Podkową „Za Zasługi 
dla Rozwoju Miasta i Gminy Skoki”.

Brunon Mikołajczak 25.12.1983 roku zawarł związek małżeński 
z Anną Wawrzyniak i w związku tym wychował dwoje dzieci. 

Śp. Brunon Mikołajczak miał zdolność nawiązywania znajomości 
i przyjaźni i potrafił być duszą towarzystwa i jako taki pozostanie 
w pamięci wielu osób z którymi się spotykał. Ale też w pamięci wielu, 
w tym piszącego te słowa, pozostanie jako człowiek życzliwy i czuły na 
potrzeby innych ludzi i chętny do pomocy potrzebującym. 

W pamięci Skoczan pozostanie też jako człowiek odważny w podej-
mowaniu decyzji zawodowych, za którego kadencji na stanowisku Bur-
mistrza powstała hala widowiskowo-sportowa skockiego Gimnazjum 
oraz jako człowiek zaangażowany społecznie, który był też radnym Rady 
Miasta i Gminy Skoki i członkiem miejscowych organizacji społecznych. 
Był człowiekiem przychylnym dla kultury, a szczególnie dla członków 
Grupy Artystycznej „Skoczki”, dla której współorganizował dwukrot-
ny wyjazd do Rzymu połączony z pobytem w Watykanie i audiencją 
u papieża Jana Pawła II. 

Wszystkie te cechy śp. Brunona Mikołajczaka spowodowały, że 
w kondukcie pogrzebowym towarzyszącym Mu w ostatniej drodze na 
Ziemi obok rodziny i szerokiej rzeszy przyjaciół i znajomych z byłych 
i obecnych miejsc zamieszkania i pracy podążali liczni przedstawiciele 
instytucji państwowych i samorządowych gmin, powiatu i Województwa 
Wielkopolskiego, w tym dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu 
Andrzej Bobrowski, który w imieniu wszystkich wygłosił mowę poże-
gnalną nad mogiłą zmarłego. 

Edmund Lubawy

ŚP. BRUNON MIKOŁAJCZAK
21.03.1953 – 14.08.2012

Z okazji 94.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
niewielka grupa mieszkańców Skoków porzuciła na półtorej 
godziny świąteczną atmosferę, by oddać hołd uczestnikom 
zwycięskiego zrywu bojowego lat 1918/1919. 

Miało to miejsce w drugie święto Bożego Narodzenia. Delegacje 
skockich organizacji i stowarzyszeń złożyły wiązanki kwiatów pod 
tablicą upamiętniającą Powstańców a Krzysztof Migasiewicz - repre-
zentujący Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło Skoki 
- wygłosił krótką okolicznościową mowę. W modlitwie za zmarłych 
wymieniono również wszystkich mieszkańców naszego miasta, w szcze-
gólności zaś poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej. 

Następnie wszyscy zainteresowani udali się do kościoła parafialnego, 
gdzie podczas świątecznej liturgii modlono się również za zmarłych 
uczestników Powstania Wielkopolskiego. 

Iwona Migasiewicz

KOlEjNA ROCZNICA 
POWSTANIA WIElKOPOlSKIEgO
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POZNAJ SWOJĄ GMINĘ! 

STATYSTYKA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY SKOKI
WG WIEKU, PŁCI I MIEJSCOWOŚCI NA DZIEŃ: 2012.12.31

Miejscowość Razem
Wiek

pon.18
Dorośli

0 - 6 7 - 15 16 - 19
20-
60

20-
65

pow.60 pow.65 Razem

K M K M K M K M K M K M

1. ANTONIEWO 72 4 68 0 2 0 1 2 1 22 26 12 6 36 36

2. ANTONIEWO GÓRNE 20 2 18 0 1 1 0 0 0 6 9 2 1 9 11

3. ANTONIEWO LEŚNICZÓWKA 4 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2

4. BLIŻYCE 111 22 89 5 3 8 4 2 1 39 38 8 3 62 49

5. BRZEŹNO 131 26 105 2 8 3 11 7 3 34 48 11 4 57 74

6. BUDZISZEWICE 71 15 56 1 3 5 4 2 1 20 23 7 5 35 36

7. CHOCISZEWKO 23 5 18 0 0 2 3 1 0 8 6 2 1 13 10

8. CHOCISZEWO 76 22 54 2 3 11 4 3 2 20 25 5 1 41 35

9. DZWONOWO 17 2 15 0 0 1 1 0 0 2 7 3 3 6 11

10. DZWONOWO LEŚNE 11 3 8 2 0 1 0 0 0 2 3 2 1 7 4

11. GLINNO 151 31 120 1 9 8 4 11 6 42 48 17 5 79 72

12. GOZDOWIEC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

13. GRZYBOWICE 41 6 35 0 2 3 1 3 1 12 15 4 0 22 19

14. GRZYBOWO 97 31 66 6 5 8 9 4 2 23 30 6 4 47 50

15. IGNACEWO 13 4 9 1 0 1 2 0 0 4 4 1 0 7 6

16. JABŁKOWO 313 78 235 21 20 13 19 13 3 83 99 27 15 157 156

17. JAGNIEWICE 127 35 92 8 4 10 9 7 3 35 39 6 6 66 61

18. KAKULIN 172 34 138 6 6 8 8 7 8 38 63 19 9 78 94

19. KUSZEWO 115 30 85 5 6 8 7 2 6 33 37 6 5 54 61

20. LECHLIN 252 55 197 13 8 16 13 6 6 80 85 18 7 133 119

21. LECHLINEK 82 19 63 3 2 5 5 4 4 26 27 4 2 42 40

22. LECHLIŃSKIE HUBY 37 12 25 3 1 3 3 2 0 7 11 3 4 18 19

23. MIĄCZYNEK 28 6 22 1 2 3 0 0 0 6 9 4 3 14 14

24. MŁYNKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25. NADMŁYN 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 2 5

26. NIEDARZYN 12 3 9 0 1 2 0 0 0 3 5 1 0 6 6

27. NIEDŹWIEDZINY 98 20 78 3 2 9 6 1 2 26 37 9 3 48 50

28. PAWŁOWO SKOCKIE 240 48 192 8 9 12 10 9 9 72 85 19 7 120 120

29. POMARZANKI 15 6 9 1 1 2 1 0 1 3 3 1 2 7 8

30. POTRZANOWO 706 169 537 27 39 34 52 15 21 200 233 62 23 338 368

31. RACZKOWO 121 26 95 5 4 5 6 3 6 33 37 12 10 58 63

32. RAKOJADY 90 20 70 7 1 4 5 3 3 22 32 8 5 44 46

33. REJOWIEC 282 67 215 13 16 20 9 11 6 72 91 30 14 146 136

34. ROSZKOWO 210 42 168 6 12 12 9 2 3 63 74 19 10 102 108

35. ROSZKÓWKO 86 19 67 2 5 4 5 0 3 25 30 7 5 38 48

36. ROŚCINNO 214 50 164 13 7 10 13 9 2 64 77 15 4 111 103

37. SKOKI 4044 855 3189 182 195 180 199 103 102 1285 1344 332 122 2082 1962

38. STAWIANY 162 36 126 8 8 8 10 1 3 36 64 16 8 69 93

39. SZCZODROCHOWO 101 16 85 3 3 5 3 0 6 29 41 9 2 46 55

40. SŁAWA WIELKOPOLSKA 96 20 76 2 2 9 5 1 4 29 36 7 1 48 48

41. SŁAWICA 186 41 145 11 6 10 11 4 3 54 60 17 10 96 90

42. WYSOKA 55 13 42 1 3 5 2 0 3 15 13 9 4 30 25

43. ŁOSINIEC 359 84 275 19 12 20 17 19 12 88 128 32 12 178 181

Razem: 9049 1977 7072 391 411 469 471 257 237 2662 3048 775 328 4554 4495

Ilość osób zameldowanych na pobyt stały w mieście Skoki - 4044
Ilość osób zameldowanych na pobyt stały w gminie Skoki - 5005
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UWAGA !!! 
ZMIANY W EWIDENCJI LUDNOŚCI
Od 1 stycznia 2013 r. zniesiono zostały niektóre zapisy związane 

z obowiązkiem meldunkowym. Zgodnie z ustawą o ewidencji lud-
ności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 
07.12.2012r.(Dz. U. Z 2012r. poz.1407) wprowadzono szereg uła-
twień:
• Automatyczne wymeldowanie przy zameldowaniu w nowym miejscu. 

Nie trzeba najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby dopiero 
w drugim urzędzie móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie 
te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania 
się w nowym miejscu;

• Odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku 
meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym 
oraz przedkładania książeczki wojskowej;

• Umożliwiono dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie 
przez ustanowionego pełnomocnika,

• Termin na zgłoszenie zameldowania został wydłużony z 4 do 30 dni;
• Obowiązek zgłoszenia okresu wyjazdu zagranicznego jest wydłużony 

z 3 do 6 miesięcy (zgłaszamy wyjazd jeżeli jest dłuższy niż 6 miesięcy);
• Nie ma obowiązku meldunkowego do 3 miesięcy obywateli polskich 

oraz obywateli UE , obywateli państw EFTA - stron EOG oraz 
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej;

• Nie ma obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
• Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości i zakłady pracy 

nie mają obowiązku weryfikowania meldunku przez mieszkańców 
i pracowników;

• Zniesione zostały sankcje karne dla obywateli polskich i UE za 
niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę kontakto-
wać się z pracownikiem prowadzącym ewidencję ludności, który udzieli 
niezbędnych informacji, pod numerem telefonu 618925811. 

Katarzyna Przybysz 
Inspektor ds. społeczno-obywatelskich

CORAZ TRUDNIEJ O PRACĘ!
W roku 2012 w całym kraju niepokojąco rosła liczba osób w wieku 

produkcyjnym pozostających bez pracy, a na koniec miesiąca listopada 
stopa bezrobocia wynosiła ogółem 12,9%. Liczby te są szczególnie nie-
pokojące jeśli chodzi o Powiat Wągrowiecki. Nasz Powiat pod względem 
bezrobocia zajmuje jedno z czołowych miejsc w Polsce, a stopa bezro-
bocia wyniosła tu 21,5%, przy 9,5% bezrobocia w woj. wielkopolskim. 

I chociaż, w przypadku Gminy Skoki bliskość miasta Poznania 
umożliwia naszym mieszkańcom łatwiejszy dostęp do pracy, to na 
dzień 31.12.2012 roku 653 Skoczan pozostawało zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący zatrudnienia. Na ten 
dzień w całym powiecie wągrowieckim pracy poszukiwało 5.338 osób. 

Dla porównania na koniec 2011 roku liczba bezrobotnych w Gminie 
Skoki wynosiła 570, a w powiecie 4.888 osób, a na dzień 31.12.2010 
roku odpowiednio 569 i 4.504 osoby.

Do zasiłku dla bezrobotnych w gminie Skoki upoważnionych było: 
- na dzień 31.12.2010r. - 72 osoby
- na dzień 31.12.2011r. – 155 osób 
- na dzień 31.12.2012r. – 151 osób,
a w powiecie wągrowieckim odpowiednio: 539, 1148, 1138 osób.
W miesiącu grudniu poprzez Powiatowy Urząd Pracy zatrudnienie 

znalazło 37 osób.
By pomóc osobom pozostającym bez pracy Samorząd Gminy Skoki 

w roku 2012, podobnie jak w latach ubiegłych zatrudniał absolwentów 
szkół na staże absolwenckie i organizował szkolenia dla bezrobotnych. 
W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy osoby pozostające 
długotrwale bez pracy zatrudniano też  w ramach robót publicznych 
i prac interwencyjnych, oraz prac społeczno-użytecznych. 

Działania te Gmina Skoki zamierza kontynuować również 
w 2013 roku.

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej!

MTD Consulting- Lider oraz Powiat Wągrowiecki- Partner przy-
stąpili do realizacji projektu partnerskiego pt. „Przejmij ster - zacznij 
działać na własny rachunek!”, złożonego w odpowiedzi na konkurs 
ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Prio-
rytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie 
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 

W ramach Projektu 50 mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego od-
będzie cykl szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, a 30 z nich otrzyma bezzwrotne dotacje w wysokości do 
40.000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie 
pomostowe przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności go-
spodarczej. O dotację będą mogły ubiegać się osoby z terenu Powiatu 
Wągrowieckiego zarejestrowane jako bezrobotni i należące do jednej 
z trzech grup docelowych, tj.: osoby do 25 roku życia, osoby samotnie 
wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia i kobiety, 
które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia.

