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Powstańczy sztandar
wrócił do skoków

Wszystkie uroczystości patriotyczno-religijne gromadzą w naszym kościele nie tylko indywidualnych wiernych, ale także delegacje szkół oraz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta i
gminy wraz z reprezentującymi ich kilkunastoma pocztami sztandarowymi. Jak na niewielkie miasteczko i
gminę to naprawdę imponująca i napawająca dumą liczba. Tym widocznym znakiem działalności nie mogło
jak dotychczas poszczycić się jedno z najliczniej reprezentowanych miejscowych stowarzyszeń - Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło Skoki.

Sztandar skockich powstańców wielkopolskich oraz członkowie koła, zaproszeni goście i świadkowie uroczystości. Foto: Maciej Migasiewicz

Wiadomo jednak było, że taki sztandar
istniał, bo wspominał o nim w latach 70.XX
wieku w pracy konkursowej o wielkopolskim
zrywie powstańczym jego uczestnik, skoczanin
Karol Kiełczewski.
W tekście tym, prawdopodobnie jedynym,
który opisuje przygotowania i przebieg powstania wielkopolskiego w Skokach mowa jest
między innymi o tym, że już 23 grudnia 1918 r.
grupa 50 skoczan zgromadziła się w poczekalni
miejscowego dworca i tam organizowała się
pod przywództwem byłego oficera artylerii
niemieckiej, uczestnika I wojny światowej, skoczanina Edmunda Jeszke. Karol Kiełczewski
napisał również, że „Przybyły także panienki
z kwiatami, a najstarsza z pań – Stanisława

Boras - wręczyła sztandar z Polskim Orłem,
którego sama sporządziła.”
O tym, że sztandar istnieje dowiedzieliśmy
się - jak to zwykle w takich sytuacjach bywa
- dość nieoczekiwanie i przypadkowo. Wydarzenie to ma ścisły związek z uroczystościami
90.rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego i odsłonięciem w 2008r. tablicy pamiątkowej, które to na filmie video uwiecznił
Bogumił Rzepka. Wraz z małżonką, Bohdaną
z Glinkiewiczów, zaprezentował je skoczance
z urodzenia Marii Tutak, mieszkającej w
Poznaniu, siostrzenicy powstańca Stanisława
Szeręgowskiego.
Pani Tutak niezwykle żywo zareagowała na
słowa okolicznościowego przemówienia, któ-

rego częścią było odczytanie cytowanych już
tu fragmentów wspomnień powstańca Karola
Kiełczewskiego . Okazało się, że to właśnie
ona od kilkudziesięciu lat wśród rodzinnych
pamiątek … przechowuje sztandar skockich
powstańców wielkopolskich.
Wkrótce potem zdecydowała się przekazać
go w darze Kołu TPPW w Skokach. Stało
się to w marcu 2009 roku. Była to niezwykle
uroczysta i wzruszająca chwila, kiedy to Maria
Tutak, dokonując aktu darowizny wspominała
rodzinne Skoki, swoich krewnych, a przede
wszystkim matkę - Bolesławę z Szeręgowskich
Jureczko – jako tę, która narysowała na tkaninie sylwetkę orła i wyhaftowała go.
Dokończenie na str. 3





POWSTAŃCZY SZTANDAR
WRÓCIŁ DO SKOKÓW

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi:
Włoszyńska Wiwiana ur. 17.11
Deminiak Maja ur. 18.11.
Dolatowska Marta ur. 19.11.
Kostecki Igor ur. 27.11.
Żak Wiktoria ur. 30.11.
Strojny Miłosz ur. 04.12
Winiecki Ksawery ur. 10.12
Szymaś Mateusz ur. 16.12.
Kmiecik Adam ur. 21.12.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w
dorosłym życiu.

Dokończenie ze str. 1
Przez kilka miesięcy 2008r. w poznańskiej pracowni Małgorzaty
Grzelak trwały prace restauracyjne - sztandar został poddany renowacji
z zachowaniem wzorów, materiałów i technologii z początku XX wieku.
Dodatkowo uzupełniono go o drzewiec, puszkę z orłem wielkopolskim,
wstęgi z kokardą i szarfy pocztu sztandarowego.
Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu
członków Koła jak również finansowej pomocy wielu osób, które z
patriotycznego obowiązku i z potrzeby serca utrwalają pamięć o Synach
Ziemi Skockiej.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Molendowski Stanisław i Ignacy Monika
Kamiński Karol i Zdziabek Natalia
Woźniak Marek i Mueller Anna
Kopydłowski Dariusz i Urban Joanna
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:
Juszczak Bernard r.1947 – Bliżyce zm. 28.11.
Jarzębowski Krzysztof r. 1985 – Brzeźno zm. 06.12
Krąkowska Bolesława r. 1909 – Rejowiec zm. 08.12.
Kintzel Maria r. 1922 – Brzeźno zm. 12.12.
Seidler Maria r. 1949 – Skoki zm. 12.12.
Twardowski Edmund r. 1927 – Skoki zm. 19.12.
Kowalewska Helena r. 1913 – Lechlinek zm. 21.12.
Szopiński Bogdan r. 1936 – Jabłkowo zm. 23.12.
Skowrońska Teresa r. 1932 – Skoki zm. 29.12.
Kołacz Marianana r. 1922 – Dzwonowo zm. 31.12.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

UWAGA !!!

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje,
że na podstawie zmiany w ustawie o ewidencji ludności
i dowodach osobistych,
z dniem 1 stycznia 2010 roku zostaje
zniesiona opłata za wydanie dowodu osobistego.

Ogłoszenie
Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że do 31.12.2009r.
wszyscy przedsiębiorcy mieli obowiązek dokonać zmian we wpisach
do ewidencji działalności gospodarczej w pozycji „przedmiot wykonywania działalności gospodarczej” o nowe numery Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD), które obowiązują od 01.01.2010r. Dotychczasowe numery PKD straciły ważność z dniem 31.12.2009r.
Przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie dokonali zmiany we wpisie
o nowe numery PKD powinni to zrobić bez zwłoki.
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki
- Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd Miasta
i Gminy, 62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00. Skład i łamanie
komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk: Zakład
Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.

Poczet sztandarowy - Wojciech Glinkiewicz, Jan Cibail i Tadeusz Jerzak- potomkowie skockich powstańców wielkopolskich. Foto Maciej Migasiewicz

Kilka dni temu, 27 grudnia 2009r. w murach kościoła pw. św. Piotra
i Pawła w Skokach podczas uroczystej mszy św. ksiądz dziekan Karol
Kaczor i syn powstańca - ksiądz Bronisław Sobkowiak poświęcili
odrestaurowany sztandar skockich powstańców wielkopolskich.
Świadkami tego niecodziennego wydarzenia byli mieszkańcy naszego
miasta i gminy, zaproszeni goście oraz członkowie TPPW Koło Skoki
wraz z rodzinami a wśród nich potomkowie powstańców – Wojciech
Glinkiewicz, Jan Cibail i Tadeusz Jerzak, tworzący poczet sztandarowy.
Ogromny żal budzi fakt, że ze względu na wiek i stan zdrowia nieobecna
na uroczystości była ofiarodawczyni– Maria Tutak.
Przypuszczać można, że sztandar ów po raz pierwszy poświęcony
został 91 lat temu przez ówczesnego proboszcza – księdza Tymoteusza
Zocha- jednego z głównych organizatorów powstańczych działań na
terenie naszego miasta, jednego spośród tych, którym
„Nikt nie kazał iść!
Poszli, bo tak chcieli,
Bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk.
Nikt nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli
Za co idą walczyć, komu płacić:
Że idą spłacić swej Ojczyźnie dług.”
Iwona Migasiewicz

Historyczny moment – p. Maria Tutak (w środku) przekazuje sztandar członkom
skockiego Koła TPPW. Foto Maciej Migasiewicz



WSPOMNIENIA
W miesiącu wrześniu 2009 roku, rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, koleżanki i koledzy towarzyszyli w ostatniej drodze ludziom, którzy swą
pracą na rzecz współmieszkańców dobrze zapisali się w życiu nie tylko
swych wsi. Wśród żegnających zmarłych w dniu 18 września 2009 roku,
na cmentarzu parafialnym w Budziszewicach śp. Teresę Cholewicką
oraz na cmentarzu parafialnym w Raczkowie śp. Bogdana Przybysza
byli też członkowie Samorządów Wiejskich i Samorządu Miasta i
Gminy Skoki.

Nowe oblicze
kościoła
w Lechlinie

Od lat proboszczowi parafii p/w Świętego Stanisława Biskupa w Lechlinie sen z oczu spędzał
katastrofalny stan dachu kościoła parafialnego.
Od lat też, ksiądz Tadeusz Patelka, widząc, że
zubożali parafianie nie są w stanie pokryć kosztów
remontu czynił starania o pozyskanie niezbędnych
na ten cel środków.

Śp. Teresa Cholewicka
Śp. Teresa Cholewicka, córka Jana i Janiny Krupskich, urodziła się 7 kwietnia 1947 roku w
Budziszewicach. Całe swe dorosłe życie związana była z miejscem urodzenia, a dbając o swą
rodzinę równocześnie na miarę swej wiedzy i możliwości służyła dobru współmieszkańców. Jej
ojciec, Jan Krupski przez wiele lat pełnił obowiązki sołtysa Budziszewic, a ona, młoda dziewczyna najpierw mu w tym pomagała, a w ostatnich latach jego życia, praktycznie wypełniała
obowiązki Sołtysa. To też, po jego śmierci w 1982 roku mieszkańcy jednogłośnie wybrali ją
sołtysem Budziszewic. Funkcję tę śp. Teresa wypełniała przez okres 21 lat, tj. ponad 5 kadencji,
do roku 2003. W tym czasie współdziałając z władzami Gminy oraz z mieszkańcami, podejmowała inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Podejmowała działania
w kierunku poprawy estetyki i higienizacji wsi, w sprawie poprawy stanu dróg i utrzymania ich
przejezdności w okresie zimowym oraz w sprawie podłączenia sieci wodociągowej i remontu
Świetlicy Wiejskiej. I chociaż wiele z nich udało się zrealizować dopiero jej następcom, mieszkańcy pamiętają jej starania, a gremialny udział w Jej ostatniej drodze, był wyrazem hołdu dla
tych poczynań.

