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Po raz XVII w kraju, a VII w 
Gminie Skoki zagra Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy Jurka 
Owsiaka. 

W związku z tym dziewięcioosobowa 
grupa wolontariuszy i ich opiekunów z 
naszej gminy wybrała się w dniu 5 styczni 
br. na ulicę Niedzwiedzią 2 w Warszawie 
gdzie mieści się główny sztab dowodzenia 
WOŚP. W skład delegacji weszło pięcioro 
uczniów Gimnazjum w Skokach: Marika 
Kruś, Magdalena Modlibowska, Witold 
Drewicz, Wojciech Moliński i Sebastian 
Seyda. Gimnazjalistom towarzyszyła 
nauczycielka pani Małgorzata Zrobczyń-
ska oraz Dyrektor Biblioteki Elżbieta 
Skrzypczak, Karolina Stefaniak i Michał 
Rosik. 

Oprócz podbicia i zalaminowania 
identyfikatorów oraz zabrania orkiestro-
wych serduszek i innych gadżetów celem 
naszego wyjazdu było zobaczenie choć 
na chwilę dyrygenta Orkiestry czyli nie-
zastąpionego Jurka Owsiaka. Mieliśmy 
szczęście, Jurek podpisał dla nas własno-
ręcznie plakat i kalendarz oraz zapozował 
do wspólnego zdjęcia. 

PRZYGOTOWANIA DO XVII FINAŁU WOŚP

Będąc w Warszawie można spotkać wie-
lu znanych ludzi, nam udało się spotkać 
pod siedzibą Fundacji Artura Barcisia, z 
którym też mamy zdjęcie ;-). 

Po załatwieniu wszystkich formalności 
w sztabie Fundacji WOŚP ruszyliśmy do 
centrum do siedziby Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 
gdzie przyjął nas jej dyrektor pan pułkow-
nik Henryk Cierocki. Dla zapominalskich 
przypominamy że pan pułkownik wraz 
z Zespołem gościł w Skokach podczas 
koncertu z okazji 90 rocznicy odzyskania 
niepodległości. Wymieniliśmy pamiątko-
we upominki i wyszliśmy z obietnicą, że 
to był pierwszy, ale na pewno nie ostatni 
koncert Zespołu w naszej Gminie. 

Zadowoleni, iż wszystko co mieliśmy 
w planach zostało zrealizowane wyruszy-
liśmy w powrotną drogę. 
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Orkiestra
Naokoło jest rok 2009. Europa bez gazu, w Gazie wojna, na świe-

cie kryzys finansowy. W portfelach mały kryzys złotówkowy - świeżo 
po świętach. I w tym roku jest dzień kiedy nie oglądamy złotówki 
przed wydaniem, łapiemy trochę luzu od codziennych komunikatów 
o kłopotach i pokazujemy sobie inną, jakby trochę ładniejszą twarz. 
Gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wszędzie. U nas też, w 
szkołach, w mieście i w całej okolicy i coś z tej świątecznej pomocy, 
gestu, parady i ochoty każdemu się udziela. Bo powiedzmy sobie cała 
Polska całą Polską, Warszawa Warszawą, generałowie generałami a 
my u siebie i w pewnym sensie dla siebie dorobiliśmy się po latach 

wspólnego święta optymizmu i nadziei, co nas trochę ogrzewa w 
środku zimy. Orkiestra jest lokalna, u nas i za nasze, choć przecież to 
największa ściepa na świecie.

PrzygOtOwania
Wierzcie albo nie ale organizacja naszego Finału to dzisiaj duże 

przedsięwzięcie logistyczne, w które zaangażowane jest w różnym 
stopniu i czasie ze dwie setki osób, a pierwsze przygotowania zaczynają 
się w listopadzie. Swoją spontaniczność, naturalność i kolor odzyskuje 
chwilami, jak choćby w zaimprowizowanej dwa dni wcześniej wyprawie 
do Warszawy po autograf i fotkę Jerzego Owsiaka - no i w finałowy 
wieczór.