Więcej informacji na ten temat można otrzymać w Starostwie Po-
wiatowym w Wągrowcu pod numerem telefonu 67 2680 509.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT „LEPSZE JUTRO”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, że w 2013r. od 

miesiąca maja rozpoczyna się szósta edycja projektu „Lepsze jutro”, 
która potrwa do grudnia. Jest to projekt realizowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Skokach, a  współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2013r. planujemy następujące szkolenia, które są bezpłatne dla uczestni-
ków projektu:
- maj – trening psychologiczny + indywidualne spotkania z psychologiem – 
skierowane do 12 osób;
- czerwiec – doradztwo zawodowe – skierowane do 12 osób;
- lipiec – kurs rękodzieła artystycznego – skierowane do 10 kobiet;
- sierpień – warsztaty autoprezentacji w trakcie wyjazdu szkoleniowego – skie-
rowane do 12 osób;
- wrzesień – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – skierowane do 10 kobiet;
- październik – profesjonalne sprzątanie i utrzymanie czystości – skierowane do 
12 osób;
- wrzesień – październik – instrument aktywizacji zawodowej – praktyki trwające 
2 miesiące – skierowane do 3 uczestników – kwalifikacja do tej formy wsparcia 
nastąpi po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb w kierunku realizacji instrumentu 
w odniesieniu do grupy osób w wieku 15 – 30 lat;
- grudzień – spotkanie podsumowujące realizację projektu – skierowane do 12 osób.

Dodatkowo w ramach projektu oferujemy bezpłatnie: - podczas wyjazdu 
szkoleniowego – zakwaterowanie, transport uczestników, ubezpieczenie na 
czas wyjazdu; - catering i serwis kawowy podczas szkoleń; - bezpłatne mate-
riały szkoleniowe.

Uczestnikom projektu zapewniamy pomoc finansową na 5 miesięcy podczas 
realizacji projektu.
Projekt skierowany jest do 10 kobiet i 2 mężczyzn. Kryteria uczestnictwa: - 
osoba zamieszkująca na terenie Gminy Skoki; - wiek 15 – 64 lat; - status osoby 
bezrobotnej (zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub nieaktywna 
zawodowo (niepracująca i nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 
jako osoba bezrobotna); - osoba korzystająca z różnych form wsparcia OPS 
Skoki; - 2 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem 
o możliwości podjęcia pracy (np. orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Osoby spełniające powyższe kryteria i zainteresowane wzięciem udziału 

w projekcie „Lepsze jutro” prosimy o zgłoszenia do dnia 05.04.2013r. w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, lub 

telefonicznie pod numerem 61-8925-827.
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XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W czwartek, 20 grudnia 2012 roku odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Skoki. Obradom działającej w pełnym składzie  - 15 radnych, 
Rady przewodniczył Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza obrad pełnił 
radny Stanisław Kaniewski. 
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 15 Uchwał, w tym: 
1. Uchwałę nr XXIII/158/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej na 2012r. 
Uchwałą tą Rada w budżecie Gminy na rok 2012 wprowadziła zmiany, 
które wynikły w ciągu roku w rezultacie realizacji zadań budżetowych. 
W efekcie tych zmian:
- łączne dochody budżetu zmniejszono o kwotę 522.506 zł i aktualnie 

wynoszą one 32.949.534 zł,
- łączne wydatki budżetu zmniejszono o analogiczną kwotę 522.506 zł 

i wynoszą one 32.446.588 zł.
2. Uchwałę  nr XXIII/159/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i  Gminy Skoki 
na lata 2012- 2032.
W związku z dokonanymi zmianami w Uchwale budżetowej Rada 
dokonała zmiany w programie finansowym Miasta i Gminy Skoki na 
lata 2012/2032. 
3. Uchwałę  nr XXIII/160/2012  w sprawie   uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i  Gminy Skoki  na lata 2013- 2032.
Powyższa Uchwałą Rada uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową 
Miasta i Gminy Skoki na lata 2013-2032
4. Uchwałę  nr XXIII/161/2012 -  w sprawie uchwalenia budżetu  miasta 
i gminy na 2013r.
Po wysłuchaniu: 
- projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 
- Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu 
- Opinii stałych Komisji do projektu budżetu, 
- stanowiska burmistrza do wniosków zawartych w opiniach Komisji 

i RIO oraz autopoprawki burmistrza do projektu budżetu 
Rada uchwaliła budżet Gminy Skoki na rok 2013 który po stronie 
dochodów wynosi 30.708.718 zł, a po stronie wydatków 34.269.665 zł.

5. Uchwałę nr XXIII/162/2012 w sprawie wyboru  metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996r. o Utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach zobowiązała Samorządy Gminne do zorganizowania 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz do wyboru 
metody ustalania opłaty i stawek opłaty za to przedsięwzięcie.
Uchwałą tą Rada postanowiła, że miesięczną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowić 
będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujący tę nieruchomość oraz 
stawka opłaty, którą ustalono na: 

- 17 zł od odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny,
- 12 zł od odpadów gromadzonych w sposób selektywny.

6. Uchwałę  nr XXIII/163/2012  w sprawie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady. 
Uchwałą tą Rada zdecydowała o objęciu zbiórką i odbiorem odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
W Uchwale określono wielkość pojemników i stawki obowiązujące za 
ich jednorazowy odbiór odrębnie dla odpadów komunalnych zbieranych 
w sposób nieselektywny i selektywny.
Opłata za odbiór i gospodarowanie tymi odpadami stanowić będzie 
iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty 
określone w Uchwale. 
7. Uchwałę nr XXIII/164/2012 w sprawie określenia terminu, często-
tliwości i  trybu  uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

W/w Uchwałą Rada ustaliła, że opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Skoki uiszcza się bez wezwania raz na 
miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta i Gminy lub do kasy Urzędu.
Uchwała dopuszcza też możliwość uiszczenia opłaty z góry: za kwartał, 
półrocze lub rok rozliczeniowy i ustala terminy, w których w tym przy-
padku należy dokonać opłaty. 
8. Uchwałę nr XXIII/165/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W/w uchwałą Rada ustaliła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, które każdy właściciel nieruchomo-
ści jest zobowiązany złożyć do Urzędu Miasta i Gminy.
Uchwała wprowadza dwa rodzaje deklaracji, tj.:
- dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
- dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne. 
Pierwsze wypełnione deklaracje dotyczące roku 2013 wszyscy właściciele 
nieruchomości winni złożyć do 28 lutego 2013 roku.
9. Uchwałę nr XXIII/166/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki i zagospodarowanie 
tych odpadów.
W/w Uchwałą Rada ustaliła frakcje odpadów, które w ramach uiszczo-
nych opłat będą odbierane od właścicieli nieruchomości oraz frakcje 
odpadów, które właściciele nieruchomości bezpłatnie (ponosząc jedynie 
koszt dowozu) będą mogli dostarczać do punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów.
Ustalono też częstotliwość odbioru odpadów gromadzonych na 
nieruchomościach w sposób selektywny i nieselektywny, które będą 
obowiązkowe dla zakładu obsługującego Gminę w zakresie odbioru 
i zagospodarowania odpadów. 
10. Uchwałę nr XXIII/167/2012 w sprawie podziału Gminy Skoki na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych.
W/w uchwała Rada dokonała nowego podziału Gminy Skoki na Obwo-
dy Głosowania oraz określiła numery, granice i siedziby Obwodowych 
Komisji Wyborczych.
Uchwała ta wprowadza dodatkowy Obwód Głosowania, którego siedziba 
mieścić się będzie w Przedszkolu Samorządowym w Skokach.
11. Uchwałę nr XXIII/168/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Skokach 
obejmującej działkę nr 1008/2.
W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej na czas nieokreślony części nieruchomości przy ul. 
Polnej w Skokach o powierzchni ok. 0,0120 ha stanowiącej część działki 
komunalnej nr 1008/2 o powierzchni 0,0400 ha, właścicielowi sąsiedniej 
działki 1367
12. Uchwałę nr XXIII/169/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.
Uchwałą tą Rada określiła zadania oraz zakres finansowania w roku 
2013na terenie Gminy Skoki przedsięwzięć realizowanych przez Gmin-
nego Koordynatora ds. Uzależnień i przez Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz przez instytucje, organizacje 
i stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 
13. Uchwałę nr XXIII/170/2012 w sprawie Gminnego Programu  Prze-
ciwdziałania Narkomanii.
W/w Uchwałą Rada określiła zadania oraz zakres finansowania w roku 
2013na terenie Gminy Skoki przedsięwzięć realizowanych przez Gmin-
nego Koordynatora ds. Uzależnień i przez Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz przez instytucje, organizacje 
i stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 
14. Uchwałę nr XXIII/171/2012 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej 
Gminy na 2013r.
W/w Uchwałą Rada uchwaliła swój plan pracy na rok 2013. Plan ten 
jest planem ramowym i otwartym, co oznacza, że będzie on mógł być 
poszerzony o zagadnienia, które wyłonią się w ciągu roku w trakcie 
działalności Rady. 
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15. Uchwałę  nr XXIII/172/2012 w sprawie  zatwierdzenia planów pracy 
stałych komisji Rady na 2013r.
Uchwałą tą Rada zatwierdziła uchwalone i przedstawione do akceptacji 
przez swe stałe Komisje ich plany pracy na rok 2013. Plany te stanowić 
będą podstawę działalności: 
- Komisji Rewizyjnej, 
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji,
- Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, 
Porządku Publicznego i Inwentaryzacji w roku 2013. 
Wszystkie podjęte Uchwały Rada przekazała do realizacji Burmistrzowi 
Miasta i Gminy. Wszystkie one wraz z protokółem sesji Rady dostępne 
są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach u podinspektora 
ds. Rady i jej organów – pokój nr 8 oraz w BIP na stronie http://skoki.
nowoczesnagmina.pl/.
XXIII Sesja Rady Miejskiej, odbywała się w okresie poprzedzającym 
Święta Bożego Narodzenia, stąd też podobnie jak w roku 2011 jej po-
czątek miał niecodzienny charakter związany z przekazaniem przez 
Harcerzy VII Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE” im. Generała 
Stanisława Sosabowskiego na ręce Przewodniczącego Rady Zbigniewa 
Kujawy i Burmistrza Tadeusza Kłosa symbolicznego Betlejemskiego 
Światełka Pokoju.

WAŻNA INFORMACJA
dla przedsiębiorców posiadających 
zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zo-

bowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2013 r. pisemnego oświad-
czenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych 
w punkcie sprzedaży za rok 2012. Na podstawie złożonego oświadczenia 
zostanie obliczona opłata, którą przedsiębiorca wnosi na rachunek 
Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech 
równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 
maja, 30 września.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonanie opłaty 
w obowiązujących terminach, zezwolenie na sprzedaż napojów alko-
holowych wygasa. Przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego 
zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

Katarzyna Przybysz

ODLICZ KREW OD PODATKU!
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich hono-

rowych dawców krwi do odbioru w Punkcie Krwiodawstwa zaświad-
czenia potwierdzającego ilość oddanej krwi w 2012 roku.  

Otrzymane zaświadczenie upoważnia dawcę krwi do uzyskania 
odliczenia od podatku uzyskanej wartości zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Zdrowia Opieki Społecznej. Uzyskana kwota stanowi 
darowiznę na cele ochrony zdrowia. Kwota podlega odliczeniu od 
dochodu za miniony rok.

Jan Maćkowiak
prezes Koła PCK

DBAJ O DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!
Pamiętaj spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy i styropiany 

oraz inne odpady wydzielają silne substancje toksyczne, które mogą 
wywołać wiele chorób układu oddechowego. Mogą też przyczyniać się 
do powstania chorób rakotwórczych w najbliższym Twym otoczeniu.

Przypominamy też, że spalanie odpadów w domowych piecach 
stanowi naruszenie przepisów ochrony środowiska i w myśl art. 
71 Ustawy o odpadach jest wykroczeniem, którego sprawca może 
podlegać karze więzienia lub grzywny, która może wynieść nawet 
5.000 zł. 

WYKAZ NUMERÓW, GRANIC 
ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH 

KOMISJI WYBORCZYCH
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/167/2012

Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20.12.2013r.