Śp. Bogdan Przybysz
Śp. Bogdan Przybysz, syn Waleriana i Zofii Przybyszów urodził się 31 lipca 1946 roku w
Kakulinie. Po ukończeniu nauki szkolnej, do czasu gdy mu na to zdrowie pozwalało, pracował
w Zakładach: PPB3 i POZAMET w Poznaniu. O tym, że Bogdan był dobrym pracownikiem
świadczą nadane Mu w tym czasie odznaczenia zakładowe i państwowe. Ale, nasz Bogdan od
najmłodszych lat interesował się działalnością straży pożarnej, i zainteresowania te sprawiły, że
już w roku 1959, jako13 – latek został członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kakulinie.
Od tej chwili praca w OSP stała się jego prawdziwym wyzwaniem i jej poświęcił swe życie.
W roku 1965 Bogdan Przybysz objął funkcję Gospodarza OSP Kakulin, a w roku 1983 został wybrany jej Prezesem. Z kolei, w roku 1986 zachowując funkcję Prezesa jednostki został
równocześnie V-ce Prezesem Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Skokach, a w roku 2002
także członkiem Zarządu Powiatowego OSP w Wągrowcu. Wykonując z oddaniem przyjęte
na siebie zadania, śp. Bogdan Przybysz wszystkie te funkcje pełnił do swej śmierci.
Śp. Bogdan był inicjatorem wszelkich działań podejmowanych i realizowanych na terenie
Sołectwa, w tym budowy, a następnie modernizacji nowej siedziby OSP, która stała się centrum
życia kulturalno – oświatowego wsi. Był też inicjatorem i współrealizatorem życia społecznego
i sportowego młodzieży i ogółu mieszkańców, a członkowie kierowanej przez niego OSP brali
udział w zabezpieczaniu wizyt Papieża Jana Pawła II w trakcie Jego pielgrzymek do Polski oraz
w organizacji wielu imprez społeczno – kulturalnych organizowanych na terenie Kakulina i w
zabezpieczeniu imprez państwowych, samorządowych i kościelnych na terenie Miasta i Gminy
Skoki. Dbając o rozwój macierzystej jednostki, Bogdan działał też na rzecz rozwoju OSP w
Gminie i w powiecie.
Za swą działalność, w tym na rzecz ochrony przeciwpożarowej Bogdan Przybysz został
odznaczony: odznaką „Za zasługi dla Miasta i Gminy Skoki” oraz odznakami: „Wzorowego
Strażaka”, „Złotym znakiem Związku OSP”, a także „Złotym”, „Srebrnym” i „Brązowym”
Medalem za zasługi dla Pożarnictwa.
Śp. Bogdan Przybysz, cieszył się uznaniem wszystkich z którymi się spotykał, a wyrazem
uznania, za jego koleżeńskość, za przyjacielską postawę i działania na rzecz ochrony przeciw
pożarowej był udział w ostatniej drodze jego życia Braci Strażackiej z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu oraz z Zarządu Powiatowego OSP i z licznych jednostek OSP z Miasta i Gminy Skoki i z Powiatu Wągrowieckiego.
E.Lubawy

Pierwsze wyniki przyszły w roku 2007 w postaci
20.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego, które w
całości przeznaczone zostały na zakupu drewna
na wymianę konstrukcji dachowej oraz dachówki
karpiówki. Dalsze starania zaowocowały przydziałem w 2009 r. 20.000 zł z Funduszu Kościelnego
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i 10.000 zł ze Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu.
Jednak skorzystanie z nich nadal uniemożliwiał
brak wystarczających środków własnych. I teraz,
gdy sytuacja wydawała się beznadziejna, los a
może Opatrzność uśmiechnęły się do księdza w
postaci pragnącego zachować anonimowość sponsora, ofiarującego 25.000 zł na prace remontowe.
Teraz już można było przystąpić do konkretnych
rozmów z potencjonalnymi wykonawcami robót. I
tu się udało, a podhalańscy górale okazując przychylność księdzu, a właściwie lechlińskiej parafii,
zobowiązali się wykonać zakładane w kosztorysie
pracę znacznie poniżej ich wartości.
I chociaż pierwsze roboty rozpoczęto w październiku, w dniu pierwszego przedwczesnego
ataku zimy, kolejne dni i tygodnie niezwykłe jak
na tę porę roku umożliwiły sprawne prowadzenie
robót, a sami wykonawcy swe pracę na dachu
(zdjęcie starej dachówki, wymianę drewnianej
konstrukcji dachowej i ułożenie nowej dachówki
oraz montaż nowych miedzianych rynien i rur
spustowych) wykonywali do późnych godzin
nocnych.
Tak więc przychylność ludzi i aury sprawiły, że
aktualnie zakładane zadanie szczęśliwie dobiegło
końca.
E.Lubawy



ANDRZEJKI U EMERYTÓW!

W godzinach wieczornych, w czwartek, 26 listopada br członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się w
Bibliotece na Zabawie Andrzejkowej. Były więc tańce, wspólne
śpiewy oraz zabawa i to wszystko przy muzyce serwowanej przez
pana Antoniego.
Każdy z uczestników otrzymał bezpłatnie los, spośród których
kilka było punktowanych nagrodami. Były więc chwile oczekiwania i
nadziei, a następnie wiele radości ze strony posiadaczy „szczęśliwych
numerków”.
Jeden spośród wcześniej urodzonych, pan Stanisław Szornak obchodził oktawę 80-tej rocznicy urodzin. Były więc życzenia i gromkie sto
lat oraz toast za zdrowie Jubilata.
Zabawa Andrzejkowa, to jeden z epizodów z życia emerytów. Bo
wcześniej, tylko ostatnio miały miejsce trzy wyjazdy do Wągrowca, w
tym na filmy: „Dzieci Sendlerowej” oraz „Nigdy, nie mów nigdy” oraz
na wieczór poświęcony Bułatowi Okudżawie.
A w środę, 2 grudnia nasi emeryci spotykają się na inauguracji zajęć
na „Akademii Aktywnego Seniora.
					
E. Lubawy

PRZYBYŁ
ŚWIĘTY MIKOŁAJ!
Chociaż niski poziom chmur uniemożliwił Mu lot
helikopterem, św. Mikołaj nie zapomniał o dzieciach
tradycyjnie już czekających na niego na skockim
Rynku.

AKTYWNI SENIORZY
NA START!

W środę, 2 grudnia br w Bibliotece w Skokach zainaugurowano
zajęcia w ramach „Akademii Aktywnych Seniorów”.
Akademia Aktywnych Seniorów, to projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a
realizowany przez Ośrodek Regionalny Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej w Poznaniu oraz przez Samorząd Miasta i Gminy Skoki.
Swój akces do realizacji w nim zgłosiło 205 nieaktywnych zawodowo,
a poprzez uczestnictwo w cyklu wykładów edukacyjnych pod hasłem
„Sięgnij po wiedzę”, chcących podnieść poziom wykształcenia i kwalifikacji, seniorek i seniorów.
Tak duża liczba osób deklarujących udział w zajęciach skłoniła
organizatorów do prowadzenia ich w trzech grupach, tj. w skockiej
Bibliotece – 78 osób, w szkole w Pawłowie Skockim – 66 osób i w szkole
w Jabłkowie 61 osób.
Organizatorzy projektu oferują jego uczestnikom udział minimum 5
wybranych przez siebie spośród 20 proponowanych wykładów z zakresu
m.in.: kultury i obyczajów, podróży, historii, medycyny, bezpieczeństwa
i aktywnego spędzenia czasu.
Pierwsze, grudniowe zajęcia dotyczyły „Świątecznych tradycji w
Polsce i na świecie”.
Kolejne zajęcia w poszczególnych grupach będą zróżnicowane,
dlatego ich organizatorzy osobom pragnącym w nich uczestniczyć
zapewnią bezpłatny dojazd.
						
E.Lubawy

ŚW. MIKOŁAJ ZAWITAŁ
W GLINNIE

Dnia 6 grudnia 09r o godz 15:30 odbyło się Mikołajkowe Święto w
nowej świetlicy w Glinnie.
Przybyły dzieci z rodzicami i babciami oraz Święty Mikołaj. Dzieci
z Glinna, Antoniewa Górnego i Niedarzyna otrzymały paczki od
Mikołaja, ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Skoki. Z budżetu
sołectwa była kawa, herbata i słodkie. Świąteczną atmosferę tworzyła
piękna choinka i świąteczna muzyka.
Mieszkańcy przygotowali salę na pierwszą uroczystość w nowej
świetlicy sołectwa.
Sołtys i Rada Sołecka wsi Glinno dziękują wszystkim mieszkańcom
sołectwa i nie tylko za wykonane prace społeczne abyśmy w tym dniu
mogli się spotkać w pięknej i ciepłej świetlicy.
Serdecznie Dziękuję
Sołtys Sołectwa Glinna
Gronowicz Beata