Licytacja
Licytacja tworzy klimat finałowego spotkania w Skokach. Ciągnie 

się przez cały wieczór na przemian z innymi elementami programu, 
ogniskuje emocje, ma swój niepowtarzalny koloryt. Festiwal dziwnych 
przedmiotów, rzeczy do kupienia za duże albo małe pieniądze i zwykle 
w tą i w tamtą stronę nie pasujące do wartości. Prawdziwe okazje jak 
kurs prawa jazdy za pół ceny czy olimpijskie pamiątki polskiej repre-
zentacji wioślarskiej idą na takich samych prawach jak dwadzieścia 
ozdobnych słoni., talon na kurs tańca czy amur może jeszcze żywy. 

Ot i jest okazja sprawić sobie czwarty budzik! Fundatorzy, choć 
często anonimowi czasem skromnie się pokazują. W tym roku hitem 
były pamiątkami olimpijskie, którymi podzielił się - reprezentowany 
przez żonę - Aleksander Wojciechowski, trener złotej czwórki, zresztą 
krajan.

Prezentacja
W prezentacjach artystycznych każdy mógł znaleźć coś dla siebie: 

występ z maskotkami dla dzieci (duet Bahamas) i niezły breakdance 
a właściwie mówiąc bboing (grupa Błażeja Sobeckiego z Gniezna) 
tradycyjny, mocny rock w stylu Dżemu (Outsider) i „dopięte" do Los 
Bahamos Desperados (rytmy latino) dwie młodziutkie pary tańca 

klasycznego, na które wszyscy patrzyliśmy z podziwem i zazdrością, bo 
w końcu akrobacje niech sobie będą na tym świecie ale rumbę tylko w 
połowie tak zatańczyć, to by człowiek wszystko dał...

SKOKI świątecznej pomocy

Dokończenie na str. 14,15
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi: 
Rzepecki Filip ur.26.11.
Kaczmarek Błażej ur.23.12.
Widzińska Natasza ur.28.12.
Gruszka Karol ur.12.01.
Rosik Alicja ur.14.01.
Cabański Filip ur.14.01.
Jasiński Paweł ur. 18.01.

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Zakęs Filip i Zawadzka Karolina
Ruta Mariusz i Nowak Aldona
Majchrzak Tomasz i Majchrzak Karolina
Janik Mariusz i Borowik Lidia

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:
Rozpłochowska Regina r.1927 – Sławica zm. 01.01.
Łuczak Janina r.1936 – Skoki zm. 02.01.
Wojtkowiak Zenon r.1938 – Sława Wielkopolska zm. 10.01.
Patelski Kazimierz r.1937 – Skoki zm. 11.01.
Stróżowski Michał r.1933 – Skoki zm. 19.01.
Traczyk Halina r.1931 – Potrzanowo zm. 20.01.

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

SKOKI świątecznej pomocy DrUgie Miejsce szLakU 
kOŚciOŁÓw DrewnianycH 
12 stycznia br. zostały ogłoszone wyniki w ogólnopolskim konkursie 

„Najlepsze Projekty" organizowanym przez Związek Stowarzyszeń 
Polska Zielona Sieć w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla 
NGO w praktyce". 

Celem konkursu jest promocja projektów wykorzystujących Fun-
dusze Europejskie, które w sposób modelowy i efektywny przyczyniły 
się do zrównoważonego rozwoju kraju na poziomie regionalnym i lo-
kalnym. Konkurs skierowany był do beneficjentów Funduszy Europej-
skich, głównie organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych i 
biznesu. Przy wyborze „Najlepszych Projektów” brane były pod uwagę 
takie kryteria jak: efektywność projektu, modelowość i innowacyjność 
projektu, współpraca i partnerstwo międzysektorowe w trakcie reali-
zacji projektu, realizacja zasad zrównoważonego rozwoju oraz celów 
polityk horyzontalnych – w szczególności ochrona środowiska 

Wyniki konkursu ujęte były w podziale na województwa.
Drugie miejsce dla projektów w województwie wielkopolskim oraz 

ósme miejsce ex-equo wraz z innymi 5 projektami w rankingu ogól-
nopolskim w tym konkursie zajął projekt Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka” Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy 
Zielonka otrzymując 80 z 100 punktów. 