Nr 
obwodu

Granice obwodu

Siedziba 
obwodowej 

komisji 
wyborczej

Nr okrę-
gu

wybor-
czego

1

Miasto Skoki – ulice: Boczna, Kościel-
na, Krańcowa, Kręta, Krótka, Piaskowa, 
Plac Kościelny, Pogodna, Poznańska, 
Przylesie, Rogozińska, Rościńska, 
Wąska, Wodna
Miasto Skoki – ulice: Jana Pawła II, 
Ogrodowa, Parkowa, Plac Powstańców 
Wielkopolskich, Plac Strażacki, Rynko-
wa, Strumykowa

Szkoła 
Podstawowa

ul. Poznańska 
2

62-085 Skoki

1

2

2

Miasto Skoki – ulice: Wincentego 
Ciastowicza, Ludwika Dąbrowskiego, 
Dworcowa, Kazimierza Wielkiego, 
Łąkowa, Rakojedzka
Miasto Skoki – ulice: Bliska, Dojazd, 
Dolna, Falista, Górna, Graniczna, Iryso-
wa, Konwaliowa, Okrężna, Osiedlowa, 
Podgórna, Poprzeczna, Tulipanowa, 
Różana

Przedszkole 
Samorządowe

ul. 
Sienkiewicza 

19
62-085 Skoki

4

5

3

Miasto Skoki – ulice: Adama Mickie-
wicza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Wągrowiecka, Wczasowa, 
Zamkowa
Miasto Skoki – ulice: Antoniewska, 
Bartosza Głowackiego, Tadeusza Ko-
ściuszki, Leśna
cz. m. Piła-Młyn osada:Antoniewo, 
Antoniewo Leśniczówka
Miasto Skoki – ulice: Akacjowa, Brzo-
zowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Polna, 
Sosnowa, Świerkowa, Topolowa cz. m. 
Karolewo

Przedszkole 
Samorządowe

ul. 
Sienkiewicza 

19
62-085 Skoki

3

6

7

4

wsie: Chociszewo, Kakulin, Rakojady 
przysiółki: Chociszewko, Nadmłyn
wsie: Jabłkowo, Kuszewo 
osada: Pomarzanki

Świetlica 
Wiejska

Kakulin 17A
62-285 

Kakulin

8

9

5

wsie: Bliżyce, Glinno, Jagniewice, 
Raczkowo, Wysoka
osada: Antoniewo Górne, 
przysiółek: Niedarzyn

Świetlica 
Wiejska

Bliżyce 28A
62-085 Bliżyce

10

6

wsie: Niedźwiedziny, Pawłowo 
Skockie, Sławica, Stawiany 
osada: Ignacewo 
przysiółki: Dzwonowo, Dzwonowo 
Leśne, Miączynek
wsie: Brzeźno, Rejowiec, Sława 
Wielkopolska, Szczodrochowo 
osada: Gozdowiec

Świetlica 
Wiejska

Rejowiec 34
62-093 

Rejowiec

11

12

7

wsie: Budziszewice, Potrzanowo Świetlica 
Wiejska

ul. Skocka 45
62-085 

Potrzanowo

13

8

wsie:  Grzybowice, Grzybowo, 
Lechlin, Roszkówko, Rościnno 
przysiółek: Lechlińskie Huby
wsie: Lechlinek, Łosiniec, Roszkowo

Szkoła 
Podstawowa

Lechlin 9
62-085 Lechlin

14

15
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Początek roku to okres wzmożonych prac związanych z przygoto-
wywaniem dokumentacji przetargowych  planowanych na bieżący rok 
inwestycji. W 2013 roku obok inwestycji w infrastrukturę drogową, 
kanalizacyjną, oświatową przygotowywane są inwestycje, na dofinan-
sowanie których pozyskaliśmy już „środki unijne”. Dotychczas podpi-
saliśmy z  Urzędem Marszałkowskim umowy na dofinansowanie niżej 
wymienionych inwestycji:

BUDOWA CENTRUM TARGOWO-PARKINGOWEGO W SKOKACH
 Na przebudowę placu (obecnego targowiska) pozyskaliśmy 1.000.000 

zł dofinansowana z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”. Kwota 
dofinansowania stanowi 85% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.  
Na objętym inwestycją terenie, obok budowy nowej nawierzchni placu 
targowo-parkingowego, zaplanowano budowę budynku administracyj-
no-socjalnego oraz budowę wieży widokowej. Inwestycja ma być zreali-
zowana do końca 2013 r. Po jej zakończeniu powstanie wielofunkcyjny 
teren wykorzystywany w zależności od potrzeb na targowisko, plac 
parkingowy oraz miejsce rekreacji i imprez kulturalnych.

REKULTYWACJA STAWU W SZCZODROCHOWIE
W ramach ochrony zasobów przyrodniczych Gminy, z wyżej wy-

mienionego Programu otrzymaliśmy również środki na rekultywację 
stawu wiejskiego w Szczodrochowie.  Wyłoniony w drodze przetargu 
wykonawca robót Anet-Trans z Lubonia, przeprowadzi rekultywację 
polegającą na wybraniu mułu i osadu do głębokości 2 m oraz uporząd-
kowaniu terenu wokół stawu. Rekultywacja, zgodnie z umową ma być 
zakończona do końca maja br.

ZAGOSPODAROWANIE CENTRALNEJ CZęŚCI 
PLACU POWSTAńCóW WIELKOPOLSKICH W SKOKACH
Inwestycja, zgodnie z konsultowanym z mieszkańcami projektem, 

polegać będzie na wymianie nawierzchni centralnej części placu ”przy 
pompie”, adaptacji terenu wokół pompy na miejsce wypoczynku (wy-
konanie rzeźb z brązu, montaż ławek, renowacja i montaż pompy). 
Koszt całego przedsięwzięcia wyceniony został na 300.000 zł, z tego 
80% kosztów kwalifikowanych otrzymamy z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

Koncepcja zagospodarowania placu

BUDOWA PLACU ZABAW W LECHLINIE
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymaliśmy również 

25.000 zł na dofinansowanie budowy kolejnego placu zabaw z funkcją 
miejsca wypoczynku przy szlaku turystycznym. Tym razem zaplanowali-
śmy budowę placu zabaw w Lechlinie. Do końca czerwca br. powstanie 
w sąsiedztwie budynku szkoły w Lechlinie ogrodzone kompleksowo 
wyposażone miejsca bezpiecznej zabawy dla dzieci.

W pierwszym kwartale br. mają się odbyć ostatnie w okresie pro-
gramowania 2007-2013 konkursy na dofinansowanie projektów – do 
których przygotowaliśmy już niezbędną dokumentację techniczną.

działka 334 działka 335

Oznaczenie nierucho-
mości według katastru 
oraz księgi wieczystej

Działka nr 334 w Sła-
wicy, zapisana w Kw 
PO1B/00046841/1 Sądu 
Rejonowego w Wągrow-
cu.

Działka nr 335 w Sła-
wicy, zapisana w Kw 
PO1B/00046840/4 
Sądu Rejonowego w 
Wągrowcu.

Powierzchnia 
nieruchomości

Powierzchnia działki 
0,0601 
(Bi- grunty zabudowane 
inne)

Powierzchnia działki 
0,0609 
( B i -  g r u n t y 
zabudowane inne)

Opis nieruchomości Działka stanowi nieru-
chomość letniskową.

Działka stanowi nie-
ruchomość letnisko-
wą.

Przeznaczenie w planie 
miejscowym oraz stu-
dium uwarunkowań 
i zagospodarowania 
przestrzennego

Działki 334 i 335 nie mają określonego przezna-
czenia w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. 
przedmiotowa działka stanowiła tereny zabudowy 
letniskowej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Skoki zatwier-
dzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki 
nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działek 
nr 334 i 335 położonych w Sławicy został wyzna-
czony następujący kierunek zagospodarowania 
przestrzennego: „obszary zabudowy zagrodowej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działalności 
rolniczych i nierolniczych”.

Termin zagospodaro-
wania

Działka jest już zagospo-
darowana.

Działka jest już zago-
spodarowana.

Cena gruntu działki 
(brutto)

32.000,00 zł 32.300,00 zł

Informacja o przezna-
czeniu do sprzedaży, 
do oddania w użytko-
wanie wieczyste, użyt-
kowanie, najem lub 
dzierżawę

Sprzedaż w trybie art. 
231 § 2 Kodeksu cywil-
nego 
Wartość:
- gruntu 32.000,00 zł
- naniesień budowlanych 
189.700,00 zł

Sprzedaż w trybie art. 
231 § 2 Kodeksu cy-
wilnego 
Wartość:
- gruntu 32.300,00 zł
- naniesień budowla-
nych 125.000,00 zł

Termin do złożenia 
wniosku przez osoby, 
którym przysługuje 
pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości 
na podstawie art. 34 
ust 1 pkt 1 i pkt 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami 
(tj. Dz. U. nr 261 poz. 
2603 z 2004 roku ze 
zmianami)

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

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. 
(061) 8 925 814 lub (061) 8 925 815.

WYKAZ INFORMACYJNY 
O ZAMIARZE ODPŁATNEGO PRZENIESIENIA, 

NA PODSTAWIE ART. 231 § 2 KODEKSU CYWILNEGO, 
WŁASNOŚCI GRUNTU DZIAŁEK LETNISKOWYCH NR 334 i 335 

POŁOŻONYCH W SŁAWICY NA RZECZ WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW 
LETNISKOWYCH NA NICH WZNIESIONYCH

Gmina Skoki wzorem wielu innych firm, organizacji i instytucji 
stworzyła swój profil na owym portalu. Strona „żyje” już około roku 
i jest bardzo aktywna.  Gorąco zachęcamy tych z Państwa, którzy 

posiadają profil na Facebooku do POLUBIENIA nas, a dzięki temu zyskają 
Państwo ciągły dostęp do zapowiedzi, wydarzeń i relacji działań mających 
miejsce w Gminie Skoki. Wystarczy odnaleźć nas w Wyszukiwarce „Gmina 
Skoki”, wejść na nasz profil i kliknąć znaczek Lubię to! 

Karolina Stefaniak
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21 grudnia 2012r., przy wspólnym wigilijnym stole, z udziałem Prze-
wodniczącego Rady  Miejskiej Zbigniewa Kujawy, Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa i Sekretarza Gminy Blanki Gaździak 
zasiadło ponad 150 mieszkańców Trzeciego Wieku. Wszyscy po wysłu-
chaniu życzeń od władz samorządowych Gminy i Dyrektora Biblioteki 
Elżbiety Skrzypczak raczyli się bogatą częścią artystyczną, tym razem 
przygotowaną pod hasłem „Skockie Betlejem” przez działające przy 
Bibliotece i w kręgu jej oddziaływania: Grupę Artystyczną „Skoczki”, 
Grupę Teatralną „Rozwesołki” z Rejowca, Zespół „Płomień” z MOW 
Antoniewo, Chór Kameralny i Zespół Śpiewaczy „Harfa” oraz miesz-
kankę Skoków Paulinę Wełnic. 

Po ciepło przyjętej, wywołującej wspomnienia i refleksję części ar-
tystycznej i złożeniu sobie życzeń uczestnicy spotkania mieli możność 
skosztowania tradycyjnych potraw Wigilijnych przygotowanych przez fir-
mę gastronomiczną Bartosza Wołkow. Kontynuując tradycję przodków 
mieli możność wspólnego śpiewania Kolęd inicjowanych przez członków 
„Harfy” i Chóru Kameralnego – relacje z tego spotkania nasz czytelnik 
znajdzie też w artykule pt. „Bożonarodzeniowe Spotkanie”, a bogatą 
galerię zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl  

Podobnie jak w latach ubiegłych spotkania Bożonarodzeniowo-No-
woroczne odbywały się też w placówkach szkolnych i opiekuńczo-wy-
chowawczych, w zakładach pracy, w organizacjach i w stowarzyszeniach 
oraz w samorządach wiejskich i w obwodzie wyborczym nr 2 w Skokach. 

W tym miejscu, kilka słów pragnę poświęcić dwóm spotkaniom, 
które odbyły się w dniu 14 grudnia, a w których miałem szczęście to-
warzyszyć Burmistrzowi Miasta i Gminy. Były to: spotkanie w „Starym 
Fortepianie” zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla 
dzieci i młodzieży specjalnej troski i osób niepełnosprawnych oraz ich 
opiekunów z terenu Gminy Skoki. 

W „Starym Fortepianie” w świąteczny nastrój, uczestników wprowa-
dziła część artystyczna o tematyce Bożonarodzeniowej przygotowana 
przez dzieci i młodzież niepełnosprawną z Gimnazjum nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej pod kierunkiem 
pań Alicji Nowak i Danuty Urbanowicz. Atrakcją było też przybycie 
Gwiazdora z workiem pełnym prezentów, którymi szczerze obdarzył 
uczestników spotkania. Tradycyjnie były też życzenia towarzyszące dzie-
leniu się opłatkiem i wspólna biesiada wigilijna wszystkich uczestników. 

W Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie, jak każdego roku o konty-
nuowanie tradycji spotkań Opłatkowo-Noworocznych zadbała Rada 
Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich, a do udziału przy Wigilijnym Stole 
zaproszono nie tylko mieszkańców Sołectwa, ale także ich przyjaciół 
z Budziszewic i ze Skoków. Honorowymi gośćmi tegorocznego spotkania 
byli: proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Budziszewku ks. Grze-
gorz Kuliński i proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach 
ks. Karol Kaczor. Spotkanie to, jak zawsze bogate w strawę dla ducha 
i dla ciała tym razem miało też szczególnie szlachetny, solidarnościowo 
– charytatywny cel – zbiórkę pieniędzy na leczenie ciężko chorego za-
mieszkałego w Budziszewicach ucznia III klasy skockiego Gimnazjum. 

W świąteczny nastrój przybyłych wprowadziły choinka i dekoracje, 
a pogłębiły go okolicznościowe prezentacje artystyczne Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz dzieci i młodzieży stanowiące splot kolęd i scen 
z „Opowieści Wigilijnej” Dickensa. Po części artystycznej nastąpił czas 
dzielenia się opłatkiem i życzeń po których uczestnicy raczyli się po-
trawami wigilijnymi przygotowanymi przez potrzanowskie panie.  Teraz 
też wszyscy mogli nabyć świąteczne wyroby rękodzielnicze przygotowane 
przez Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie i w Budziszewicach, 
ze sprzedaży których uzyskaną kwotę 2.300 zł przekazano na leczenie 
chorego Kamila. 