A przybyły niemal wszystkie dzieci, zarówno te najmłodsze w towarzystwie rodziców i opiekunów, głęboko wierzące w Jego świętą moc i
niebiańską dobroć, jak i te patrzące na te właściwości z przymrużeniem
oka, a nie gardzące ofiarowanymi przez Niego podarkami.
O godz. 15:00 wszyscy przybyli gorąco witani przez Burmistrza Tadeusza Kłosa i dyrektora Biblioteki Elżbietę Skrzypczak w towarzystwie
artystów Teatru Animacji z Poznania wcielających się w postacie z bajek
i Grupy Artystycznej Skoczki rozpoczęli wspólną zabawę. Wszyscy z
zainteresowaniem wsłuchali się w koncert kolęd w wykonaniu „Skoczków”, a bardziej śmiali włączyli się do wspólnego śpiewu.
Kulminacyjnym punktem uroczystości stało się zapalenie świateł
na choince i przybycie Świętego Mikołaja wspaniałą limuzyną w
towarzystwie świty pomocników, którzy „wysypali się” z wozu strażackiego. Oznaczało to umilenie i ożywienie zabawy, po zakończeniu
której uczestniczące w niej dzieci obdarowane zostały paczkami z
łakociami.
Nasz Święty Mikołaj, nie byłby godzien swej legendy i swego imienia, gdyby nie odwiedził też innych dzieci z naszej Gminy. Dlatego
też zgodnie z tradycją, dbając o swe dobre imię odwiedził młodych
mieszkańców we wszystkich miejscowościach Gminy Skoki.
Bogata galeria zdjęć oraz film z Mikołaja w Skokach na stronie
www.gmina-skoki.pl



II GMINNY PRZEGLĄD SPEKTAKLI
PROFILAKTYCZNYCH
Jak prawdziwe są słowa napisane przez Edwarda Stachurę udowodniła młodzież biorąca udział
w ostatnim już z tegorocznych
przedsięwzięć zorganizowanych
w naszej Gminie w ramach kampanii profilaktycznej „ Zachowaj
Trzeźwy Umysł ”.
Dwanaście zespołów teatralnych, które
pojawiły się na tegorocznym II Gminnym
Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych, poruszało w swoich przedstawieniach problemy
społeczne współczesnego świata dotyczące
życia nie tylko młodych, ale i dorosłych
ludzi, tematy, o których nie zawsze chce się
mówić głośno.
Uczniowie szkół podstawowych skupili
swoja uwagę na przemocy rówieśniczej,
braku zainteresowania i uwagi ze strony
dorosłych, potrzebie miłości, przyjaźni,
tolerancji i wzajemnego szacunku. Mówili o
zapomnieniu, zabieganiu, zaniedbaniu przez
dorosłych oraz o szkodliwości używek takich
jak papierosy czy alkohol.
Prezentacje starszej młodzieży, niekiedy
bardzo realistyczne, poruszały problemy
poszukiwania własnej tożsamości, braku
umiejętności opierania się naciskowi grupy
rówieśniczej czy zawodowej, nakłaniającej
do sięgania po różnego rodzaju środki
zmieniające świadomość oraz o konsekwencjach społecznych i karnych podejmowania
niewłaściwych decyzji. W przygotowanych
spektaklach, wielokrotnie pojawiał się
wątek osobistego, ludzkiego dramatu, niejednokrotnie wynikającego z braku więzi i
bliskości.
Symboliczny Mały Książę, poszukujący
przyjaźni i zapalający w sercach publiczności
jej iskierkę, którego poszukiwania i losy w
piękny sposób przedstawiły osoby niepełnosprawne z teatru Agrafka, niejednego widza
wzruszył do łez.
Emocji było więcej, bo każde przedstawienie stanowiło swoisty GŁOS W SPRAWIE
…
Jak wiele problemów nurtuje dzieci i młodzież można było usłyszeć właśnie podczas
tegorocznego przeglądu, który chyba już na
stałe wpisał się w kampanijną tradycję.
W trakcie trwania przeglądu ogłoszone zostały
wyniki na reklamę profilaktyczną oraz otwarto
wystawę konkursowych prac.
Za rok trzecia jego edycja i miejmy nadzieję, że tym razem dołączą w większym gronie
dorośli, którzy będą chcieli wysłuchać tego,
o czym mówią młodzi.

11.12.2009 r. w piątek zaprezentowano:
„Czarno na białym”- spektakl w wykonaniu grupy teatralnej ze Szkoły Podstawowej w Skokach.
„Nie daj się wciągnąć” – spektakl w wykonaniu uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w
Jabłkowie – filia w Lechlinie.
„Tylko nie pal”- spektakl w wykonaniu grupy teatralnej ze Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Skokach.
„Mój najlepszy przyjaciel” – spektakl w wykonaniu grupy teatralnej „Ósemki” ze Szkoły
Podstawowej w Jabłkowie – filia w Pawłowie Skockim.
12.12.2009 r. w sobotę zaprezentowano:
„Sen Małego Księcia” – spektakl przygotowany przez osoby niepełnosprawne z teatru
Agrafka.
„Rozprawa przeciwko przemocy” – spektakl przygotowany przez młodzież z grupy V Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.
„Ucieczka ” – spektakl przygotowany przez młodzież z grupy VIII Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Antoniewie.
„Sądny dzień” – spektakl przygotowany przez młodzież z klasy II Gimnazjum nr 1 w Skokach.
„Wypadek na budowie” – spektakl przygotowany przez młodzież z grupy VI Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.
„Ktoś mnie ocalił” - spektakl przygotowany przez młodzież z Gimnazjum nr 1 w Skokach.
„ Autobiografia” - spektakl przygotowany przez młodzież z grupy VII Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.
„Opowieść wigilijna” – spektakl przygotowany przez teatr Źródło z Potrzanowa.



Jest taki dzień,
jest taki jarmark…
„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.”
Jakby na przekór słowom piosenki Czerwonych Gitar w Skokach jest
więcej takich dni, a już szczególnie w grudniu, kiedy to na skockim rynku mają miejsce mikołajki, a kilka dni później, w gimnazjum - jarmark.
Są to dni rzeczywiście wyjątkowe, bo dobrze się bawiąc, pamiętamy
też o tych, których los nie rozpieszcza świątecznymi podarunkami
w związku z czym uczestnicy i gospodarze tych imprez mają okazję
sprawić im wiele radości. Skoro miejscem, gdzie odbywa się jarmark
jest szkoła to siłą rzeczy powinien znaleźć się też element edukacyjny.
I tak istotnie jest. Zawsze w parze z jarmarkiem jest realizowany
projekt edukacyjny. Taka to właśnie idea od 2006 roku, od pierwszej
edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego przyświeca pomysłodawczyni
– Wiesławie Surdyk-Fertsch i organizatorom imprezy – dyrekcji,
nauczycielom, pracownikom, rodzicom i uczniom oraz sympatykom
Gimnazjum nr 1 w Skokach.

13 grudnia 2009r. już po raz czwarty wszyscy chętni (a jak się okazało były ich tłumy i to nawet spoza naszej gminy) mieli okazję kupić
wykonane przez uczniów, rodziców i nauczycieli świąteczne ozdoby oraz
pierniki i ciastka. Na zebranych czekały też szczęśliwe losy na loterię,
specjalny numer szkolnej gazetki, spektakl „Dziewczynka z zapałkami”
przygotowany przez gimnazjalną grupę teatralną „Iluzja”. Jak co roku
w kawiarence rodzice i nauczyciele częstowali gości domowym ciastem
i kiełbaskami z rożna. Można było posłuchać tradycyjnych występów zespołu „Harfa” oraz niezwykle żywiołowej gromady uroczych Mikołajów,
którymi okazały się maluchy z zespołu „Skoczki”, próbujące dorównać
swoim starszym koleżankom. Był też czas na indywidualne i zbiorowe
śpiewanie kolęd, zdjęcie z Gwiazdorem, konkurs plastyczny dla dzieci
oraz konkurs wiedzy o europejskich zwyczajach bożonarodzeniowych.
Sporym zainteresowaniem cieszyła się wystawa plakatów, będąca
efektem projektu edukacyjnego „Święta Bożego Narodzenia w krajach Europy”, realizowanego przez kilka tygodni w wszystkich klasach
naszego gimnazjum.
Pomysłodawczynię i organizatorów cieszy bardzo fakt, że Jarmark
mocno wpisał się w tradycję świątecznego nastroju naszego miasta i
gminy, integrując jednocześnie nasze lokalne środowisko. Z satysfakcją
należy odnotować liczne i pewne grono stałych sponsorów. Są wśród nich
m.in. Burmistrz Tadeusz Kłos, Gospodarstwo Rybackie Skoki, „Herbapol” Skoki, Wydawnictwo Szkolne PWN oraz bardzo wielu rodziców,
którzy niezwykle chętnie włączają się w jarmarkowe działania, które
co roku przynoszą bardzo konkretny, wymierny efekt. W tym roku jest
to 2800 zł, które pozwoliły przygotować 76 świątecznych paczek, za co
wszystkim w tym miejscu bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy.
Iwona Migasiewicz