Na szczególną uwagę zasługuje informacja, iż projekt Związku 
został oceniony wyżej niż zwycięzcy konkursu z województw: zachod-
niopomorskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, mazowieckiego, 
łódzkiego.

Głównymi nagrodami w konkursie była promocja projektów i tak 
zwycięzcy wojewódzcy zostaną zaprezentowani na ogólnopolskiej 
wystawie objazdowej „Najlepsze Projekty”, natomiast nasz projekt 
będzie promowany na portalu www.ekoprojekty.pl. 

Arkadiusz Bednarek
Kierownik Jednostki Realizacji Projektu 

„Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka”
tel.: 061 811 88 48, e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje,
że tegoroczne Dni Miasta i Gminy Skoki 

pod hasłem „Dni Skoków – Skoki 2009” 
odbędą się w dniu 20-21 czerwca 2009r.

Sprawami techniczno-organizacyjnymi Dni zajmuje się Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy Skoki. 

Informujemy organizacje, stowarzyszenia oraz instytucje i osoby 
fizyczne o możliwości wnoszenia swoich propozycji lub bezpo-
średnio włączenia się do organizacji Dni, względnie uczestnictwa  
w inny sposób w ich przygotowaniu i samym przeprowadzeniu. 

Chętnych prosimy o skontaktowanie się z Dyrektor Biblioteki 
panią Elżbietą Skrzypczak.

wyBOry UzUPeŁniajĄce DO 
raDy Miejskiej gMiny skOki

W dniu 18 stycznia br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady 
Miejskiej Gminy Skoki w okręgu wyborczym nr 9, który obejmuje miej-
scowości: Rejowiec, Brzeźno, Sława Wlkp. Sławica i Szczodrochowo. 

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 2 Komitety Wyborcze:
1. KWW Jedność – Arkadiusz Sommerfeld
2. KWW Leszka Gronowicza
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej mieściła się w Szkole Pod-

stawowej w Rejowcu. Uprawnionych do głosowania w okręgu było 544 
osób, frekwencja wyniosła 36%, głosów ważnych oddało 195 osób.

W wyniku wyborów Radnym został Pan Arkadiusz Sommerfeld na 
którego głos oddało 99 wyborców, natomiast Pan Leszek Gronowicz 
otrzymał 96. 

Gratulujemy Panu Radnemu i życzymy owocnej, dającej osobiste 
zadowolenie pracy na rzecz lokalnej społeczności. 
 Karolina Stefaniak
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UrODziny na 102!
20 stycznia 2009 roku, kolejne w życiu, tym razem 102 urodziny 

obchodziła nasza współmieszkanka, seniorka naszej Gminy, pani 
Zofia Wilmanowicz.  

Pani Zofia w Kakulinie, któremu jest wierna do dzisiaj zamieszkała 
w okresie międzywojennym. Tutaj zawarła związek małżeński, tutaj 
wychowała córkę, tutaj też swą pracą starała się utrzymać swoją ro-
dzinę. O jej nielekkim, a owocnym życiu pisaliśmy w 2007 i 2008 roku 
w styczniowych wydaniach „Wiadomości Skockich”.

Dzisiaj w 102 rocznicę urodzin Pani Zofii przyłączając się do życzeń 
składanych Jubilatce życzymy Jej wiele zdrowie i życia wśród uśmie-
chów i miłej atmosfery stworzonej przez najbliższych. 

sPOtkanie cecHOwe
11 stycznia br. odbyło się doroczne spotkanie członków Cechu 

Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców z siedzibą w Murowanej 
Goślinie. W Cechu zrzeszeni są rzemieślnicy ze Skoków i Murowanej 
Gośliny.

Tradycyjnie już podczas noworocznego spotkania wyróżnieni zostali 
zasłużeni rzemieślnicy. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wręczył adres 
pamiątkowy i upominek Stefanowi Hepnerowi – mistrzowi dekarstwa. 
Pan Stefan Hepner, który od wielu lat godnie reprezentuje skockie 
rzemiosło, wykształcił kolejne pokolenia rzetelnie wykonujących swój 
zawód dekarzy. 