SPOTKANIA 
BOŻONARODZENIOWO-

NOWOROCZNE

Spotkania Bożonarodzeniowo – Noworoczne, podobnie jak same 
Święta Bożego Narodzenia i składane wówczas życzenia zbliżały nie 
tylko rodziny, ale i wielu, często nieznanych sobie ludzi. Ale wszystko 
co miłe, przyjemne i serdeczne się kończy na rzecz codziennej szarej 
rzeczywistości. Tym bardziej w imieniu Redakcji „Wiadomości Skoc-
kich” wszystkim naszym czytelnikom życzymy by składane w ich trakcie 
życzenia towarzyszyły nam w życiu codziennym jak najdłużej.
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POZNAjmy BuDŻET gmINy NA ROK 2013
Uchwalony 20 grudnia 2012 roku przez Radę Miejską Gminy Skoki budżet 

Gminy na rok 2013 wynosi 30.708.718 zł po stronie dochodów i 34.269.665 zł 
po stronie wydatków. 

Wśród dochodów budżetu ujęto min. planowane wpływy z tytułu podatków 
i opłat w wysokości 12.921.972 zł, w tym: 
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 7.229.931 zł,
-  wpływy z podatku rolnego 662.750 zł, 
- wpływy z podatku leśnego 207.647 zł, 
- wpływy z podatku od środków transportowych 141.764 zł, 
- wpływy z opłaty targowej 18.000 zł, 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 120.000 zł, 
- wpływy z opłat od zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych 140.000 zł, 

oraz udział w stanowiącym dochód państwa podatku dochodowym od osób 
fizycznych – 3.918.826 zł i od osób prawnych 130.000 zł,

- wpływy z gospodarki mieszkaniowej – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
wieczyste i najem nieruchomości komunalnych i składników majątkowych 
Skarbu Państwa – 301.857 zł, 

- dochody ze sprzedaży mienia 3.072.000 zł. 
Dochody te uzupełnią m.in. dotacje celowe na realizacją zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.937.709 zł  oraz subwencje z bu-
dżetu państwa na realizację zadań oświatowych Gminy w wysokości 8.896.418 zł

W ramach ogólnej kwoty wydatków budżetowych wynoszącej 34.269.665 zł 
planuje się m.in., wydatki na: 
• Rolnictwo i łowiectwo – 772.000 zł, w tym: na meliorację wodne – 74.000 zł, 

na wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej - 16.000 zł, na: rekultywację 
i rozbudowę ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie - 115.000 zł, na 
budowę wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem 
wyrównawczym - 561.000 zł.

• Leśnictwo, w tym na utrzymanie lasów komunalnych i uzupełnianie zalesienia 
77.500 zł

• Transport i łączność – 2.815.800 zł, w tym: na wydatki bieżące, min. na: 
remonty, oznakowanie i bieżące utrzymanie dróg, łącznie z utrzymaniem 
przejezdności dróg i ulic w okresie zimowym - 757.800 zł, oraz na realizację 
zadań o charakterze inwestycyjnym, w tym na: 

- opracowanie dokumentacji na budowę ulic osiedla Topolowa II – Jodłowa, 
Jarzębinowa i Świerkowa – 100.000zł

- budowę nawierzchni ulic w Skokach – Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna 
i Piaskowa 150.000 zł

- rozbudowę nawierzchni ul. Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz 
z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej – 1.326.000zł

- system monitoringu Rynku w Skokach – 5.000 zł
- wykup gruntów pod drogi – 62.000 zł
- budowę chodnika na ul. Rogozińskiej od boiska Orlik w stronę Potrzanowa 

– 50.000 zł
- rewitalizację centralnej części Placu Powstańców Wlkp. 310.000 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Borówiec w Potrzanowie – 

25.000 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i przebudowę istniejącej 

nawierzchni bitumicznej na ul. Skockiej w Potrzanowie – 30.000zł
• Turystykę - 69.460 zł w tym: na wydatki bieżące związane z rozwojem turystyki 

w ramach przynależności do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 
oraz organizacją rajdów rowerowych i wycieczek pieszych nordic walking.

• Gospodarkę mieszkaniową – 313.300 zł, w tym: na remonty bieżące oraz na 
utrzymanie budynków komunalnych i przygotowanie budynków i mieszkań 
do sprzedaży – 271.300 zł, oraz na remonty budynków komunalnych przy ul. 
Wczasowej i Zamkowej -  42.000 zł

• Działalność usługową - wydatki związane z opracowaniem planów zagospo-
darowania przestrzennego – 55.000 zł

• Administrację publiczną, tj. na działalność Urzędu i Rady Gminy – 
4.428.556 zł, w tym: 67.700 zł na realizację zadań zleconych z zakresu admi-
nistracji rządowej, które Gmina ma otrzymać w roku 2012 z budżetu państwa, 
na działalność Rady Gminy 134.000 zł, na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy 
– 3.593.877 zł plus, na promocję Gminy – 107.975 zł oraz na pozostałą dzia-
łalność z zakresu administracji - 525.004 zł, z czego wpłata na rzecz Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – 246.954 zł

• Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 217.700 zł, w tym: 
na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 217.200 zł.

• Obsługę długu publicznego – 1.653.966 zł, w tym na odsetki od spłaconych 
kredytów i pożyczek 490.000 zł i na ewentualną spłatę zobowiązań Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 1.163.966 zł.

• Różne rozliczenia - 165.000 zł w tym rezerwa ogólna 65.000 zł, rezerwy 
celowe 100.000 zł.

• Oświatę i wychowanie - 13.073.359 zł, w tym na utrzymanie: 
- Szkół podstawowych - 5.308.830 zł, z czego: na działalność Szkoły Podsta-

wowej w Skokach – 3.757.770 zł, z czego na prace remontowe 276.000 zł 
oraz na dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „TĘCZA”  - 1.551.060 zł.

- Przedszkoli - 2.307.727 zł, z czego: na działalność Przedszkola Samorządo-
wego w Skokach – 1.250.927 zł, w tym na prace modernizacyjne i remonty 
– 42.000 zł oraz na dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzanowie 
– 340.626 zł i na dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „TĘCZA” – 
716.174 zł.

- Gimnazjum – 4.529.348 zł, w tym na rozbudowę budynku Gimnazjum 
663.161 zł.

- Na dowożenie uczniów do szkół – 633.040 zł
- Na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 272.000 zł

• Ochronę zdrowia – 359.751 zł w tym: na zwalczanie narkomani – 24.000 zł, na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi – 116.000 zł i na pozostałą działalność 219.751 
zł, czego na dotację na pomoc hospicyjno-paliatywną – 20.000 zł, oraz na 
utrzymanie i termomodernizację budynku byłego ośrodka zdrowia – 100.000 zł.

• Pomoc Społeczną – 4.286.934 zł, w tym: opłata za pobyt mieszkańców Gminy 
w Domach Pomocy Społecznej - 147.360 zł, na świadczenia rodzinne, świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.885.922 zł na zasiłki i pomoc 
w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 178.625 
zł, na dodatki mieszkaniowe – 180.000 zł, na zasiłki stałe – 103.000 zł, na 
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 493.950 zł, na usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 201.470 zł, na pozostałą działalność 
łącznie z dopłatą na dożywianie – 55.820 zł.

• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.000 zł, w tym: utrzymanie 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 50.000 zł.

• Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 3.818.190 zł, w tym: na 
gospodarkę ściekowa i ochronę wód – 295.190 zł, z czego na: budowę oczysz-
czalni wód opadowych – 40.000 zł, na budowę kanału odwadniającego osiedle 
mieszkaniowe w Potrzanowie, ul. Skocka – 70.000 zł,  środki dla Związku 
Międzygminnego Puszcza Zielonka na działania związane z budową kanali-
zacji – 111.140 zł, na gospodarkę odpadami – 236.000 zł z czego na transport 
i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór 
i utylizację padłych zwierząt i dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest – 76.000 zł, na rekultywację nieczynnego składowiska 
odpadów komunalnych w Rejowcu – 160.000 zł, na oczyszczanie miasta i wsi 
– 133.000 zł, na utrzymanie zieleni – 92.500 zł, na utrzymanie bezdomnych 
psów w schronisku i przeciwdziałanie wściekliźnie – 48.500 zł, na oświetlenie 
ulic, placów i dróg – 430.000 zł, i na pozostałą działalność 2.567.000 zł w tym 
na budowę Centrum Targowo-Parkingowego w Skokach – 2.550.000 zł.

• Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.553.119 zł, w tym: na domy 
i ośrodki kultury oraz świetlice i kluby wiejskie – 196.805 zł, na dotację do 
Biblioteki Samorządowej w Skokach – 1.153.104 zł, z czego: na dotację do 
Biblioteki Samorządowej w Skokach – 710.687 zł, na dotację celową na budowę 
części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum – 442.417 i na 
pozostałą działalność – organizację dnia dziecka na wsiach, współpracę z za-
granicą, dofinansowanie Stowarzyszenia „Wesołe Misie” oraz wydawnictwo 
„Wiadomości Skockie” – 182.210 zł.

• Kulturę fizyczną i sport – 558.530 zł, w tym: na obiekty sportowe, tj. na utrzy-
manie istniejących obiektów i obsługę stadionu miejskiego i Orlika - 164.430 
zł, na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
które zlecone zostaną stosownie do przepisów Ustawy o Działalności Pożytku 
Publicznego i Wolontariacie – 125.000 zł, na pozostała działalność – 269.100 
zł, z czego m.in. na dofinansowanie Uczniowskich Klubów Sportowych i utrzy-
manie boisk sportowych oraz placów zabaw na wsiach, a także organizację 
przedsięwzięć o charakterze sportowym – 168.300 zł i na budowę placów 
zabaw, miejsc rekreacji i zakup urządzeń – 100.800 zł.

Deficyt budżetowy, tj. jest różnica pomiędzy ogólna sumą dochodów i łączną 
kwotą wydatków wyniesie – 3.560.947 zł i zostanie sfinansowany przycho-
dami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę, które wy-
niosą – 4.794.107 zł. Pozostała kwota przychodów tj. 1.233.160 zł zostanie 
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.  
Dla informacji czytelników podajemy, że budżet gminy w minionych latach, 
w chwili uchwalenia po stronie dochodów i wydatków wynosił odpowied-
nio: na rok 2010 25.153.150 zł i 32.333.675 zł. Na rok 2011: 27.821.214 
zł i 31.992.983 zł, a na rok 2012, wynosił 31.525.227 zł oraz 32.792.545 zł. 
Uwaga zaineresowanych szczegółami budżetu zachęcamy do skorzystania ze 
strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skoki pod adresem http://skoki.
nowoczesnagmina.pl/
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ORKIESTROWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
Najwcześniej bo już 5 stycznia dla WOŚP zagrali siatkarze. Orkiestrowy 

Turniej Piłki Siatkowej zachęcił do udziału w nim 8 drużyn. Zwycięski puchar 
odebrał team Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie, który wyprzedził 
drużynę z Mieściska (miejsce II). Na podium stanęła również drużyna z Gim-
nazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach (miejsce III). Miejsce 
IV zajęła drużyna Powiatowej Komendy Policji w Wągrowcu. Dalej  team 
Sołectwa Rościnno, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, 
drużyna Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu i ekipa  Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Siennie. Uczestnicy Turnieju zasilili konto Fundacji WOŚP kwotą 
575 złotych.  

BRAWA!!! i WIELKIE PODZIĘKOWANIA. Organizacją Turnieju 
zajął się Pan Wiesław Sierzchuła Dyrektor Gimnazjum w Skokach. Pomogli 
orkiestrowi Krasnale. 

WOLONTARIUSZE
Wyszli z domów o świcie. Wolontariusze – 64 kwestujących. Brnęli w śniegu, 

przemierzyli 198 km2 miasta i gminy, zmęczeni, ale szczęśliwi i niezawodni. 
To Oni przyczynili się do zbiórki tego dnia największej kwoty pieniędzy. 
Zebrali łącznie 8182,25 zł. Identyfikatory WOŚP dumnie połyskiwały na 
wierzchnim odzieniu przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalistów, licealistów, studentów i nauczycieli. 

WIELKIE DZIĘKI DLA WAS 

NORDIC WALKING  - ORKIESTROWY MARSZ PO ZDROWIE
Punktualnie o godz. 12.00 13 stycznia wystartowali po zdrowego ducha 

uczestnicy pierwszego Orkiestrowego Nordic Walking. Przewodnikiem  
marszu była Pani Karolina Stefaniak, zaangażowana przez cały dzień w dzia-
łania WOŚP jako fotoreporter i wolontariusz. Miłośnicy kijków, wśród nich 
aktywni seniorzy ochoczo maszerowali i hojnie zasilili skarbonkę WOŚP 
kwotą 135,90zł. DZIĘKUJEMY.