DAR SERCA ROLNIKÓW
Z GMINY SKOKI
DLA POWODZIAN

11 grudnia 2009 roku z Gminy Skoki do położonej w północnowschodniej Małopolsce Gminy Radgoszcz wyruszył transport 26,4
ton zboża.
Zboże to, dar 137 skockich rolników, dla rolników Gminy Radgoszcz,
jednej z najbardziej poszkodowanych w czasie powodzi - która na
przełomie czerwca i lipca – dotknęła południe naszego kraju gmin.
To też odpowiedz naszych rolników na apel wójta Gminy Radgoszcz
przekazanych do naszych rolników przez Burmistrza Tadeusza Kłosa
w trakcie listopadowej narady Sołtysów.
Do rozpropagowania i przeprowadzenia akcji na terenie Miasta i
Gminy Skoki włączyli się wszyscy Sołtysi. Jednak jej finał, nie byłby
możliwy bez szczególnej pomocy i zaangażowania ze strony Radnego
Franciszka Deminiaka, który bezpłatnie udostępnił magazyn i transport do odbioru zboża od rolników, a następnie również udostępnił
sprzęt do jego załadunku na duży samochód, który ten dar przewoził
bezpośrednio do Radgoszczy.
By uzmysłowić naszym czytelnikom znaczenie każdej pomocy oferowanej dla potrzeb tej Gminy pozwalamy sobie przedstawić ogrom
zniszczeń jaki dotknął tę małopolską Gminę:
Gmina Radgoszcz ma typowo rolniczy charakter jest pozbawiona przemysłu, a co za tym idzie znaczących dochodów własnych. W konsekwencji
odbudowa powodzowych zniszczeń jest dla nich niesłychanie trudnym zadaniem. Kataklizm wyrządził ogromne szkody zarówno w gospodarstwach
domowych i uprawach, jak i infrastrukturze technicznej. Zalana i podtopiona została ponad jedna czwarta powierzchni Gminy. Zniszczona została
infrastruktura komunalna i drogowa. Naprawa szkód w samorządowej
infrastrukturze technicznej kosztować będzie 9,5 mln złotych.
Żywioł niezwykle boleśnie dotknął rolników. Bezpośrednio ucierpiało ok.
875 gospodarstw, zalane zostało 2332,69 ha użytków rolnych oraz 254 domy
mieszkalne, w ponad 450-ciu gospodarstwach zniszczone zostało ponad 30%
upraw. Łączne straty w uprawach rolnych wynoszą 7 mln zł. Szczególnie
dotkliwe okazały się straty w uprawach zbóż. W wielu przypadkach zbiory
są daleko niewystarczające do pokrycia podstawowych potrzeb gospodarstw
i nie pozwolą na bezpieczne przetrwanie zimy.

WODY NIE ZABRAKNIE!

Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała z Bliżyc, na podstawie
wygranego przetargu i umowy z Urzędem Miasta i Gminy kosztem
395.672,46 zł ukończył w Potrzanowie budowę przepompowni wody
o wydajności 38 m3/h, wraz ze stalowym zbiornikiem retencyjnym o
pojemności 200m3.
Zakończona inwestycja zapewni ciągłość dostawy wody dla mieszkańców wsi Potrzanowo, Budziszewice i Brzeźno, nawet w przypadku
zwiększonego poboru wody czy też wyłączenia energii elektrycznej lub
prac remontowych na sieci wodociągowej w Skokach.
E.Lubawy


wysokości 85% kosztów ogółem. Pozostałe 15% kosztów organizator
musi sfinansować ze środków własnych lub innych źródeł. Kosz ten to
513,27 zł/ rok w przeliczeniu na 1 osobę niepełnosprawną zatrudnioną
w ZAZ. Biorąc pod uwagę że ZAZ z Gminy Skoki zatrudnia 2 osoby,
kwota ta wyniosła 1.026,54 zł za rok 2009.

XXXIX Sesja Rady Miejskiej

17 grudnia 2009 roku z udziałem 15 radnych odbyła się XXXIX sesja
Rady Miejskiej. Sesji przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a funkcje
sekretarza obrad pełniła radna Anna Stróżewska Kaczmarek.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 9 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XXXIX/251/09
- w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoki.
W roku 2007 Rada podjęła „Uchwałę Nr VIII/44/2007 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Skoki”. Od tego
czasu rozpoczęto prace nad zmianą studium przyjętego Uchwałą Rady
Miejskiej Gminy Skoki Nr L/305/98 z dnia 16.06.1998r.
Zmianę studium sporządzano w trybie przepisów ustawy z dnia
27marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy (Dz. U. z 2004r. nr 118 poz. 1233)
W aktualizowanym studium dostosowano formę i treść dokumentu
do nowych wymogów prawnych.
Sporządzona zmiana studium zawiera problematykę określoną w art.
10 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, i dotyczy całego o obszaru administracyjnego miasta i gminy
Skoki, zastępując całkowicie dotychczas obowiązujące studium.
Projekt zmiany studium został uzgodniony i zaopiniowany stosownie do ustaleń art. 11 pkt 5-8 powołanej wyżej ustawy. W dniach od
8 września do 22 października projekt studium został wyłożony do
publicznego wglądu.
W ustawowym czasie do projektu studium zostało złożonych 8 uwag.
Burmistrz uznając zasadność części złożonych uwag uwzględnił 2 uwagi.
Pozostałe 6 uwag skierował pod obrady Rady Miejskiej Gminy Skoki
celem ich rozstrzygnięcia.
W trakcie prac nad zmianą studium weszły w życie przepisy ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym do
projektu studium opracowano prognozę oddziaływania na środowisko
nie wymaganą w trakcie rozpoczęcia prac nad zmianą studium, co
przedłużyło procedurę uchwalania studium.
Studium jest dokumentem określającym politykę przestrzenną
gminy. Kierunki rozwoju Miasta i Gminy Skoki w nim określone stanowić będą wytyczne dla prowadzenia dalszych prac planistycznych,
w szczególności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
2. Uchwałę nr XXXIX/252/09
- w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2009r.
Uchwałą tą Rada zmniejszyła ogólne dochody budżetu o kwotę
150.014 zł, zmniejszając równocześnie ogólne wydatki budżetu o kwotę
580.842 zł. W rezultacie tych zmian ogólne dochody budżetu wynoszą
24.757.671 zł, a ogólne wydatki budżetu wynoszą 27.644.506 zł.
3. Uchwałę nr XXXIX/253/09
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko.
Uchwałą tą Rada postanowiła pozytywnie odnieść się do prośby Wójta Gminy Mieścisko o dofinansowanie działalności Zakładu Aktywizacji
Zawodowej w Gołaszewie proporcjonalnie do liczby osób z Gminy
Skoki zatrudnionych w tym Zakładzie. Zgodnie z ustawa o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
koszty działalności ZAZ są dofinansowane ze środków PFRON w

4. Uchwałę nr XXXIX/254/09
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zabudowanej infrastrukturą komunalną położonej w Skokach przy
ul. Rakojedzkiej.
Omawianą Uchwałą Rada wyraziła zgodę na nabycie przez Burmistrza na majątek Gminy Skoki działki nr 773/1 o pow. 0,0260ha
zabudowanej infrastrukturą komunalną (kanalizacją) w Skokach przy
ul. Rakojedzkiej.
5. Uchwałę nr XXXIX/255/09
- w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Sławica.
Uchwała tą Rada postanowiła zaktualizować nazwy ulic na terenie
wsi Sławica. Nadanie nazw ciągom komunikacyjnym na terenie Sławicy
ułatwi mieszkańcom oraz użytkownikom działek, a także innym osobom i instytucjom (Pogotowie Ratunkowe, Policja) na zlokalizowanie
poszczególnych nieruchomości na tych ulicach.
6. Uchwałę nr XXXIX/256/09
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta i
Gminy Skoki na lata 2009-2012”.
Uchwalona w dniu 23 lipca 2003 r. ustawa o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), w art. 87 ust.
1 nakłada na zarząd województwa, zarządy powiatów oraz wójtów obowiązek sporządzenia na okres 4 lat programów opieki nad zabytkami.
Program ten po zaopiniowaniu przez wojewódzkiego konserwatora
zabytków musi zostać przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwały
i przekazany do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Podejmując w/w Uchwałę Rada dopełniła w/w obowiązek ustawowy .
7. Uchwałę nr XXXIX/257/09
- w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2010r.
Uchwałą tą rada uchwaliła zadania oraz zakres finansowania w roku
2010 przedsięwzięć realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez organizacje i stowarzyszenia
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
8. Uchwałę nr XXXIX/258/09
- w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii” na 2010r.
Uchwałą tą rada uchwaliła zadania oraz zakres finansowania w roku
2010 przedsięwzięć realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez organizacje i stowarzyszenia
w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
9. Uchwałę nr XXXIX/259/09
- w sprawie przystąpienia Gminy Skoki do Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Rybacka 7 RYB”.
W/w Uchwałą Gmina Skoki przystąpiła do Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Rybacka 7 RYB”.
Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB” zostało utworzone
przez przedstawicieli sektora prywatnego, publicznego, społecznego z
gmin Margonin, Rogoźno Wlkp., Oborniki, Szamocin, Wyrzysk, Skoki,
Wągrowiec w celu wspólnego ubiegania się o środki pochodzące z
Europejskiego Funduszu Rybackiego. Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego
Funduszu Rybackiego z dnia 3 kwietnia 2009 r. przewiduje, że pomoc
finansowa przyznawana jest wyłącznie na wniosek Lokalnych Grup
Rybackich, funkcjonujących w ramach stowarzyszeń posiadających
osobowość prawną.
Lokalne Grupy Rybackie wybrane przez Instytucję Zarządzającą


będą realizować zadania określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich. Utworzenie Stowarzyszenia stwarza możliwość
uzyskania dofinansowania na zadania z zakresu turystyki, edukacji,
kultury, infrastruktury komunalnej oraz daje możliwość rybakom,
i osobom związanym z rybołówstwem, a także stowarzyszeniom na
uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji służących prowadzeniu działalności gospodarczej. Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy
o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu Rybackiego Instytucja Zarządzająca zawiera
z Lokalną Grupą Rybacką umowę dotyczącą warunków i sposobu
realizacji projektów oraz określa maksymalną wysokość środków
finansowych przeznaczonych na realizację zadań w obszarze stowarzyszenia. Podjęcie działań związanych z powołaniem Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB umożliwi uzyskanie dofinansowania
liczonego wg iloczynu mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy
Rybackiej.
Proponowana składka członkowska w Stowarzyszeniu wynosi dla
Gminy Skoki 1 zł od mieszkańca, licząc od roku 2010.
Podjęte Uchwały wraz Protokołem Nr XXXIX/2009 sesji Rady
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2009 roku prezentujemy
na stronie Biuletynu Informacyjnego Gminy Skoki pod adresem
http://skoki.nowoczesnagmina.pl
Równocześnie znajdują się one do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach u inspektora ds. Rady i jej organów – pokój nr 8.