OgŁOszenie
Urząd Miasta i Gminy w Skokach poszukuje specjalistów (psycho-

logów, terapeutów uzależnień, prawników, pedagogów, lekarzy) do 
prowadzenia indywidualnych konsultacji i porad oraz programów 
edukacyjno - motywujących i wspierających dla osób uzależnionych 
od środków psychoaktywnych (głównie od alkoholu) oraz ich rodzin, 
a także programów edukacyjno – terapeutycznych dla ofiar przemo-
cy domowej. Wyżej wymienione usługi będą świadczone  w Punkcie 
Informacyjno – Konsultacyjnym.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o składanie 
swoich ofert do dnia 15.02.2009 r. w sekretariacie Urzędu i kontakt z 
gminnym koordynatorem ds. uzależnień Panią Małgorzatą Szpendow-
ską-Wylegalską w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00 pod numerem 
telefonu (0-61) 8 925 800 wew. 52.

nOwy zarzĄD ODDziaŁU 
MiejskO gMinnegO OsP 

w skOkacH
W związku z rezygnacją Mirosława Hamery z funkcji Prezesa Zarzą-

du Gminnego OSP w dniu 12 grudnia 2008 r. odbyło się nadzwyczajne 
zebranie Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skokach. W trakcie zebrania dokonano przesunięć 
w składzie Zarządu i wyboru Prezesa i Komendanta Gminnego, przy 
czym na stanowisko Prezesa wybrano Dariusza Lipczyńskiego, a na 
stanowisko Komendanta Marka Gramze. 

W rezultacie w skład Zarządu wchodzą: 
· Dariusz Lipczyński – Prezes
· Bogdan Przybysz – I V-ce Prezes
· Stanisław Janecko – II V-ce Prezes
· Marek Gramza – Komendant Gminny
· Hanna Sudoł – Sekretarz
Pozostały skład Zarządu pozostał bez zmian. 
Zarówno nowy Prezes, jak i Komendant Gminny mają za sobą 

wieloletni staż członkowski w OSP podbudowany pracą zawodową w 
Państwowej Straży Pożarnej. Dwaj V-ce Prezesi legitymują się wielo-
letnią działalnością w OSP.

Przy okazji w/w wyborów przedstawiamy postacie osób, które przez 
najbliższe dwa lata kierować będą działalnością naszych OSP i dbać o 
bezpieczeństwo naszej społeczności:

Dariusz Lipczyński, rocznik 1967 urodzony w Poznaniu, jest 
członkiem OSP w Skokach od 1991 r. W latach 2001-2004 był zastęp-
cą Naczelnika i Naczelnikiem jednostki, a od 2006 r. pełni funkcję 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP Skoki. Równocześnie od 
2006 r. był Skarbnikiem Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego OSP. 
W pracy zawodowej od 20 lat jest funkcjonariuszem Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu - Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bolechowie. 
W dowód uznania za tę pracę w roku 2008 otrzymał tytuł „STRAŻAKA 
ROKU POWIATU POZNAŃSKIEGO”. 

Bogdan Przybysz, rocznik 1946 urodzony w Kakulinie, w roku 1959 
został członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kakulinie. W 
roku 1965 objął funkcję Gospodarza Jednostki. W roku 1983 został 
wybrany Prezesem OSP Kakulin i funkcję tę pełni do dzisiaj. Od roku 
1986 jest V-ce Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego OSP 
w Skokach, a od roku 2002 również członkiem Zarządu Powiatowego 
OSP w Wągrowcu.

Stanisław Janecko, rocznik 1957 urodzony w Potrzanowie. Człon-
kiem OSP w Potrzanowie został w roku 1984. W latach 1986-1990 
pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a od roku 1990 
jest Prezesem OSP w Potrzanowie. W roku 1990 został też członkiem 
Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego OSP w Skokach, w którym w 
latach 2002-2005 pełni funkcję Sekretarza Zarządu, a w roku 2008 
objął funkcję V-ce Prezesa Zarządu.