PARADA SERC
Proszę Państwa, czy można być seniorem, nauczycielem, instruktorem, 

Mikołajem i chodzącym SERCEM w jednym? Tak, pod warunkiem, że jest się 
Antonim Wiśniewskim. Pan Antoni zaskoczył nawet samego siebie. Paradnie 
jako wodzirej pierwszej Parady Serc prowadził z rynku do hali liczną grupę 
mieszkańców. Wszyscy z sercem na dłoni przebyli serduszkową trasę. W hali 
przywitała ich ORKIESTRA DęTA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
Z MUROWANEJ GOŚLINY…

…I ZACZęŁO SIę WIELKIE GRANIE
Pod batutą MATEUSZA SIBILSKIEGO rozbrzmiewały najpiękniejsze 

dźwięki:  od pukającego w rytmie cha cha serduszka, po latynoamerykańskie 
utwory oraz niezapomniane przeboje ABBY. „Jest w orkiestrach dętych 
jakaś siła” śpiewała Halina Kunicka. Taką siłę przez cały serduszkowy dzień 
miała Wielka Orkiestra. ORKIETRZE DęTEJ Z MUROWANEJ GOŚLI-
NY - dziękujemy. 

Przedszkolaczki i Skoczki grają dla WOŚP od zawsze. Najmłodsi artyści 
przyciągnęli widzów do hali jak magnes. Spontaniczne, radosne, przede 
wszystkim nasze skockie. DZIęKUJEMY!!!

Nieco starsza grupa rodzimych artystek to ROSES. Dla Orkiestry zatań-
czyły rytmicznie, równo i z wdziękiem nastolatek. PODZIęKOWAń MOC.

Bębniło w hali jak na Czarnym Lądzie. Rodzinne granie Simba Jasiri 
w rytmach afrykańskich było na pewno nowością na orkiestrowej scenie. 
Artyści nie porwali publiczności do tańca, ale z pewnością zainteresowali 
muzyką etniczną.

W krainę czarów, magii i iluzji zabrała publiczność orkiestrową grupa 
Marcina Muszyńskiego. Magic Show okazało się być prawdziwym hitem 
popołudnia. Zaczarowani Skoczanie, lewitująca modelka i unoszący się nad 
ziemią stolik, wymykający się spod kontroli duszek, wreszcie „Magiczna 
Podróż” na rowerze samych nóg, które po przejażdżce dołączyły do reszty 
ciała brrr…powiało grozą. Całość podana w przepięknym stylu z gracją 
i aniołami, takimi, że męska część publiczności się co najmniej zarumieniła. 

Dalej było rockowo. The Postman zagrali jak niegdyś The Beatles. Kto 

nie był, niech żałuje – działo się. Oryginalne brzmienie, wierna kopia strojów 
i fryzur, klimat lat 60-tych, prosto z Liverpoolu – najlepszy coverband The 
Beatles w Polsce. 

LICYTACJE
Bez nich nie byłoby Orkiestry. Podnoszą adrenalinę, opróżniają kiesze-

nie i portfele. Licytacje bez kryzysu. Gadżety i usługi do aukcji dostarczyli 
mieszkańcy Skoków i okolic. Są sponsorami Orkiestry, tak ich nazywamy. Ale 
przede wszystkim to ludzie o dobrych sercach, niezawodni – DZIęKUJEMY. 

Licytacja bez Piotra Wiśniewskiego - niemożliwe. Od 11 lat non stop 
z nami. I tak trzymać Panie Piotrze – wielkie dzięki. W skarbonce z licytacji 
policzono 5223,10 zł.

Sekretarzami licytacji byli: Aleksandra Gajewska, Lidia Wróbel i Łukasz 
Ogórkiewicz. W skupieniu przez kilka godzin czuwali nad dokumentacją 
licytacyjną. Dziękujemy. 

Nowością okazała się akcja LEKARZE DLA ORKIESTRY – licytowano 
usługi - wizyty u lekarzy specjalistów. 

KAWIARENKA POD CZERWONYM SERDUSZKIEM
Czynna od początku do końca Grania. W tym roku kawiarenkę zor-

ganizował Bartosz Wołkow ze Skoków. Placki dowieźli Sołtysi z naszej 
Gminy– najlepsze wypieki na świecie. PODZIęKOWANIA. W skarbonie 
kawiarenkowej policzono 1398,26 zł

ORKIESTROWA BALONIADA
Od ubiegłego roku z balonów przeróżne różności tworzy Natalia Glapa ze 

Skoków. Skupiona, pomysłowa, przez 6 godzin non stop wyczarowała ponad 
600 balonowych figurek. Do puszki  Orkiestrowej Baloniady wrzucono 385 
złotych. To dzięki Pani NATALIO!!!

ORKIESTROWY PATROL
Nad akcją z ramienia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Skokach czuwała Pani Agata Student. Poprzez zajęcia 
plastyczne dzieci uczyły się jak bezpiecznie spędzać czas wolny. Orkiestrowy 
Patrol szeroko promował podczas WOŚP Akcję profilaktyczną” Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”. DZIęKUJEMY!!!

Światełko do Nieba zwieńczyło imprezę. Punktualnie o 20.00 wystrzeliło 
nad Skokami w podziękowaniu za każdy grosz do Orkiestrowej skarbony. 
Światełko dofinansował tradycyjnie już od wielu lat Pan Ireneusz Belter ze 
Skoków. DZIęKUJEMY Panie Ireneuszu!!!

A na koniec WIELKIE BRAWA dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skoki, 
którzy zasilili puszki walutą PLN i Euro, uczestniczyli w licytacji i po prostu 
byli z nami. 

Za zielone światło dla skockiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
dziękujemy Panu Tadeuszowi Kłosowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

ŁĄCZNIE UDAŁO SIę NAM ZGROMADZIĆ KWOTę 15.928,05 ZŁ 
DZIęKUJEMY 

NASI ORKIESTROWI SPONSORZY
w kolejności zupełnie przypadkowej:
• Paweł Rydzewski – Studio MANIX – Agencja Reklamowa w Obornikach 

– promocja WOŚP w Skokach
• Ireneusz Belter ze Skoków – współorganizator Światełka do Nieba
• Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach pod dowództwem 

Dariusza Lipczyńskiego Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego OSP 
w Skokach - zabezpieczenie przemarszu Parady Serc i Światełka do Nieba

• Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Skokach pod dowództwem Jacka 
Matysiaka Komendanta Komisariatu Policji w Skokach – zabezpieczenie 
przemarszu Parady Serc, patrol podczas Finału 

• Jerzy Mianowski – Redaktor Naczelny Głosu Wągrowieckiego – usługa 
reklamowa do licytacji

• Piotr Borowicz z Murowanej Gośliny i Elżbieta Borys  - Adwokat  z Mu-
rowanej Gośliny - usługa prawna do licytacji

• Arleta i Andrzej Pilaczyńscy ze Skoków – gadżety z limitowanej serii KKS 
Lech Poznań do licytacji

ZAgRAlIśmy Z WIElKą ORKIESTRą!
Po raz 11. Skoczanie włączyli się do zagrania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W niedzielę 13 stycznia 

2013r. orkiestrowego ducha poczuło ponad 1500 osób z miasta i gminy Skoki. 
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• Jan Dziurka – Cukiernia w Skokach -tort do licytacji
• Cukiernia Grochola w Skokach – tort do licytacji
• Cukiernia Królewska „Kilian” w Skokach – torty do licytacji
• Danuta i Piotr Białachowscy – Gospodarstwo Agroturystyczne w Potrza-

nowie – tort do licytacji
• Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie – artystyczne dzieło zając wiel-

kanocny do licytacji
• Paweł Kubicki ze Skoków – bon rabatowy na wynajem  Starego Fortepianu 

do licytacji
• Bartosz Wołkow – Mobilna Firma Gastronomiczna w Skokach – zestaw 

usług kulinarnych do licytacji
• Beata Pytlińska – Sklep Kram w Skokach – zestaw artykułów gospodarstwa 

domowego do licytacji
• Hotel Sheraton Poznań –  2 x voucher do restauracji Fusion – do licytacji
• Norbert Janowski – pizzeria Italiana w Skokach – zestaw bonów kon-

sumpcyjnych do licytacji
• Pizzeria Verona w Skokach – zestaw bonów na pizzę do licytacji
• Foto Video Mix w Skokach – sesja zdjęciowa do licytacji
• Ewa Stawna – Wypożyczalnia Sukien Ślubnych w Wągrowcu – bony raba-

towe na zakup i wypożyczenie sukni ślubnej do licytacji
• Zofia Gronowska- Kwiaciarnia Bacara w Skokach – zestaw dekoracji 

ślubnych do licytacji
• Tadeusz Myszka – Prezes RSP w Lechlinie – Godło PRL do licytacji
• Big Cyc – koszulka i plakaty z autografem do licytacji
• Justyna Malka – Gabinet Kosmetyczny Metamorfoza – usługa kosme-

tyczna do licytacji
• Marietta Kiszka  - Studio Tańca i Fitnessu GABI w Skokach – zestaw 

karnetów na Fitness i Zumbę - do licytacji
• Zenon Czerwiński – Papirus w Wągrowcu – zestaw biurowy do licytacji
• Grzegorz Owczarzak – Sklepy Szyszka – w Skokach zestaw artykułów 

galanteryjnych do licytacji
• Sklep Yes w Wągrowcu – odzież do licytacji
• Milena i Bartłomiej Lahutowie ze Skoków – kompozycje z żywych kwiatów 

do licytacji
• Jerzy Wolny z Poznania – koszulka z autografem K. Kotorowskiego do 

licytacji
• Łukasz Chudzik – Siłownia Spartakus – zestaw karnetów do siłowni – 

licytacje
• Marek Grzegorzewski i Zdzisław Napierała - Siłownia Obelix w Skokach 

– zestaw karnetów do licytacji
• Anna Loręcka – Sklep Obuwniczy Ania w Skokach – zestaw obuwia do 

licytacji
• Małgorzata Zrobczyńska Sklep Nika w Skokach – zestaw ręczników do 

licytacji
• Styl w Wągrowcu – Gabinet Kosmetyczny – karnety na usługi kosmetyczne 

do licytacji
• Aquapark w Wagrowcu – karnety do groty solnej – do licytacji
• Ireneusz Witkiewicz  ze Skoków – Stacja Paliw Bliska – talon na paliwo 

do licytacji
• Donia Sklep zabawkowy w Wągrowcu – zabawki do licytacji
• Zuzanna Kozdęba z Wągrowca - zestaw galanterii damskiej do licytacji
• Sklep Cenowy Raj w Skokach - artykuł dekoracyjny do licytacji
• Zenon i Piotr Muszyńscy - Księgarnia w Wągrowcu – książki i płyty Cd 

do licytacji
• Eugenia Cieślowska ze Skoków - polisa ubezpieczeniowa do licytacji
• Ryszard Jasiński z Lechlinka – zestaw gadżetów do licytacji
• Tatiana Kubiak ze Skoków - dzieło artystyczne Anioł do licytacji
• Wojciech Gogolewski  z Wągrowca – Maratony MTB – karnet na start 

w MTB do licytacji
• Dariusz Jahnz ze Skoków – Medal Generała Romana Polko do licytacji
• Paweł Tyll – Firma Błysk ze Skoków– talony na usługę czyszczenia samo-

chodów do licytacji
• Anita Buszka z Wągrowca - materiały papiernicze do licytacji
• Kamil Bednarek – płyta CD z autografem do licytacji
• Irena Santor – płyta winylowa z autografem do licytacji
• Łukasz Nowak ze Skoków – koszulka olimpijska do licytacji
• Agnieszka Jakubowska – Zakład Fryzjerski w Skokach – kosmetyki fry-

zjerskie do licytacji
• Alicja Brewińska - Pilates Styl OSIR – karnety do licytacji
• Lek. med. Maria Piszczyńska-Dumania – konsultacja stomatologiczna 

do licytacji
• Lek. med. Elżbieta Szczepaniak – konsultacja dermatologiczna do licytacji
• Lek. med. Krzysztof Nowak – konsultacja laryngologiczna do licytacji

• Lek. med. Tomasz Bociański - konsultacja chirurgiczna do licytacji
• Lek. med. Ewa Warduleńska – badanie USG do licytacji
• Lek. med. Andrzej Gąsiorek – zestaw zabiegów rehabilitacyjnych do licytacji
• Lek. med. Waldemar Doczekalski – badanie okulistyczne i zabieg laserem 

dla chorych z jaskrą do licytacji
• Lek. med. Andrzej Więckowski – konsultacja lekarska do licytacji
• Lek. med. Sławomir Mielnik – konsultacja ginekologiczna do licytacji
• Laboratorium „Analityk” w Wągrowcu – badania laboratoryjne do licytacji
• Maciej Tomczak Laboratorium Analityczne – badania laboratoryjne do 

licytacji
• Lek. wet. Ewelina Przyłucka – Gabinet Weterynaryjny EWET w Skokach 

– usługa weterynaryjna do licytacji
• Justyna i  Radosław Kujawa SKLEP KUJAWIANKA – artykuły spożywcze 

do Kawiarenki
• SOŁTYSI I SOŁECTWA – placki do kawiarenki: Feliks Kaczmarek Sołtys 

Sołectwa Bliżyce, Jan Rybicki Sołtys Sołectwa Brzeźno, Henryka Kluj Sołtys 
Sołectwa Budziszewice, Monika Komasińska Sołtys Sołectwa Chociszewo, 
Alojzy Maciejewski Sołtys Sołectwa Glinno, Andrzej Zaranek Sołtys Sołec-
twa Grzybowo, Małgorzata Napierała Sołtys Sołectwa Jabłkowo, Wiesław 
Drewicz Sołtys Sołectwa Jagniewice, Urszula Przybysz Sołtys Sołectwa 
Kakulin, Krystyna Gruss Sołtys Sołectwa Kuszewo, Artur Szymański Sołtys 
Sołectwa Lechlin, Danuta Berent Sołtys Sołectwa Łosiniec, Zofia Hytra 
Sołtys Sołectwa Niedźwiedziny, Maria Dudzińska Sołtys Sołectwa Pawłowo 
Skockie, Magdalena Łączyńska Sołtys Sołectwa Potrzanowo, Ewa Zyg-
maniak Sołtys Sołectwa Rejowiec, Krystyna Mikołajczak Sołtys Sołectwa 
Roszkowo, Hubert Czarnecki Sołtys Sołectwa Rościnno, Daniel Gapiński 
Sołtys Sołectwa Sławica, Paulina Brayer – Mucha  Sołtys Sołectwa Stawiany

DZIĘKUJEMY!!!