KOMUNIKAT

dot. utrzymania chodników w okresie zimowym

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

KOMUNIKAT !
W związku z małym zainteresowaniem ze strony mieszkańców
miasta Skoki przyłączeniem do sieci gazowej i brakiem deklaracji
poboru paliwa gazowego Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje,
że Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. do chwili wpłynięcia
istotnej liczby deklaracji odbiorców z miasta Skoki, z powodów ekonomicznych może zahamować tempo budowy sieci gazowej.
Tym samym istnieje zagrożenie, że po wybudowaniu przez Gminę
Skoki sieci gazowej średniego ciśnienia na ulicach: Wągrowieckiej,
części ulicy Jana Pawła II do wysokości ulicy Ogrodowej oraz na
ulicach: Ogrodowej, Łąkowej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowej, Kazimierza Wielkiego, Ciastowicza, Dworcowej
i Dąbrowskiego, nastąpi wstrzymanie przez Spółkę budowy sieci w
pozostałej części miasta.
W związku z powyższym apeluję do mieszkańców o rozważenie
czy chcą podłączyć swe nieruchomości do sieci gazowej i czy chcą
korzystać z poboru gazu, a wszystkich chętnych proszę o kontakt z
Biurem Obsługi Klienta Oddziału WSG w Wągrowcu, ulica Skocka
53 (przy obwodnicy) – tel. 067 268887.
Informuję równocześnie ze w każdą środę stycznia br., tj 13, 20 i
27 stycznia 2010 r. w godzinach od 1200 do 1530 w pomieszczeniach
Biblioteki nadal dyżurować będą pracownicy Biura Obsługi Klienta
WSG, którzy udzielą wszelkich niezbędnych informacji i pomocy
w wypełnieniu wniosków dot. podłączenia nieruchomości do sieci
gazowej.

W przetargach wyłoniono wykonawców podstawowych usług zlecanych
przez Gminę Skoki w 2010 r. Są to:
• Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Skoki oraz jednostek organizacyjnych – PKO BP SA O/Poznań - 10.000 zł, zgodnie z przelicznikiem
określonym w siwz;
• Dostawa paliw (olej napędowy, benzyna i gaz) do pojazdów i urządzeń
Gminy Skoki – PHU „JANUS” Adam Janus, Skoki – 113.675,50 zł;
• Usługi komunalne związane z utrzymaniem czystości i porządku w
Mieście Skoki – PPHU „Wspólnota” s.c., Skoki – 70.000,00 zł;
• Dostawy opału (węgiel, miał) do placówek samorządowych – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Zieliński i Wspólnicy s.j., Janowiec Wlkp.
– 117.910,00 zł;
• Przewozy szkolne do placówek oświatowych na terenie Gminy Skoki
– Firma Usługowo Handlowa Franciszek Bober, Skoki, 259.674,66 zł tj.
4,49 zł/1 km;
• Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu – Stowarzyszenie
Klub Sportowy „Wełna”, Skoki – 85.000,00 zł;
• Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej – Stowarzyszenie im. ks.
Jerzego Niwarda Musolffa, Wągrowiec – 5.000,00 zł;
• Bieżące utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi
w okresie zimowym 2009/2010 – Zakład Instalacji Sanitarnych, Bliżyce
– 52.384,74 zł;
Podsumowano inwestycje zrealizowane w 2009 r. Do głównych zadań
inwestycyjnych zrealizowanych bądź rozpoczętych w 2009 r. należą:
• Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skokach – łączny koszt inwestycji
648.377 zł (inwestycja 2008/2009r.);
• Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie – koszt budowy 78.189 zł;
• Budowa wodociągu w Lechlinie – koszt inwestycji 438.819 zł;
• Budowa drogi gminnej do Brzeźna – koszt inwestycji 423.838 zł;
• Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzanowie ul Włókna – koszt
inwestycji 559.576 zł.
• Budowa chodnika w Roszkowie II etap – koszt budowy 132.473 zł;
• Budowa podbudowy drogi gminnej Roszkówku – I etap – koszt inwestycji 358.115 zł
• Rekultywacja murawy boiska sportowego w Skokach – łączny koszt
rekultywacji 153.369 zł (inwestycja 2008/2009 r.);
• Budowa przepompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym w Potrzanowie – koszt inwestycji 414.231 zł;
• Budowa wodociągu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rakojedzkiej w
Skokach – koszt inwestycji 47.264 zł;
• Budowa podbudowy drogi gminnej w Sławie Wlkp. – koszt inwestycji
57.990 zł;
• Modernizacja budynku OSP w Skokach – koszt modernizacji: 69.369 zł;
• Zakup lokalu i wyremontowanie go na potrzeby świetlicy wiejskiej w
Glinnie – łączny koszt 55.494 zł;
Inwestycje rozpoczęte w 2009 r., których zakończenie realizacji zaplanowano na 2010 r. to:
• Budowa dwóch budynków mieszkalnych Nr 2 i Nr 3 z 8 lokalami socjalnymi przy ulicy Sosnowej i Topolowej w Skokach;
• Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Skokach;
W 2009 roku przygotowano również dokumentację projektową na kolejne
przedsięwzięcia inwestycyjne tj.
• Budowę boiska „Moje boisko Orlik 2012”;
• Termomodernizację strażnicy OSP w Skokach;
• Rozbudowę Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach;
• Wykonanie docieplenia elewacji budynku byłego ośrodka zdrowia;
• Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Potrzanowie;
• Budowę nawierzchni drogi w Budziszewicach;
• Budowę nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki w Skokach;
• Przebudowę drogi gminnej w Starym Potrzanowie ul. Szkolna;
• Utwardzenie zjazdu z ulicy Poznańskiej na targowisko położone u zbiegu
ulic Kościelnej i Poznańskiej;
• Budowę nawierzchni utwardzonych dróg gminnych w Skokach; ulice:
Wąska, Wodna, Piaskowa, Boczna i Krańcowa.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 28 grudnia 2009 r) ceny skupu zbóż są na poziomie:
żyto na mąkę = ok. 290-320 zł/tona, pszenica na mąkę = ok. 480-500
zł/tona. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6% VAT. Ceny skupu zbóż
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę
ok. 450-460 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 370 zł/tona, jęczmień na
paszę w cenie ok. 380 zł/t. Do ceny doliczyć 3 lub 6% VAT. Rok temu
w tym samym okresie ceny skupu zbóż były podobne, żyto było nieco
droższe. Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia, mieszanki średnio
25 zł, a pszenicy nawet 25 – 30 zł za 50 kg.
2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia 28 grudnia 2009) – obniża się i wynosi
średnio 3,40 zł/kg plus 3 – 6% VAT. Cena skupu tuczników jest niższa o
ok. 0,80 zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt nadal wysokie
– do 160 zł/szt. Pogłowie trzody chlewnej jest obecnie w Polsce ok. 4 mln
szt. mniejsze niż 2 – 3 lata temu. Cena skupu młodego bydła rzeźnego:
byki ok. 5,10 – 5,30 zł/kg, krowy ok. 4,00 zł/kg plus 3 - 6% VAT.
3. Inne wiadomości.
Ceny skupu zbóż są nadal dużo niższe niż w latach 2005-2007 i zbliżone do ceny zbóż na koniec 2008 roku. Ostatnio wzrasta zainteresowanie
skupem. Można to tłumaczyć tym, że Zakłady Zbożowe zaczynają z
Nowym rokiem gromadzić zapasy zbóż do przetwórstwa. Występuje
też pewien eksport zbóż.
Obniża się natomiast znacznie cena skupu tuczników wg. wagi żywej. Nadal trudna jest sytuacja producentów mleka z uwagi na niskie
ceny skupu.
Z uwagi na sezonową obniżkę znacznie tańsze są nadal nawozy
mineralne.
Już od 15 stycznia 2010 rolnicy będą mogli składać wnioski (nowe
druki) o dopłatę do materiału siewnego zbóż ozimych zakupionych
jesienią 2009 roku.
W bieżącym roku ARiMR wcześniej niż w ubiegłych latach realizuje
dopłaty z tak zwanego ONW. Od grudnia realizowane są pozostałe
dopłaty bezpośrednie za 2009 rok.
Na terenie gminy Skoki planowane jest w lutym 2010 r szkolenie
dla tych rolników, którym kończy się ważność zaświadczenia na wykonywanie zabiegów (oprysków) ochrony roślin. Rolnicy mogą się
zgłaszać na szkolenie.
Kończący się rok 2009 można ocenić, że był lepszy od poprzedniego
pod względem uzyskanych plonów, ale gorzej rolnicy oceniają uzyskiwane w skupie ceny za produkty rolne. Pod względem ekonomicznym
przychody rolników w 2009 r się zmniejszyły. Sytuacja częściowo poprawi się dzięki wyższym dopłatom bezpośrednim z ARiMR. Należy życzyć
Rolnikom, aby w Nowym 2010 roku plony były dobre, a uzyskiwane
ceny w skupie wyższe.
Doradca Rolników
Stanisław Kida

Ważne dla rolników
Uprzejmie informujemy, że w 2010 roku wywozem padłych zwierząt
zajmowało się będzie Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe
„HETMAN” Spółka z o o.
Zgłoszenia należy kierować pod numer telefonu: 52 388 22 28
(Zakład Pośredni Antoniewo 89-210 Łabiszyn).
Firma „HETMAN” dokonuje zgłoszenia przemieszczenia sztuk
trzody chlewnej za rolnika, a stosowne dokumenty podpisywane są
w momencie odbioru padłej sztuki.