Marek Gramza, rocznik 1964 urodzony w Wągrowcu, jest członkiem 
OSP w Lechlinie od 1993 r. Od 1995 r. pełni funkcję Naczelnika tej 
jednostki. W roku 1998 objął funkcję Skarbnika Oddziału Gminnego 
OSP w Skokach, którą to funkcję pełnił do 2006 r. W roku 2006 został 
Komendantem Gminnym OSP, z której to funkcji, pozostając nadal 
członkiem Zarządu Gminnego,  z przyczyn osobistych zrezygnował z 
dniem 1 kwietnia 2008 r. W latach 2001-2006 był członkiem Komisji 
Rewizyjnej Oddziału Powiatowego OSP w Wągrowcu, a od 2006 r. 
jest Sekretarzem tej Komisji.

W pracy zawodowej jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożar-
nej w Poznaniu – Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bolechowie.    

E.Lubawy

zeBrania sPrawOzDawcze 
w OsP gMiny skOki

Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w dniu 18 stycznia 
2009 w Kakulinie oraz zebranie 20 stycznia br. w Bliżycach zapocząt-
kowały okres zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach 
Pożarnych w Mieście i Gminie Skoki.
Zgodnie z planem zebrań kolejne zebrania sprawozdawcze odbędą się:

- 30 stycznia w OSP Rościnno;
- 31 stycznia w OSP Skoki;
- 2 lutego w OSP Potrzanowo;
- 5 lutego w OSP Kuszewo.
Ostatnie z zebrań sprawozdawczych, to zebranie zaplanowane na 

22 lutego w OSP Kakulin.
E. Lubawy 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach
oferuje wynajem zmodernozowanej sali 

wraz z zapleczem kuchennym i zastawą stołową 
na zabawy oraz uroczystości rodzinne i spotkania towarzyskie.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z prezesem 
Janem Kaczorowskim lub ze skarbnikiem Krystyną Rzepczyk.

DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY DOMOWEJ? 
NIE CZEKAJ! DZWOŃ!

· Telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”  0 801 120 002
· Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 
  (022) 666 10 38, strona internetowa www.niebieskalinia.pl
Ponadto pomocy udziela:
· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta i Gminy 
Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00 wewn. 52
· Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, Tel. (061) 892 58 49
· Komisariat Policji w Skokach, Tel. (061) 812 49 99
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, Tel. (067) 262 76 14
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PRZEtARGI
Ogłoszono i rozstrzygnięto
· Przetarg ustny ograniczony (dla właścicieli sąsiednich działek) na 
dzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę nr 1005/6 o pow. 0,0066 
ha, położoną w Skokach. Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Działkę 
wydzierżawiono za 75 zł/rok.
· Przetarg nieograniczony na usługi komunalne związane z utrzyma-
niem czystości i porządku na ulicach miejskich w Skokach w 2009 r. 
Do przetargu przystąpiły 2 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
PPHU „Wspólnota” s.c., Skoki. Cena oferty 70.000,00 zł.
· Przetarg nieograniczony na przewozy szkolne do placówek oświa-
towych na terenie Gminy Skoki w 2009 r. Do przetargu przystąpiła 1 
firma, Firma Usługowo-Handlowa Franciszek Bober ze Skoków, która 
zaoferowała dowozy na wyznaczonych trasach za 3,75 zł brutto/km.
· Przetarg nieograniczony na dostawę opału do placówek samorządo-
wych na  terenie Gminy Skoki w 2009 r. Do przetargu przystąpiła 1 
firma, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Zieliński i Wspólnicy 
z Janowca Wlkp. Cena oferty 116.089,00 zł.
· Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta i 
Gminy Skoki z zakresu zapewnienia pomocy hospicyjno-paliatywnej. 
W ramach konkursu wpłynęła oferta Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego 
Musolffa. Cena oferty 5.000,00 zł.
· Przetarg nieograniczony na dostawę paliw (olej napędowy, benzyna 
i gaz) do pojazdów i urządzeń  Gminy Skoki w 2009 r. Do przetargu 
przystąpiła 1 firma tj. PHU JANUS, Adam Janus ze Skoków, która 
złożyła ofertę o wart. 99.911,00 zł brutto.
· Nie rozstrzygnięto konkursu ofert na realizację  zadania publicznego 
Miasta i Gminy Skoki z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej, 
turystyki i sportu. W wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie terminie 
wpłynęła 1 oferta, której wartość przekraczała kwotę zaplanowaną 
w budżecie na realizację niniejszego zadania. Konkurs ogłoszono 
ponownie. 