Za pomoc organizacyjną BRAWA dla Gabrieli Bałażyk, Zuzanny Szamoc-
kiej, Anny Popadowskiej, Karola Kłosa, Sylwii Popadowskiej. Podziękowania 
dla Małgorzaty Zaganiaczyk, Pauliny Lipczyńskiej z ekipą „strażników” oraz 
nauczycieli Małgorzaty Zrobczyńskiej, Andrzeja Surdyka, Alicji Kramer 
i Aldony Lubiatowskiej. 
Za liczenie do późnej nocy Orkiestrowych pieniędzy w MOW w Antoniewie 
dziękuję: Paniom i Panom: Iwonie Grzegorzewskiej – Dyrektorowi MOW, 
Maciejowi Dureckiemu Magdalenie Kubickiej, Adamowi Pohl, Lidii Wróbel, 
Karolinie Kamińskiej, Zuzannie Szamockiej, Gabrieli Bałażyk, Karolinie 
Stefaniak, Katarzynie Pacheli, Hannie Walkowskiej, Agnieszce Bieszke, 
Danielowi Kunickiemu oraz PKO BP w Skokach.
Za przygotowanie dzieci do występów artystycznych dziękuję Paniom 
Jolancie Czepek – Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego im. Kubusia 
Puchatka w Skokach i Katarzynie Kędziorze – Dukszcie, Wiesławie Hauke 
– Instruktorowi Zespołu Roses i Małgorzacie Wiśniewskiej oraz Katarzynie 
Kędziorze – Dukszcie  - Instruktorom GA Skoczki. 
Za pomoc organizacyjną w hali dziękuję Panom: Wiesławowi Sierzchule 
Dyrektorowi  Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, Michałowi 
Nowakowskiemu i Przemysławowi Boguni, Jackowi i Łukaszowi  Kłosowskim 
oraz Pani Wiesławie Szymaś. 
Dziękuję Szczudlarzom z Teatru Beltaine: Patrykowi Nawrockiemu i Da-
rii Mycce.
Za światło i dźwięk serdecznie dziękuję Witoldowi Krystkowiakowi z Wą-
growca. 
Dziękujemy Rodzicom i Opiekunom kwestujących dzieci. 

NASI WOLONTARIUSZE:
Klara Futro, Jan Maciąg, Mateusz Michalak, Anna Zrobczyńska, Paulina 
Kubicka, Wiktoria Stróżyńska, Sandra Gramza, Angelika Krych, Kinga 
Gruszka, Kinga Kubińska, Marta Maryniocha, Jakub Szymański, Paula 
Królczyk, Anna Pilaczyńska, Wiktoria Owczarzak, Julia Paśk, Wanda Surdyk, 
Patrycja Dudzińska, Natalia Koczorowska, Paulina Wełnic, Patrycja Springer, 
Patryk Janowski, Dominika Szczepaniak, Joanna Śniadek, Katarzyna Ma-
karewicz, Mikołaj Kubicki, Daria Sobisiak, Katarzyna Kozłowska, Adrianna 
Kędzia, Klaudia Chandrykowska, Kacper Konieczny.Sandra Szymaś.Kinga 
Loręcka, Julia Burzyńska, Oliwia Bolewska, Julia Płaczkowska, Sara Sapieja, 
Anna Maria Adrych, Kaja Michalska, Maria Burzyńska, Joanna Szymańska, 
Aleksandra Szymaś, Aleksandra Nawrot, Julia Wasylewicz, Łukasz Kubiak, 
Julia Kubiak, Izabela Dobska, Jagoda Owczarzak, Katarzyna Koperska, 
Krzysztof Neldner, Maria Siuchnińska, Katarzyna Rutkowska, Paulina 
Kwiecień, Magdalena Reis, Wiktoria Żalińska, Ewelina Gruszka, Dominika 
Pawlicka, Mateusz Kruś, Kacper Owczarzak, Filip Graczyk, Grażyna Ma-
zurek, Justyna Graczyk, Martyna Frąckowiak, Maciej Maryniocha, Joanna 
Maćkowiak, Klaudia Łyczywek.
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Dzięki zapewnieniu bezpłatnych dowozów w Jarmarku mogli wziąć 
udział uczniowie i ich rodzice z terenu całej gminy. Impreza miała cha-
rakter charytatywny, ponieważ pieniądze uzyskane ze sprzedaży ozdób 
i losów loterii świątecznej zostały przeznaczone na zakup paczek świą-
tecznych dla najbardziej potrzebujących uczniów gimnazjum .Dochód 
z Jarmarku, w kwocie 2952,85 zł. pozwolił na ufundowanie 80 paczek 
świątecznych. Uczestnicy jarmarku odwiedzający kawiarenkę zasilili 
skarbonki, których zawartość w kwocie łącznej 965,54 zł przekazana 
została dwóm zmagającym się w walce z przewlekłą chorobą uczniom 
skockiego gimnazjum.

Wspólne spotkanie rozpoczął spektakl teatralny „Gdy Bóg podróżuje 
koleją” przygotowany przez gimnazjalistów pod opieką pani Danuty 
Kobus-Boguni .Wspaniały występ nagrodzono wielkimi brawami, 
doceniając wrażliwość i zaangażowanie młodych aktorów. Był to 
niewątpliwie sukces młodzieży ich opiekunki - zarazem reżysera tego 
spektaklu- pani Danuty Kobus –Boguni, która wspólnie z panią Marią 
Malinowską napisała scenariusz  tej sztuki !

Kolejnym punktem programu artystycznego były występy zaproszo-
nych gości , którymi w tym roku byli uczestnicy telewizyjnego programu 
pt. „Bitwa na głosy” - Maciej Kujawa i Przemysław Mączyński .Obaj 
wokaliści byli członkami grupy Libera, która mając duże poparcie wi-
dzów, w tym także licznej grupy Skoczan, dotarła aż do finału programu. 
Koncert w wykonaniu Maćka i Przemka spotkał się z uznaniem publicz-
ności i młodych fanów oblegających ich jeszcze długo po występach  .

Następnie zebrani wysłuchali krótkiego koncertu najmłodszych 
członków Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego „Skoczki”, który roz-
bawił i rozczulił publiczność. Czarując nie tyko talentem wokalnym 
wykonawców, ale także pięknymi mikołajkowymi strojami. Do śpiewu 
włączyli się także gimnazjaliści wykonując przepiękne kolędy i pio-
senki o tematyce świątecznej. Wśród wykonawców nie zabrakło także 
zespołów klasowych pełnym składzie. Gromkimi brawami nagrodzono 
zespół klasy III a, który wystąpił przy akordeonowym akompaniamencie 
dyrektora Grzegorza Samola. Wśród wykonawców nie zbrakło także 
solistów czarujących swym śpiewem publiczność .Wielkie ożywienie 
i aplauz publiczności  wywołały również występy zespołu tanecznego, 
Rosses, kierowanego przez panią Wiesławę Hauke .

Po zakończeniu części artystycznej hala skockiego gimnazjum 
zamieniła się w jarmark, na którym pośród świątecznej, teatralnej 
dekoracji stanęły liczne stoiska. Wystawiono na nich przygotowane 

VII jARmARK BOŻONARODZENIOWy 2012
Już po raz siódmy hala skockiego gimnazjum stała się miejscem Jarmarku Bożonarodzeniowego. W niedzielne popołudnie 16 

grudnia 2010 r. społeczność Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach zaprosiła mieszkańców gminy Skoki do udziału 
w imprezie  integrującej pokolenia. Wykorzystując czas przedświątecznych przygotowań staraliśmy się stworzyć atmosferę, która 
pozwoliła na wspólne przeżywanie radości z oczekiwania na te najpiękniejsze z wszystkich świąt – Święta Bożego Narodzenia.  

przez uczniów, nauczycieli i rodziców: ozdoby, kartki świąteczne, 
stroiki, pierniki i ciastka.

Jarmark Bożonarodzeniowy był okazją do zapoznania się z pracami 
wykonanymi przez uczniów w ramach prac projektowych, skosztowania 
wspaniałych świątecznych wypieków przygotowanych przez uczniów 
i rodziców .

Mimo tych wszystkich atrakcji jak co roku największym powodzeniem 
cieszyło się stoisko świątecznej loterii fantowej, będące najbardziej 
obleganym miejscem w hali.

W długiej kolejce potencjalni szczęściarze stali by kupić upragnio-
ny los. A było warto czekać , bowiem każdy zakupiony los wygrywał 
a wśród najwartościowszych nagród kusiły m.in. piękne zabawki, 
ozdoby choinkowe i świąteczne, słodycze ,biżuteria , książki i albumy, 
karpie, świąteczne ciasto, sprzed elektroniczny. Do fundatorów na-
gród loterii należeli: m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz 
Kłos, Wydawnictwo Szkolne PWN, spółka MAJ piekarnia „Emka” 
p. Krzysztofa Migasiewicza, państwo. A.A. Pilaczyńscy, p. M. Ma-
linowski, p.A.Sommerfeld, p.A.Giersig, p.K.Fertsch oraz rodzice, 
Rada Rodziców, Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków w Skokach

Po odstaniu w kolejce i zakupie szczęśliwych losów można było 
wzmocnić się posiłkiem w przygotowanej świątecznej kawiarence 
próbując domowych wspaniałych wypieków , a kto miał ochotę na tzw. 
konkrety ten częstował się kiełbaską z grilla przygotowaną i serwowaną 
przez przedstawicieli Rady Rodziców. Czas spędzony na jarmarku 
umilały najmłodszym konkursy rysunkowe i rozmowy prowadzone 
z Gwiazdorem . Odważne maluchy mogły sobie zrobić z nim pamiąt-
kową fotografię. Chętnych nie brakowało i do zdjęć ustawiały się także 
rodziny i odważni dorośli uczestnicy Jarmarku  

Czas spędzony na jarmarku minął bardzo szybko. Liczne atrakcje, 
dobre jedzenie, muzyka, wspaniała atmosfera pozwoliły Skoczanom 
spędzić radosne popołudnie w klimacie oczekiwania na zbliżających 
się święta  .

W imieniu organizatorów Jarmarku dziękuję serdecznie wszystkim, którzy 
swoim zaangażowaniem przyczynili się do jego zrealizowania. Za wsparcie 
finansowe i duchowe , słowa uznania i krytyki ,pomysłowość i pracę.

Mieszkańcom miasta i gminy oraz gościom za niezawodny udział . 
Dziękuję ! 

Wiesława Surdyk-Fertsch

21-ego grudnia skoccy seniorzy po raz kolejny mięli okazję 
uczestniczyć w wigilii organizowanej przez Bibliotekę Pu-
bliczną, jednak już po wejściu do Sali na piętrze wiedzieli, że 
tegoroczne spotkanie będzie niezapomniane.

Sala oświetlona jedynie nikłym blaskiem świec i lampkami błyszczący-
mi bielą na choince sięgającej sufitu, nastrojowa muzyka płynąca z pia-
nina, śpiew dzieci przebranych za mikołaje. Atmosferę nadchodzących 
świąt czuło się w każdym kącie, a przybywający licznie goście byli tego 
doskonałym przykładem. Piątkowy wieczór zapowiadał się magicznie.

Rozbrzmiewają pierwsze tony kolędy Georga Gershwina w wykona-
niu Chóru Kameralnego, seniorzy zajmują miejsca przy przybranych 
w biel stołach. Muzyka milknie, pani Elżbieta Skrzypczak ze sceny daje 
znak dzwoneczkiem, że czas zacząć uroczystość. 