Zakład Wodociągów Kanalizacji w Skokach
ul. Jana Pawła II 43A, 62-085 Skoki
tel. 061 8124-521
ogłasza

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
samochodu ciężarowego marki Peugeot Partner

Rok produkcji: 1997
Nr fabryczny: VF 35BD9BD 60027969
Przebieg: 275 000 km
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika: 1905 cm3 /44 kW
Liczba cylindrów: 4
Stan techniczny: sprawny

Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2010r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta i
Gminy w Skokach (salka Urzędu) ul Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
Cena wywoławcza sprzedaży wynosi: 3 800,00zł
Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w wys. 380,00 zł
w Kasie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach do 25 stycznia 2010 r.
do godz.9.00 i przedłożą dowód jego wpłaty.
Osoby zainteresowane mogą obejrzeć przedmiot sprzedaży po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu ze Zakładem Wodociągów Kanalizacji w Skokach tel.
061 8124-521 lub 607577368.

Kierownik
Longin Walkowiak

SPALAJĄC ŚMIECI NIEODWRACALNIE NISZCZYSZ ZDROWIE
SWOJE I SWOICH BLISKICH!

Czy wiecie, że spalanie śmieci w piecach i w ogniskach powoduje
powstawanie substancji tzw. dioksyn i furanów, które mają silne działanie rakotwórcze i śmiercionośne?
Są to bez wątpienia jedne z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość.
Ich działanie toksyczne polega na podstępnym- bo powolnym – ale
niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w
organizmach żywych. W ten sposób nieodwracalnie niszczą zdrowie
– powodując powstanie nowotworów wątroby i płuc, uszkadzając płód
i strukturę kodu genetycznego, wywołując alergie.
W trakcie spalania śmieci substancje te przedostają się do otoczenia
– znajdują się w powietrzu, osiadają na roślinach i przedmiotach i
pozostają tam długi czas. Następnie, wraz z wdychanym powietrzem i
zjadanym pożywieniem np. warzywami, owocami, zbożami na których
się osadziły, związki te dostają się do naszego organizmu. W ten sposób
trafiają również do organizmu zwierząt, które potem również mogą
stanowić nasz pokarm.
Większość z nas jednak o tym nie wie, gdyż substancje te są niewidoczne i niewyczuwalne węchem. Refleksja przychodzi zwykle za późno
tj. w momencie wykrycia choroby.
Zadbajmy więc o zdrowie nasze i naszych bliskich, nie narażajmy
się na choroby bezmyślnie spalając śmieci. Pamiętajmy, że nasze
zdrowie zależy od jakości środowiska, w którym żyjemy! Pamiętajmy
też, że dioksyny i furany powstające w trakcie spalania to substancje
ciężkie, które spadają również w pobliżu źródła ich powstawania. W
rezultacie tego truskawki i marchewki, które w swym warzywniku z
pietyzmem hodujesz dla swych dzieci czy wnuków niejednokrotnie
mogą być więcej skażone od tych hodowanych na polach, z dala od
źródła spalania śmieci.
E. Lubawy

DBAJ O DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!

Pamiętaj: spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy i styropiany
wydzielają silne substancje toksyczne, które mogą wywołać wiele
chorób układu oddechowego. Mogą też przyczyniać się do powstania
chorób rakotwórczych w najbliższym twym otoczeniu.
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Udana wyprawa
do Głuchołaz młodych
skockich piłkarzy

W dniach 3 – 6.12.2009r. grupa uczniów pierwszej klasy sportowej
Gimnazjum w Skokach przebywała na Ogólnopolskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Głuchołazach na Opolszczyźnie.
Młodzi piłkarze, zanim dotarli na turniej zwiedzili po drodze
Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy oraz kilka ciekawych zakątków
Wrocławia (Stadion Olimpijski, Park Szczytnicki, Halę Ludową i stojącą obok Iglicę, Ostrów Tumski z Katedrą, Kościół Dominikański z
ogromną ruchomą szopką Bożonarodzeniową oraz odbyli spacer po
przepięknym starym rynku).
Do turnieju przystąpiło 10 zespołów, wśród nich szkolna drużyna
pierwszej klasy sportowej z Gimnazjum w Skokach (rocznik 1996)
w składzie: Fabian BURZYŃSKI, Piotr DĘBIŃSKI, Mateusz
FERTSCH, Błażej GEBLER, Paweł GRUSS, Jakub LIBERSKI,
Mateusz NOWAK, Jakub OBST, Filip RAKOWICZ, trener i opiekun
zespołu Wiesław Nowak.
Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Tak więc każda
ekipa rozegrała 9 meczów. Skocznie wygrali pięć pojedynków, dwa
zremisowali i w dwóch schodzili z boiska pokonani.
W poszczególnym meczach wyniki przedstawiają się następująco:
1. UKS „SKOCZEK” Skoki – „Broń” II Radom 4 : 0
2. UKS „SKOCZEK” Skoki – „Radomiak” II Radom 1 : 2
3. UKS „SKOCZEK” Skoki – Płochocin I Ząbki 6 : 3
4. UKS „SKOCZEK” Skoki – Rakowia Warszawa 1 : 1
5. UKS „SKOCZEK” Skoki – „Broń” I Radom 2 : 1
6. UKS „SKOCZEK” Skoki - Płochocin II Ząbki 5 : 0
7. UKS „SKOCZEK” Skoki – „Radomiak” I Radom 2 : 2
8. UKS „SKOCZEK” Skoki – „Gwardia” Warszawa 2 - 5
9. UKS „SKOCZEK” Skoki – „Hetman” Włoszczowa 2 : 0
Po rozegraniu wszystkich 45 meczów okazało się, iż skoczanie zdobyli
17 punktów, strzelili 25 bramek, tracąc14, zajmując ostatecznie trzecie
miejsce w całym turnieju. A Jakub Obst został uznany najlepszym
bramkarzem turnieju.
Organizator wyjazdu serdecznie dziękuje za przewóz chłopców
oraz pomoc podczas turnieju pp. Michałowi Rosikowi i Piotrowi
Geblerowi.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU
1. RKS RADOMIOAK Radom I, 2. UKS RAKOWIA Warszawa, 3.
UKS SKOCZEK Skoki 4. HETMAN Włoszczowa, 5. BROŃ Radom
II, 6. RKS RADOMIOAK Radom II, 7. WKS GWARDIA Warszawa,
8. Płochocin I Ząbki, 9. BROŃ Radom I, 10. Płochocin II Ząbki
Wiesław Nowak

Pojechali na łów

Dnia 17 grudnia 2009 roku w Gimnazjum nr 3 gminy Wągrowiec w
Rąbczynie odbył się powiatowy turniej „Pojedziemy na łów”.
Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Marta Szmyra, Aleksandra Samol i Radosław Kramer.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o kulturze i gospodarce leśno-łowieckiej oraz poszerzanie wiedzy związanej z ekologią i
ochroną środowiska.
Uczestnicy musieli między innymi indywidualnie napisać test oraz
grupowo rozpoznać rodzime gatunki roślin, owadów czy ślady zwierząt spotykanych w polskich lasach. Marta recytowała też wiersz o
tematyce przyrodniczej, a Ola prezentowała przygotowany wcześniej

plakat o parze orłów bielików zamieszkujących naszą gminę. Skoccy
gimnazjaliści zajęli w tym turnieju pierwsze miejsce. Nagrodami były
książki dla uczniów oraz plansze dydaktyczne, które trafiły do opiekuna
p.Magdaleny Samol i zdobią już pracownię biologiczną. Organizatorami konkursu byli: Gimnazjum w Rąbczynie, Koło Łowieckie nr 32
„Jeleń” i Nadleśnictwo Durowo.
Ola Samol – „Szkolny Miszmasz”

O Mickiewiczu wiedzą
(prawie) wszystko!

Tak śmiało można powiedzieć o uczestnikach V Jubileuszowego
Powiatowego Konkursu Historycznego „Życie i twórczość Adama
Mickiewicza”, który odbył się 15 grudnia w Żelicach pod patronatem
Starosty Powiatu Wągrowieckiego, Burmistrza Miasta Wągrowiec i
Wójta Gminy Wągrowiec. Marta Szmyra – zwyciężczyni konkursu,
Dominika Popkowska - zdobywczyni III miejsca i wyróżniona Klaudia
Loręcka znają nie tylko szczegóły i szczególiki z życia Wieszcza, ale
potrafią też po zaledwie czterech wersach rozpoznać kilkadziesiąt jego
wierszy! Osiągnięcia uczennic są z pewnością prawdziwą satysfakcją
dla nich samych, ich rodziców i przygotowujących je do konkursu
nauczycielek – Iwony Migasiewicz i Danuty Kobus-Boguni.
„Szkolny Miszmasz”

TURNIEJ MITOLOGICZNY

Uczniowie klas piątych po zapoznaniu się z mitami, sprawdzili
swoją wiedzę w niekonwencjonalny sposób, biorąc udział w turnieju
mitologicznym zorganizowanym przez Barbarę Surdyk i Wioletę
Grzegorzewską.
Sala zamieniła się na czas turnieju w Olimp zaludniony bogami i
boginiami greckimi, nad którymi pieczę sprawował gromowładny Zeus.
Konkurencje turniejowe zostały tak pomyślane, aby uczniowie mogli
wykazać się wszechstronną wiedzą, a także ujawnić swoje umiejętności
i talenty artystyczne i organizacyjne. Nad całością czuwała komisja
skrupulatnie przyznająca punkty. Okazało się, że bezkonkurencyjnymi
znawcami mitologii są uczniowie klasy Vc, którzy tego dnia czuli się
niczym herosi wykradający olimpijskie tajemnice.