Ogłoszono
· Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału (tj. 94/547) Gmi-
ny we własności działki nr 155 o pow. 547 m2,  położonej w Skokach 
przy ulicy Mickiewicza. Działkę oznaczono w ewidencji jako grunt 
orny położony w obrębie terenów budownictwa mieszkaniowego. 
Cena wyjściowa do przetargu 7.559,12 zł. Przetarg wyznaczono na 9 
lutego br.
· Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej działkę nr 320/3 o pow. 0,0188 ha, położonej w Sławicy. 
Przetarg ograniczono do właścicieli działek letniskowych nr 264 i 267, 
na poprawę warunków gospodarowania. W studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy teren przezna-
czony jest pod zainwestowanie jednostek osadniczych. Cena wywoław-
cza sprzedaży 9.700,00 zł. Przetarg zaplanowano na 4 lutego br.
· Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu. Termin realizacji 
zadania luty – grudzień 2009. Termin składania ofert – do 9 lutego 
2009 r.

WyKAZANO DO WyDZIERżAWIENIA
Grunt gminny położony we wsi Grzybowo, stanowiący działkę nr 39/1 
o pow. 1,37 ha. Wyłonienie dzierżawcy dokonane zostanie w formie 
przetargu ustnego ograniczonego, w którym udział będą mogli wziąć 
rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne i zameldowani na terenie wsi 
Grzybowo.
Grunt gminny położony we wsi Sławica, stanowiący część działki nr 
17/4 o pow. 0,0270 ha. Oddanie w dzierżawę dokonane zostanie w 
formie bezprzetargowej – na poprawę warunków zagospodarowania 
przyległej działki nr 17/4.

Wykazano do sprzedaży
Nieruchomość gruntową położoną we wsi Rejowiec, tj. działkę nr 101/4 
o pow. 100 m2. Działka sprzedana zostanie w formie bezprzetargowej 
– na poprawę warunków gospodarowania przyległych działek nr 101/2 
i 101/3.

DZIAłALNOŚć BIEżąCA
W związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227 z 2008 r.), która wprowadziła 
obowiązek opracowania dla studium zagospodarowania przestrzenne-
go prognozy oddziaływania na środowisko, przesunięty został termin 
zakończenia prac nad opracowaniem zmiany studium dla całego 
obszaru Gminy Skoki. Termin zakończenia prac nad projektem za-
planowano na 30 czerwca br.
Kontynuowane są prace nad opracowywaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Sławie 
Wlkp. (po byłej roszarni). Planem objęto 19 ha z przeznaczeniem na 
zabudowę mieszkaniową i usługową.
Wyłożono do wglądu publicznego plany zagospodarowania prze-
strzennego:
· Działki nr 70/1, położonej przy ul. Rakojedzkiej w Skokach, z prze-
znaczeniem pod zabudowę mieszkaniową;
· Działek nr 139/3, 140/2 i 140/3, położonych w Niedźwiedzinach, z 
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i siedliskową;
· Działki nr 294, położonej w Pawłowie Skockim,  z przeznaczeniem 
pod zabudowę letniskową;
· Działki nr 34, położonej w Raczkowie,  z przeznaczeniem pod budowę 
elektrowni wiatrowej;
Uwagi do ww. planów można składać w terminie do 25 lutego br.
W trakcie przygotowywania jest dokumentacja przetargowa na budowę 
wodociągu w Lechlinie, na budowę nawierzchni drogi do Brzeźna, 
Roszkowa i Potrzanowa (ul. Włókna).
Zakończono proces zamiany z osobą fizyczną gruntów położonych 
przy ul. Akacjowej w Skokach, zajętych pod urządzenia komunalne 
oraz na poszerzenie ul. Polnej.
Podpisano akty notarialne sprzedaży działek: nr 297 w Sławicy, nr 
526/16 w Sławicy, nr 5/38 w Sławicy, nr 70/12 przy ul. Dojazd w Skokach 
oraz nr 43 w Szczodrochowie.
Sporządzono wycenę działki nr 818/1 położonej w Skokach. Działka 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki ma być przeznaczona 
do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na poszerzenie warun-
ków zagospodarowania działki nr 817.