 „Skockie Betlejem” zachwyciło kolorowymi kartkami z życzeniami, 
bożonarodzeniowym filmem i inscenizacjami pastorałek. Wzruszyło 
„Kolędą dla Nieobecnych” i zaskoczyło profesjonalizmem oraz ciepłą, 

BOŻONARODZENIOWE SPOTKANIE SENIORóW

rodzinną atmosferą. Jednak mylą się ci, którzy sądzą, że ominęło ich 
coś tak spektakularnego, bowiem 26 stycznia pojawi się kolejna okazja 
do wzięcia udziału w „Skockim Betlejem”. Serdecznie zapraszamy!

Zuzanna Szamocka
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CENY ZBóŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 18 stycznia 2012 r.) ceny skupu zbóż na poziomie :  

żyto na mąkę ok. 760 zł/tona, pszenica na mąkę do 1020 zł/t, jęczmień 
na kaszę do 790 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę do 
1000 zł/tona, pszenżyto do 900 zł/t, jęczmień na paszę w cenie do 800 
zł/tona. Do ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  poziomie: pszen-
żyto, jęczmień  45 - 50 zł, pszenica do 60 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne 
średnio do 0,80 zł za 1 kg. Targowiskowe ceny warzyw: marchew, cebu-
la, cz.buraczki do 2,0 zł/kg, pietruszka 4,0, seler do 3,0 zł/kg, kapusta 
biała ok. 0,80 zł/kg. Jabłka 1,50 - 2,50 zł/kg. Jaja kurze 0,60 – 0,70 zł/szt.

CENY TUCZNIKóW I BYDŁA RZEźNEGO.
Cena skupu tuczników (z dnia 18 stycznia 2013) – średnio 4,60 zł/kg 

plus VAT. Maciory ok. 3,60 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
150 – 170 zł/szt. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych około 10,00 zł 
za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego dość korzyst-
ne – i tak: byki około 6,70 - 7,20 zł/kg plus VAT, jałówki 5,20 – 5,50 zł/
kg, krowy 3,50 do 4,50 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie około 
0,87 - 1,10 zł/litr plus VAT.

INNE CENY – NA DZIEń 18 STYCZNIA 2013 R.
Ceny nawozów, np. saletra amonowa ok. 1420 (rok temu 1320) zł/t, 

mocznik do 1765 (rok temu 1600) zł/t, sól potasowa ok. 1800 (rok temu 
1650)  zł/t, Polifoska „4”ok. 1890 zł/tona, Lubofoska „4” ok. 1140 zł/t. 
Otręby pszenne do 840 zł/tona. Śruta sojowa do 2500 zł/t – rok temu 
max. 1870 zł/t, śruta rzepakowa do 1300 zł/tona – rok temu ok. 1150 
zł/t. Cena oleju napędowego teraz średnio około 5,49 - 5,52 zł/litr. Rok 
temu była cena ok. 5,79 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI.
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 800 zł, 

żyto średnio 850 zł za 1 tonę, pszenżyto 670 zł/t, jęczmień był w cenie  
ok. 670 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników obniżyła się i jest obecnie  podobna jak rok 
temu. Średnio 1,00 zł/kg wyższa niż dwa lata temu. W Polsce nadal 
mamy bardzo niski stan pogłowia trzody chlewnej. Według rolników 
główną przyczyną tego jest niska opłacalność chowu tuczników. Wyższe 
niż rok temu są ceny śruty sojowej, rzepakowej i koncentratów paszo-
wych. Podobna jak rok temu jest cena otrąb, niższa oleju napędowego. 
Wzrasta cena ziemniaków jadalnych. Dobra jest cena skupu ziarna 
kukurydzy ok. 900 zł/tona. Wzrastają ceny zbóż.

Warunki pogodowe na razie sprzyjają zasiewom ozimym. Kilku-
stopniowe mrozy nie powinny szkodzić uprawom. Czy dalsze warunki 
pogodowe będą korzystne dla rolnictwa czas pokaże. Przed nami mie-
siąc luty – oby nie był tak mroźny jak rok temu. Tego Wszystkim życzę.

Uwaga rolnicy – od 15 stycznia br. Banki  mają możliwości udzielenia 
rolniczych kredytów preferencyjnych. ARiMR ma środki na dopłaty 
do kredytów preferencyjnych, w tym na zakup gruntów i na inne 
inwestycje. Czy będą dostępne jeszcze takie kredyty w całym 2013 r 
trudno powiedzieć – rolnicy tego oczekują. Jak będzie od 2014 roku 
jeszcze nic nie wiadomo.

Przed nami trudny rok dla wielu rolników - głównie ze względów 
finansowych. Pewna część rolników już w grudniu otrzymała dopłaty za 
2012 rok. Od 2012r Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
ograniczyła wysyłanie pisemnych decyzji o dopłatach bezpośrednich. 
Aby się przekonać czy rolnik dostał już dopłaty należy pytać w Banku. 
Łącznie płatności JPO i UPO razem na 1 ha jest za 2012 rok ok. 40 
zł mniej niż za  2011 rok. Płatność ONW jest tak jak w poprzednich 
latach tj. 179 zł/ha. Większe gospodarstwa są zaskoczone, że za 2012 

rok mają pewne obniżenia w dopłatach – jest to związane z „modulacją 
dopłat” jaka obowiązuje od 2012 roku. 

Natomiast wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” kupionego 
jesienią 2012 r rolnicy mogą składać do ARR od 15 stycznia do 25 
czerwca 2013 roku.

Uwaga rolnicy – można zapisać się na „szkolenie ochrony roślin”, 
tj. w celu uzyskania zaświadczenia do wykonywania zabiegów (opry-
ski) ochrony roślin. Jest to ważne dla tych rolników, którym ważność 
takiego zaświadczenia w tym roku się skończyła. Szkolenie planowane 
jest w lutym lub marcu. Zapisy u Delegatów do Izby Rolniczej lub 
informacje u doradcy rolników.

W lutym planowane jest szkolenie dla 20 rolników odnośnie „Zasad 
wzajemnej zgodności” – w tym dobrostanu zwierząt i zasad dobrej  prak-
tyki rolniczej. Już w 2013 r będzie więcej kontroli w gospodarstwach 
rolnych z tego zakresu. Jeżeli kontrola stwierdzi w gospodarstwie 
rolnym nieprawidłowości w tym zakresie grozi rolnikowi obniżenie 
dopłat bezpośrednich do upraw rolnych. Zainteresowanych rolników 
proszę o zgłoszenie się. Po szkoleniu rolnik otrzyma zaświadczenie. 

W dniu 29 stycznia o godz. 11 – tej w Sali Biblioteki w Skokach od-
będzie się szkolenie dla rolników na temat „Czynników wpływających 
na plony zbóż oraz na opłacalność produkcji tuczników”. Zapraszam 
Rolników !

Skoki, 18 stycznia 2013 r.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europej-
skiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Szanowni Państwo
W ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsza-
rów rybackich 2007-2013”  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„7 Ryb” ogłasza konkursy na dofinansowanie w ramach środka:
4.1.1 i 4.1.2 - termin składania wniosków: 31.01.2013 do 04.03.2013

oraz
4.1.3 i 4.1.4 -termin składania wniosków : 18.02.2013 do 19.03.2013

Wnioskodawcami mogą być m.in. przedstawiciele: sektora publicz-
nego, sektora gospodarczego oraz sektora społecznego, w tym osoby 
mające status rybackości  lub chcące podjąć i rozwinąć działalność 
gospodarczą  na terenie 7 gmin: Margonin, Oborniki, Rogoźno, Skoki, 
Szamocin, Wągrowiec, Wyrzysk.

Osoby zainteresowane apl ikowaniem o środki  prosi-
my o kontakt z Biurem LGR „7 Ryb” zlokalizowanym przy  
ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu lub drogą telefoniczną/e-mailową tel. 
kom. 506 256 186, tel. 67 254 74 41, e-mail stowarzyszenie7ryb@wp.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.7ryb.pl

KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina właścicielom nie-

ruchomości (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 porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki zatwierdzonego Uchwałą 
Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XI/82/2007 z dnia 27.09.2007 roku. Za nie-
przestrzeganie w/w obowiązku grożą kary grzywny przewidziane w ustawie 
o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236 poz. 2008).
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Wycieczka do fabryki bombek w Gnieźnie
26 listopada zwiedzaliśmy Fabrykę Bombek w Gnieźnie. Podczas wy-

cieczki po fabryce mogliśmy zaobserwować długi proces produkcji ozdób 
choinkowych. Zobaczyliśmy jak powstają bombki od samego początku.

W pierwszym etapie poznaliśmy proces dmuchania bombek w dmu-
chalni szkła. Kolejnym etapem zwiedzania fabryki był proces srebrzenia, 
gdzie bombka uzyskuje podkład potrzebny do dalszych etapów dekoracji. 
Następnie zwiedzaliśmy lakiernę, i gdzie bombki choinkowe nabierają 
różnorakich kolorów. W dalszej części wycieczki udaliśmy się do de-
koratorni, gdzie wykwalifikowany zespół dekoratorów, nadaje bombce 
wyjątkowy i unikalny wygląd. Na samym końcu mieliśmy możliwość 
obejrzenia aktualnych trendów, które dominują w okresie świątecznym. 
Oczywiście istniała też możliwość zakupu bombek. 

Na pamiątkę pobytu w fabryce każdy przedszkolak otrzymał bombkę 
ze swoim imieniem.

Warsztaty – glina
27 listopada udaliśmy się do MDK w Wągrowcu, gdzie uczestniczy-

liśmy w warsztatach lepienia z gliny. Na zajęciach poznaliśmy nową 
technikę lepienia z gliny. 

Z wielkim zapałem ugniataliśmy, wałkowaliśmy, kroiliśmy kawałki 
gliny aby uformować różne glinowe kształty. W większości powsta-
wały zwierzątka, aniołki, bałwanki, ale znalazł się również czołg czy 
auto. Bawiliśmy się wyśmienicie. Oczywiście nasze wyroby zabraliśmy 
do przedszkola.

Warsztaty Bożonarodzeniowe
Przed świętami Bożego Narodzenia postanowiliśmy w przedszkolu 

zorganizować warsztaty plastyczne dla rodziców z dziećmi.
Z niecierpliwością czekałyśmy , czy zajęci w okresie przedświątecznym 

rodzice ,znajdą czas na wspólną zabawę z dzieckiem. Przyznam , że 
byłyśmy mile zaskoczone , widząc jak wielu rodziców zechciało wziąć 
udział w warsztatach „Razem z dzieckiem robimy ozdoby świąteczne”. 
Obserwując dzieci, widziałyśmy jak bardzo są  szczęśliwe mając okazje 
bawić się w przedszkolu ze swoimi rodzicami. Rodzice i dzieci z zapałem 
wykonywali piękne ozdoby wykazując przy tym wiele pomysłowości i kre-
atywności. Rodzice bez żadnego skrępowania uczestniczyli we wspólnej 
zabawie z dziećmi. Mieli również okazję do wspólnego poznania się 
między sobą.   

Myślę , że te zajęcia są bardzo potrzebne dzieciom i rodzicom, 
ponieważ dzieci czują się pewniej przy swoich rodzicach , są bardziej 
spontaniczne, jednocześnie rodzicom dostarczają wiedzy o zachowaniu 
dziecka na tle grupy współpracującej ze sobą.  To doskonała okazja do 
wspólnej integracji  i lepszego poznania się ze sobą. Był to naprawdę 
mile spędzony czas.

Próbny alarm w przedszkolu!
23 listopada w naszym przedszkolu odbyła się próbna ewakuacja. 

Ćwiczenie miało na celu zminimalizować zjawisko paniki, które wielo-
krotnie występuje w przypadku prawdziwego pożaru. Wszystkie przed-
szkolaki, wraz ze swoimi wychowawczyniami i pozostałym personelem, 
bardzo szybko zareagowały na sygnał dźwiękowy. Próba przebiegła 
bardzo sprawnie. Specjalista BHP, nadzorujący ww. próbę, nie ukrywał 
zadowolenia z poziomu przeprowadzonej ewakuacji.

JASEŁKA
By tradycji stało się zadość i by w sercach poczuć radość, tuż przed 

Świętami Bożego Narodzenia zawitał do naszego przedszkola Duch 
najcieplejszych świąt.

Jasełka! Aniołowie i Pastuszkowie. Dzieciątko, Maryja i Józef oraz 
Trzej Królowie. We wszystkie te postaci wcieliły się dzieci z grupy sze-

Kolędowanie Przedszkolaków
13 grudnia w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie, oddział Łosiniec, 

odbył się finał konkursu muzycznego „Kolędowanie Przedszkolaków”.
W konkursie wzięły udział 3 - 4 - 5 i 6 letnie dzieci. Zadaniem uczest-

ników było wykonanie jednej kolędy polskiej, a celem konkursu było 
popularyzacja i śpiewanie polskich kolęd oraz kultywowanie tradycji 
Świąt Bożego Narodzenia i rozwijanie dziecięcych pasji muzycznych .