PRZEDSTAWIENIA
ŚWIĄTECZNE

Szkoła na czas świąt odmieniła swoje oblicze, podobnie jak wszystkie miejsca, w których kultywuje się tradycje i obrzędy. W zapachu
świerkowych drzewek, przy wtórze kolęd poszczególne klasy z pomocą
rodziców organizowały spotkania opłatkowe.
W przededniu świątecznych ferii cala społeczność podziwiała
przedstawienia świąteczne, które odwoływały się do tradycji, poruszały
najskrytsze uczucia, oddawały atmosferę życzliwości, miłości i poszanowania bliźniego. Obrazowo pokazywały najmłodszym to, o czym
w codziennym życiu często zapominamy lub pomijamy w pośpiechu.
Przedstawienie Czarno na białym, kolejne z cyklu profilaktycznych,
zwróciło uwagę widzów na problematykę uzależnień, braku miłości i
zrozumienia wśród rówieśników i najbliższych.
Podopieczni szkolnej świetlicy w konkursie plastycznym ujawnili
swoje talenty artystyczne, przygotowując kartki świąteczne zawierające
życzenia skierowane do najbliższych osób. Ta powoli zanikająca tradycja wysyłania życzeń, wypierana przez nowoczesne środki przekazu
informacji, okazała się bardzo atrakcyjna dla najmłodszych. Efektem
ich zaangażowania był zbiór oryginalnych prac, wykonanych różnymi
technikami, których nie powstydziłaby się niejedna pracownia artystyczna.
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Julian Tuwim i dzieci

Wiersze Juliana Tuwima dla dzieci znamy wszyscy. Wychowało się
na nich już wiele pokoleń i kolejne pokolenia po nie nadal sięgają.
Świadectwem tego zjawiska stał się piątkowy wieczór, 27 listopada
2009 r. Wtedy to, do skockiej biblioteki publicznej, do sali Na Piętrze
przybyli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy wraz z rodzicami, babciami,
ze swoimi opiekunami.
Jedni recytowali, inni w skupieniu słuchali. Zabrzmiały „głosem
dziecka” najpiękniejsze wiersze dla dzieci Juliana Tuwima. Usłyszeliśmy takie wiersze jak: „Zosia Samosia” w kilku wykonaniach, „Bambo”,
„Okulary”, „Dyzio marzyciel”, „Idzie Grześ”, „Lokomotywa” i inne.
Ogółem wystąpiło 28 dzieci w wieku przedszkolnym. Było miło, ciepło,
sympatycznie. Wytworzył się niezwykły nastrój, który sprawił, że z ust
dzieci oprócz wierszy padały też słowa sympatii, miłości pod adresem
przybyłych z nimi opiekunów.
Nie zabrakło również niespodzianek w postaci zespołu muzycznego,
który umilał wszystkim czas oraz tortu z piękną kolejką z „Lokomotywy” Tuwima. Pojawił się też słoń, oczywiście nazywał się Trąbalski.

Wszyscy młodzi artyści głęboko przeżywali swe występy i wszyscy
prezentowali się znakomicie. Jednak komisja musiała dokonać wyboru
tych najlepszych i dlatego po naradzie ogłosiła, co następuje.
W kategorii klas 1-3:
-I miejsce zdobył Andrzej Inda ze Szkoły Podstawowej w Skokach
za wiersz „Lokomotywa”,
-II miejsce za wiersz „Zosia Samosia” zyskała Patrycja Stożek ze
Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – filia Rejowiec.
-III za wiersz „Spóźniony Słowik” Aleksander Tyll ze Szkoły Podstawowej w Skokach.
Wyróżnienia specjalne otrzymali: Ilona Nowicka z Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – filia Rejowiec, Eliza Załęska ze Szkoły Podstawowej
w Skokach, Franciszek Dukszta ze Szkoły Podstawowej w Skokach i
Ewelina Gruszka ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – filia Łosiniec.
Nagrodę specjalną za dykcję od Pani Joanny Nikuły-Szymaniak zdobył
Mikołaj Kucner ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, a nagrodę specjalną od Pani Elżbiety Skrzypczak - dyrektor Biblioteki w Skokach
zdobył Przemysław Kozber ze Szkoły Podstawowej w Skokach.
W kategorii klas 4-6 I miejsce przypadło Katarzynie Hepner ze Szkoły
Podstawowej w Skokach.
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy Turnieju dyplomy i drobne upominki.

To pierwsza odsłona przygód naszych dzieci z wierszami Juliana
Tuwima. Wkrótce, 4 grudnia 2009 r., nastąpi ciąg dalszy. Recytować
będą nieco starsze dzieci.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, rodzicom, opiekunom, którzy
pomogli dzieciom przygotować się do występów, którzy zapoznali je
z twórczością Tuwima.
Aleksandra Gajewska

Turniej Poezji

W piątek, 4 grudnia w Bibliotece odbył się Turniej Poezji „Głosem
Dziecka”. Turniej stanowi finał kilkutygodniowych działań związanych
z poznawaniem i zgłębianiem adresowanej do dzieci poezji Juliana Tuwima, w trakcie których dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy
Skoki przygotowywały się do recytacji wybranych wierszy poety.
W trakcie Turnieju ocenie komisji konkursowej w składzie: Joanna
Nikuła- Szymaniak – dziennikarz TVP Poznań, specjalista w dziedzinie
„żywego słowa”, Elżbieta Rożnowska – dyrektor Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Wągrowcu, Renata Wójcik- bibliotekarz Biblioteki Powiatowej w Wągrowca oraz Iwona Migasiewicz- logopeda, nauczyciel
języka polskiego z Gimnazjum i Danuta Kobus-Bogunia - nauczyciel
języka polskiego w Gimnazjum, swe umiejętności poddało 15. uczniów
z klas 1-3 oraz jeden uczeń klas 4-6 ze szkół Fundacji Pomoc Dzieciom
Wiejskim i ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.
Młodzi recytatorzy przybyli w towarzystwie rodziców i opiekunów oraz
nauczycieli języka polskiego, którzy przygotowywali ich do udziału w
prezentacji poezji Juliana Tuwima, a teraz duchowo wspierali ich w
trakcie występów na scenie.

Na zakończenie Turnieju jego uczestnicy i goście obdarowani zostali smacznym tortem, a pobyt wszystkim umilił koncert Krzysztofa
Koniarka.
Piątkowy Turniej poprzedziły listopadowe eliminacje, w trakcie
których ocenie komisji swe recytacje poddało 57. uczestników z klas
1-3 i 10 z klas 4-6.
						
E. Lubawy

Chór w Luneburgu

W dniach 27-30.11.2009 r. kolejny raz, na zaproszenie Inerntional
Partners in Landkreis Lüneburg, Chóry Kameralne ze Skoków wraz z
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Wągrowieckim Chórem Kameralnym gościły w Lüneburgu. Zaproszenie było związane z rozpoczynającym się okresem Bożonarodzeniowym.
U naszych sąsiadów okres ten, jak wynika z naszych dotychczasowych
doświadczeń, jest celebrowany i obchodzony dość hucznie, pod nazwą
Adwentfest.
W ramach wspomnianej celebracji wykonaliśmy następujące koncerty: 28-11 w Kościele św. Katarzyny w Embsen, 29-11 o godz. 10.00
w kościele św. Marcina w Deutsch Evern i o godz. 18.oo w kościele
św. Szczepana w Kaltenmoor. Tradycyjnie już odwiedziliśmy z krótkim
koncertem kolędowym Poznański Dom Opieki w Lüneburgu. Chór
w ramach epizodu turystycznego związanego z wyjazdem, odbył kilkugodzinną wycieczkę do Lubeki. Jest to pięknie zachowane miasto
portowe (starówka) pełniące w czasach swego bogactwa i świetności,
znaczącą role w handlu pomiędzy kontynentem a krajami skandynawskimi oraz będącym oknem na świat dla krajów z basenu Bałtyku
przez Morze Północne.
Pomimo napiętego programu atmosfera w zespole i podczas spotkań
z mieszkańcami z okazji koncertów w poszczególnych odwiedzanych
miejscowości była bardzo przyjemna, a koncerty budziły wielkie zainteresowanie i uznanie w oczach słuchaczy.
Członków zespołu gościły zaprzyjaźnione podczas poprzednich pobytów rodziny z Lüneburga i okolic. W ten sposób utrwalają się stare
i nawiązują nowe kontakty i przyjaźnie pomiędzy członkami naszych
zespołów a goszczącymi rodzinami pomimo istniejącej jeszcze, aczkolwiek coraz mniejszej, bariery językowej.
Potwierdziła się jeszcze raz stara prawda mówiąca o tym, aby raz
przetartymi ścieżkami, co jakiś czas chodzić, aby nie zarosły.
Andrzej Mizgajski

nr. 2 zorganizowanego przez radnego Franciszka Deminiaka. W trakcie
tych spotkań członkowie „Harfy” zaśpiewali, zarówno powszechnie
znane, jak i mniej popularne kolędy, a następnie zainicjowali wspólne
śpiewanie kolęd przez zgromadzonych. W tym miejscu warto zaznaczyć,
że dla uczestnictwa w Spotkaniu w Bibliotece Zespół zrezygnował z
udziału w odbywającym się w tym samym dniu Przeglądzie Chórów i
Zespołów Śpiewaczych pt. „Hej Kolęda, Kolęda” w Pobiedziskach.
Tradycyjnie też, już od lat pieśni w wykonaniu „Harfy” towarzyszyły
modlitwom w trakcie mszy św. odprawianej w ostatnią niedzielę grudnia
w skockiej parafii za dusze zmarłych emerytów, rencistów i inwalidów,
co w obecnym roku miało miejsce w dniu 27 grudnia.
Kończąc te kilka zdań o naszej „Harfie”, chciałbym zasygnalizować,
że koniec roku nie oznacza końca jej działalności. Już dzisiaj wiemy,
że w m-cu styczniu jej śpiew towarzyszyć będzie uroczystościom organizowanym przez Stowarzyszenie im. Księdza Niwarda Musolffa w
Wągrowcu z okazji 5-tej rocznicy działalności Hospicjum „Miłosiernego
Samarytanina”.
E.Lubawy

Miłe spotkanie z Emilią
Krakowską

Niesamowitych przeżyć i wrażeń ok. 100 osobom przybyłym w godzinach wieczornych, 9 grudnia br. do Biblioteki Gminnej, dostarczyło
spotkanie z Emilią Krakowską, aktorką powszechnie znaną z roli
Jagny w filmie „Chłopi” i roli Gabrysi w serialu „Na dobre i na złe”.

Wojaże „Harfy”!

Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa”, to Zespół coraz bardziej znany
i doceniany za swój bogaty repertuar i sposób jego prezentacji, nie
tylko w Gminie, ale i w województwie. Potwierdzeniem tych słów niech
będą zaproszenia, które tylko w ostatnich dwóch miesiącach napłynęły
do jego dyrygenta i kierownika Antoniego Wiśniewskiego i związane
z nimi wojaże Zespołu.
Rezultatem pierwszego z nich był udział 11 listopada w III Wojewódzkim Spotkaniu z Pieśnią Patriotyczną Chórów i Zespołów Śpiewaczych im. św. Cecylii w Pobiedziskach. Nasza „Harfa” była jednym
z 7-miu zaproszonych zespołów uczestniczących w tym spotkaniu.
Pozostałe chóry reprezentowały: Tulce, Kostrzyn Wlkp., Granowo
Nowotomyskie, Swarzędz, Konin i gospodarzy – Pobiedziska. W
wykonaniu „Harfy” uczestnicy spotkania usłyszeli następujące pieśni:
„Marsz, Marsz Polonia”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Jak długo na
Wawelu”, „Przybyli ułani”, „Płynie Wisła, płynie”, „Wojenko, wojenko”
oraz „Pieśń do św. Cecylii”.
Druga prezentacja „Harfy” nastąpiła 1 grudnia na Koncercie organizowanym przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu z okazji Dnia
Seniora. Tutaj obok naszego Zespołu, przed ponad 600 osobową
widownią wystąpiły: Zespół „Bellcanto” z Poznania, Chór Klubu
Seniora „Złota Jesień” z Rataj, Kabaret „Katarzynki” z Rawicza i
Zespół „Kaźmierzanki” z Kaźmierza Wlkp. Tym razem Skoczanie
zaprezentowali Pieśni Biesiadne i patriotyczne oraz pieśni z repertuaru
Moniuszki i Noskowskiego, a każda ich prezentacja, podobnie jak to
miało miejsce w Pobiedziskach, spotykała się z wielkim aplauzem ze
strony publiczności. Ale naszemu Zespołowi udało się też poderwać
do wspólnego śpiewu ogół publiczności i w efekcie z ponad 600 ust
zabrzmiała pieśń „Kochajmy się, dopóki jeszcze można”.
Ale „Harfa”, nie zapomina też o naszej rodzimej widowni. Tak więc,
13 grudnia występując na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Gimnazjum
zaśpiewała acapella Kołysankę „Dziecino Mała”, a także kolędę z repertuaru Eleni „Maleńka przyszła Miłość” oraz z akompaniamentem
muzycznym kolędę „Jakie Światło nad Betlejem”.
Kolejna prezentacja Zespołu nastąpiła 18 grudnia w trakcie Spotkania Opłatkowo – Noworocznego w Bibliotece (tutaj jej występy
towarzyszyły występom Zespołu Kameralnego i Grupy Artystycznej
Skoczki) oraz w trakcie spotkania Wigilijnego mieszkańców Obwodu

Przybyłych już na wstępie witała prezentacja multimedialna przedstawiająca ważniejsze wydarzenia z życia i twórczości teatralnej i
filmowej artystki.
Niesamowite było już samo wejście artystki, która uśmiechnięta w
nieodzownym kapeluszu, witała się z publicznością, jak ze starymi
znajomymi, z którymi rozstała się wczoraj. Potem nastąpiła prezentacja, a właściwie Jej monolog, na scenie, w którym artystka mówiła
o swym dzieciństwie i młodzieńczych latach spędzonych w Poznaniu,
o latach studiów w Warszawie i o pierwszych rolach teatralnych i
filmowych oraz w ogóle o całym swym życiu aktorskim. Wszystko
to w tle historii kraju, w tle postaci wielkich aktorów i reżyserów
Adama Hanuszkiewicza i Andrzeja Wajdy, którzy kształtowali jej
aktorstwo.
Recytując wiersze Tuwima, czy też występując w roli dorabiającej
sobie do emerytury, pani z recepcji agencji towarzyskiej, czy też
mobilizując publiczność do wspólnego śpiewu pieśni „Kochajmy się,
dopóki jeszcze można, Kochajmy się dopóki czas nam sprzyja” Pani
Emilia na żywo pokazała fragmenty swego kunsztu artystycznego.
Kończąc swój występ na scenie, Pani Emilia sama zaproponowała
zgromadzonym wspólną sesje zdjęciową, w trakcie której każdy zainteresowany mógł sobie zrobić zdjęcie z artystką, a zbieracze autografów
mogli uzyskać jej autograf.
E. Lubawy
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SPOTKANIA

OPŁATKOWO-NOWOROCZNE
Spotkaniem ze Świętym Mikołajem na skockim rynku Miasto i Gmina Skoki wkroczyły w okres przedświąteczny. Zapłonęły lampki na choinkach i ozdoby na latarniach ulicznych. Świąteczny nastrój przybrały
też witryny sklepowe, a klienci sklepów rozpoczęli przedświąteczne zakupy. Równocześnie nastąpił okres
spotkań przedświątecznych, spotkań Bożonarodzeniowo – Noworocznych.
Tegoroczne, centralne uroczystości opłatkowo – noworoczne z udziałem 140 osób, w tym
Burmistrza i radnych, Rady Miejskiej odbyły
się w Bibliotece Gminnej. Na uroczystości te
na zaproszenie władz samorządowych i Biblioteki przybyli skoccy seniorzy oraz członkowie
Kameralnego Zespołu Śpiewaczego i Chóru
„Harfa”. Tutaj na uczestników, poza tradycyjnymi życzeniami i potrawami wigilijnymi,
czekała nie lada atrakcja kulturalna, która
stanowił koncert artystów Teatru Muzycznego
w Poznaniu. Artyści w ponad godzinnym programie przybliżyli historie i zwyczaje wigilijne
oraz zaprezentowali bardzo bogaty zestaw
kolęd. Uzupełnieniem ich koncertu stały się,
nie mniej gorąco witane występy skockich
rodzimych zespołów, tj.: Chóru „Harfa”,
Zespołu Kameralnego oraz Małych i Dużych
Skoczków.
Duże grono dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów, tradycyjnie też już
gościło w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Starym Fortepianie.
Jak każdego roku, niezwykle bogaty, zarówno kulturalnie jak i kulinarnie, przebieg
miało spotkanie zorganizowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie, gdzie
przy świątecznym stole zasiedli mieszkańcy
wsi i ich goście. Tutaj w świąteczny nastrój
zgromadzonych wprowadził występ Teatru
„Iluzja” ze skockiego Gimnazjum, który pod
kierownictwem pani Elżbiety Słoma zaprezentował uwspółcześnioną wersje „Dziewczynki
z zapałkami”. Jak wszędzie było też wspólne
śpiewanie kolęd, któremu tym razem rytm
nadawał gość wieczoru, Antoni Wiśniewski.
Wszyscy też po tradycyjnym podzieleniu się
opłatkiem i życzeniach mogli uraczyć się do
woli potrawami przygotowanymi własnoręcznie przez miejscowe panie, a więc tradycyjnymi: zupą rybną i grzybową, gorącym czerwonym barszczykiem, świątecznym karpiem i
śledziem oraz kapustą z grzybkami i pierogami
z nadzieniem serowym i kapuściano - grzybowym. Nie zabrakło też tradycyjnej herbatki i
kawusi oraz słodkich wypieków.
Spotkania wigilijne odbywały się też w
szkołach i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie oraz w zakładach

pracy, w organizacjach społecznych i w stowarzyszeniach, w tym w męskim gronie, ale w nie
mniej sympatycznym nastroju spotkali się też
członkowie Klubu Sportowego „Wełna” i Koła
Wędkarskiego w Skokach. Tradycyjnie już też
kolejne spotkania opłatkowo – noworoczne
odbywały się w Samorządach Mieszkańców
wsi, a w mieście Skoki w Obwodzie Wyborczym nr.2, gdzie organizatorem spotkania, tak
jak w minionych latach był radny Franciszek
Deminiak.
Skockie spotkania świąteczno – noworoczne
nie zakończyła Wigilia, ani Święta Bożego
Narodzenia. Już po świętach, by podzielić się
opłatkiem i złożyć sobie życzenia spotkali się

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pamięci
Powstania Wielkopolskiego oraz członkowie
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Dalsze
spotkania kontynuowane będą w m-cu styczniu
2010 i niewątpliwie i w ich trakcie uczestnikom
będzie towarzyszyć równie miła i serdeczna
atmosfera.
My ze swej strony, wszystkim współmieszkańcom życzymy by na swej drodze spotykali
życzliwych sobie ludzi, a miły, świąteczny
nastrój i życzliwość, które towarzyszyły
nam w trakcie składania życzeń świąteczno
– noworocznych pozostawały wśród nas przez
wszystkie dni 2010 roku.
E. Lubawy

Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych
dziś zabrzmiał dzwon,		
już człowiek obudzony.		
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło,
a razem z Nim Maleńka przyszła Miłość.
(Maleńka przyszła Miłość – kolęda z repertuaru Eleni)
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SKOCKI KALEJDOSKOP

Remont kościoła w Lechlinie.

Mikołaj w Glinnie.

Drużyna UKS SKOCZEK zajęła 3 miejsce na turnieju w Głuchołazach.

II Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych.

Spotkanie z Emilią Krakowską.

Turniej mitologiczny w Szkole Podstawowej w Skokach.

Gala Finałowa I Turnieju Recytatorskiego Głosem Dziecka.

Harcerze ofiarowali Burmistrzowi Ogień Betlejemski.