Jury konkursu w składzie p. Danuta Dobrzycka-Klimczak, p. Patrycja 
Widzińska oraz p. Daria Zielińska przyznały I miejsce Marcie Szym-
kowiak z Rejowca, II miejsce Erykowi Elińskiemu z Jabłkowa, a III 
miejsce Klaudii Kędziora z Rejowca. Wyróżnienia otrzymali: Marta 
Podraza, Zuzanna Marks, Mateusz Piechowiak, Amelia Biedna, Szy-
mon Charubin, Natalia Baniecka, Zofia Grzechowiak, Amelia Gier, 
Maria Szymczak.Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni oraz otrzymali  
pamiątkowe dyplomy.

Monika Długa

ściolatków.  Niczym prawdziwi aktorzy oczarowali publiczność . Śpie-
wem kolęd i pastorałek wprowadzili wszystkich w ten niepowtarzalny 
świąteczny klimat. 

I by atmosfera stała się zupełnie rodzinna, na scenie zaprezentowali 
się rodzice najmłodszych grup (trzy i czterolatków) w sztuce „Opowieść 
Wigilijna” Wszystkim aktorom gratulujemy wspaniałego występu i ży-
czymy sukcesów na scenach teatralnych całego świata!Dziękujemy także 
zaproszonym gościom, za to że swą obecnością zechcieli uświetnić nasze 
występy i docenić zaangażowanie dzieci i rodziców.

Po przedstawieniach w salach każdej z grup odbyły się spotkania wi-
gilijne.

Szczególne podziękowania i gratulacje kieruję do rodziców dzieci 
sześcioletnich, którzy brawurowo i w pełni profesjonalnie przygotowali 
dla swoich pociech  wigilijne przedstawienie- niespodziankę. Dostarczy-
liście wielu wzruszeń swoim dzieciom, a także obecnym na sali dorosłym.

Informacja o wynikach konkursu 
na szopkę Bożonarodzeniową

Muzeum Regionalne w Wągrowcu zorganizowało konkurs pt. „Szopka 
bożonarodzeniowa”. Na tegoroczny konkurs wpłynęło 71 prac wykona-
nych przez 123 autorów. Wśród zgłoszonych prac była również szopka 
z naszego przedszkola wykonana przez Livię Kasprzyk i Mariannę La-
huta z grupy 5-latków. Jury przyznało ogółem 20 nagród, 25 autorom. 
Okazało się, że szopka wykonana przez dziewczynki z naszego przedszko-
la zdobyła I miejsce w kategorii – przedszkola. Serdecznie gratulujemy!

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym.na 
temat ZIMOWY KRAJOBRAZ

Cele konkursu: rozwijanie ekspresji plastycznej oraz kreatywności 
dzieci; inspirowanie do poszukiwania różnorodnych rozwiązań plastycz-
nych, ciekawych materiałów i technik. wymiana doświadczeń estetycz-
nych, metodycznych, plastycznych. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i zostanie przeprowadzony w dwóch grupach 
wiekowych: I grupa - 3-4 latki, II grupa - 5-6latki. Technika wykonania 
prac – dowolna, płaska, format A-4, A-3. Każda praca powinna posiadać 
metryczkę ( zamieszczoną na odwrocie pracy ) zawierającą następujące 
dane: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, nazwę i adres placówki, adres 
e-mail, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna. Termin nadsy-
łania prac: 28.02.2013r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace 
należy dostarczyć na adres:  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE im. 
KUBUSIA PUCHATKA UL. SIENKIEWICZA 19, 62-085 SKOKI 
Z DOPISKIEM „KONKURS PLASTYCZNY”. Każda placówka może 
przesłać maksymalnie 4 prace.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do: 
Małgorzata Futro nr tel. 500134676
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Karnawał czas zacząć
Ostatnie dni pierwszego semestru upłynęły w naszej szkole w atmosferze 

karnawałowych zabaw. Uczniowie zmęczeni i strudzeni nauką wreszcie 
zakończyli pierwsze półrocze, dlatego co roku organizuje się w tym 
dogodnym terminie  bal karnawałowy i dyskotekę przy współudziale 
Rady Rodziców. Starsi uczniowie w towarzystwie profesjonalnego DJ-a 
i rytmach najpopularniejszych przebojów królowali na parkiecie, dając 
upust rozpierającej ich energii. Układy choreograficzne i figury taneczne 
zadziwiłyby nawet najwybredniejszych jurorów programów rozrywkowych. 
Kto wie, być może w przyszłości niejeden z absolwentów naszej szkoły zo-
stanie światowej sławy tancerzem? Największą furorę wśród uczniów robiły 
znane z list przebojów utwory „Gangnam Style” koreańskiego wokalisty  
oraz „Ona tańczy dla mnie” polskiej grupy WEEKEND. 

Wielu z nas pamięta, czym dla dziecka jest coroczny balik przebierań-
ców. To jedyna okazja, aby nasza pociecha mogła upodobnić się do ulu-
bionej postaci. Nie inaczej było i tym razem. Z roku na rok można jednak 
zauważyć, że nasi uczniowie są coraz bardziej kreatywni. Owszem, w sali 
gimnastycznej można było ujrzeć dzielnych kowbojów, tajemniczych 
Zorro oraz piękne księżniczki, niemniej jednak coraz popularniejsze 
stają się stroje bohaterów współczesnych filmów animowanych znanych 
z telewizji. Patrząc na  zadowolone miny uczestników balu można sądzić, 
że tradycyjne zabawy karnawałowe to zwyczaj ponadczasowy.

Tydzień wolontariatu
W dniach 3-7 grudnia 2012 w Szkole Podstawowej w Jabłkowie 

zorganizowany został Tydzień Wolontariatu. To ogólnopolskie wyda-
rzenie propagujące ideę wolontariatu szkolnego było w naszej szkole 
organizowane po raz drugi. Tydzień Wolontariatu po raz kolejny stał 
się okazją do wesołej integracji oraz bardzo mądrej lekcji. Przypomniał, 
jak wiele radości i satysfakcji daje pomoc drugiemu człowiekowi.

Joanna Tomczak

BOŻE NARODZENIE
Święta Bożego Narodzenia to piękny czas pełen wzruszeń, z którym 

wiąże się wiele zwyczajów. Jednym z nich są jasełka, które przenoszą 
nas w czasy Narodzin Chrystusa, aby przypomnieć wydarzenia sprzed 
2000 lat, gdy w Betlejem przyszedł na świat Zbawiciel. Oczekiwanie na 
Święta Bożego Narodzenia to dla każdego z nas wyjątkowy czas.  W na-
szej szkole od lat już organizowane są jasełka dla rodziców, nauczycieli 
i uczniów. W tym roku 21 grudnia na scenie, w niezwykłej świątecznej 
scenerii zaprezentowali się mali aktorzy z kl. I- III. Sama uroczystość, 
stroje małych aktorów i jasełka w wykonaniu dzieci sprawiły, że są to 
niezapomniane chwile. Wszyscy, którzy radośnie chcieli przeżywać 
Adwent, okres oczekiwania na Boże Narodzenie poczuli klimat tego 
magicznego święta. Część artystyczną przygotowały Panie: Paulina 
Grossmann oraz Agnieszka Przewoźna. Scenografia do przedstawienia 
została wykonana przez nauczycielki z przedszkola: Patrycję Widzińską, 
Paulinę Nowak oraz  nauczycielkę edukacji  wczesnoszkolnej Paulinę 
Grossmann. Oprawę muzyczną zapewnił Pan Antoni Wiśniewski, który 
przygotował również na koniec jasełek koncert dzieci wchodzących 
w skład szkolnego kółka muzycznego. Z kolei starsze dzieci pod opieką 
Pani Marleny Nogaj zaprezentowały kolędy w języku angielskim. W tym 
szczególnym dniu wszyscy obecni spotkali się przy wigilijnym stole. 

Po części artystycznej dzieci znalazły pod choinką mnóstwo prezen-
tów: gier planszowych, z których korzystać będą na zajęciach świetli-
cowych. Za otrzymany prezent pięknie podziękowały wesołą kolędą. 

Paulina Grossmann

Jasełka w Przedszkolu Samorządowym w Skokach.

Kolędowanie Przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie.

Zabawa karnawałowa w Szkole Podstawowej w Skokach.

Jasełka w Szkole Podstawowej w Jabłkowie.
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ORKIESTROWy TuRNIEj
xxI FINAŁ WIElKIEj ORKIESTRy śWIąTECZNEj POmOCy

Turniej Piłki Siatkowej na stałe wpisał się w Skokach w „orkiestrowe 
granie”. W tym roku odbył się on 5 stycznia, czyli tydzień przed Wielkim 
Finałem. Jak zawsze cieszył się ogromnym powodzeniem. W turnieju 
wzięło udział 8 z 9 zgłoszonych drużyn. Skoczanie mogli podziwiać 
w siatkarskich zmaganiach przedstawicieli:

- Drużyny z Mieściska;
- Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach;
- Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie;
- Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu;
- Powiatowej Komendy Policji w Wągrowcu;
- Sołectwa Rościnno;
- Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
To oni, w ten pochmurny, sobotni dzień wspaniałą zabawą i szczo-

drością serc zainicjowali w Skokach tegoroczną zbiórkę pieniędzy na 

cel przyświecający 21. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
Za co wszystkim gorąco DZIĘKUJEMY. 

Zwycięzcą  turnieju okazał się w tym roku team Koła Gospodyń Wiej-
skich w Potrzanowie, który wyprzedził Drużynę z Mieściska (miejsce 
II) oraz Drużynę Gimnazjum Nr 1 w Skokach (miejsce III). Miejsce 
IV zajęła Drużyna Powiatowej Komendy Policji w Wągrowcu. Tuż za 
nimi na miejscu V uplasował się team Sołectwa Rościnno.  Dalej, na 
miejscu VI przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,  na 
miejscu VII drużyna Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, a na 
miejscu VIII Ochotnicza Straż Pożarna w Siennie. Drużyny za trud 
i poświecenie z jakim walczyły otrzymały pamiątkowe puchary. 

Za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Orkiestrowego 
Turnieju serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrekcji Gimnazjum 
Nr 1 w Skokach.

W imieniu Sztabu „Gorące Serca” - Sylwia Popadowska

18 grudnia 2012 r. Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków 
gościło 7 najlepszych szkół województwa wielkopolskiego w halowej 
piłce nożnej. W finale zabrakło drużyny Gimnazjum nr 3 z Poznania. 
Ustalono harmonogram spotkań oraz podzielono drużyny na grupy 
A i B. W grupie A znalazły się zespoły z Kalisza, Skoków, Opalenicy 
i Obry. Grupa B była 3 zespołowa i zagrały w niej drużyny z Konina, 
Pniew i Środy Wlkp.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonali prezes SZS „ Wielkopol-
ska” Zdzisław Urbańczyk oraz dyrektor gimnazjum Wiesław Sierzchuła.

FINAŁ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W HA-
LOWEJ PIŁCE NOŻNEJ W GIMNAZJUM W SKOKACH

Medale, pamiątkowe dyplomy i statuetki wręczali Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki: Tadeusz Kłos, prezes SZS” Wielkopolska” Zdzisław Urbańczyk oraz 
dyrektor szkoły Wiesław Sierzchuła.

Ostateczna kolejność turnieju: 1. Skoki, 2. Opalenica, 3. Konin, 4. Pniewy, 
5. Kalisz, 6. Środa Wlkp., 7. Obra 

Dyrektor gimnazjum ufundował pamiątkowe statuetki dla najlepszych zawod-
ników każdego zespołu, oto wyróżnieni zawodnicy: Skoki – Szymon Druciarek, 
Opalenica – Marcin Troszczyński, Konin – Maciej Rojewski, Pniewy – Patryk 
Janosik, Kalisz – Grzegorz Chwiłkowski, Środa Wlkp. – Jędrzej Kujawa, Obra 
– Bartosz Białas

Wszystkie mecze finału wojewódzkiego przebiegały w sportowej atmosferze 
i obfitowały w wiele dramatycznych sytuacji. Zawodnicy skockiego gimnazjum, 
grając do ostatniego gwiazdka strzelili w ostatnich 20 sekundach aż 4 bramki. 
Między innymi w spotkaniu półfinałowym zwycięska bramka na 3:2 padła na 2 
sek. przed końcowym gwizdkiem a w meczu finałowym bramka na 2:0 na 18 sek. 
przed zakończeniem spotkania. 

Organizatorzy dziękują zespołowi „Roses” , który swoimi występami umilił 
czas sportowej rywalizacji oraz kibicom, którzy fantastycznie dopingowali 
swoich kolegów. 

Jest to największy sukces skockich gimnazjalistów w halowej piłce nożnej, 
poprzednio zajmowali VI miejsce w 2007 roku i IV miejsce w roku poprzednim. 
Dzięki wywalczeniu Mistrzostwa Wielkopolski w przyszłym roku z finału rejonu 
pilskiego do finału wojewódzkiego awansują dwa zespoły.