PONADtO BuRMIStRZ WyDAł ZARZąDZENIA W SPRAWACh:
· Powołania komisji inwentaryzacyjnej;
· Wyodrębnienia w budżecie Miasta i Gminy Skoki na rok 2009 środ-
ków finansowych na dożywianie;
· Umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami).
Umorzono należność w kwocie 1.724,31 zł z tytułu czynszu mieszkalne-
go. Egzekucja przeciwko dłużnikowi, ze względu na stan jego majątku, 
okazała się bezskuteczna.
· Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
· Zmiany składu Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 
136/2008 z dnia 27.11.2008 r. do przeprowadzenia otwartego kon-
kursu ofert na realizację zadań  publicznych Miasta i Gminy Skoki. 
Zmiany składu Komisji dokonano w związku z chorobą jednego z jej 
członków.
· Zmiany Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. w spra-
wie zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale 
na dysponentów środków oraz planu wydatków na zadania zlecone 
realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w roku 2008.
· Zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na 

Dokończenie na str. 6
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dysponentów środków oraz planu wydatków na zadania zlecone rea-
lizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w roku 2009.
· Upoważnienia pracowników OPS do przeprowadzania wywiadu 
alimentacyjnego oraz przyjmowania oświadczeń majątkowych od 
dłużników alimentacyjnych;
· Zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola Sa-
morządowego w Skokach na rok szkolny 2008/2009.
· Zmiany Zarządzenia nr 1/2009 z dnia 5 stycznia 2009 roku w spra-
wie zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale 
na dysponentów środków oraz [planu wydatków na zadania zlecone 
realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w 2009 r.
· Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.
· Powołania Komisji oraz ustalenia sposobu zniszczenia dokumen-
tów niearchiwalnych z wyborów uzupełniających organów jednostek 
samorządu terytorialnego do Rady Miejskiej Gminy Skoki przepro-
wadzonych w dniu 27 lipca 2008 r.
· Przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki 2007-2013 – „Dziennikarz na 5”. Wsparcie inicjatyw 
edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego, działającego 
na terenie Gminy Skoki. Oraz udzielenia przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki pełnomocnictwa Dyrektorowi Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Skoki.

Dokończenie ze str. 5

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/115/2008 Rady Miejskiej 
Gminy Skoki z dnia 21.02.2008r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektów:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skoki w części miasta Skoki dla części działki nr 70/1,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skoki w części wsi Pawłowo Skockie, obręb geodezyjny Sta-
wiany dla działki nr 294,

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Skoki w części wsi Niedźwiedziny dla działki nr 139/3 oraz dla 
działek nr 140/2 i 140/3,

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Skoki w części wsi Raczkowo dla działki nr 34,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 
08.01.2009r. do 10.02.2009r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Skoki w godz. od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projektach miejscowych 
planów, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.02.2009 r. w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki  o  godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.02.2009r.
       

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

ceny zBÓż
Obecnie (z dnia 22 stycznia 2009 r) ceny skupu na poziomie :  

żyto na mąkę = 390-400 zł/tona, pszenica  = 450-480 zł/tona. Do 
ceny należy doliczyć 3 lub 6% VAT. 

Ceny skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie: 
pszenica na paszę ok. 420 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 390 zł/tona. 
Do ceny należy doliczyć 3 lub 6% VAT. 

Rok temu w tym samym okresie ceny skupu zbóż były średnio 
300-400 zł za tonę wyższe. 

Ceny targowiskowe jęczmienia, pszenicy średnio 30 zł za 50 kg. 
Rok temu ok.45 zł.

ceny tUcznikÓw i ByDŁa rzeźnegO
Cena skupu tuczników (z dnia 22 stycznia br.) wynosi około 4,10 

zł/kg plus 3 – 6% VAT. 
Cena skupu tuczników jest wyższa o ok. 1,00 zł/kg niż rok temu. 

Może się obniżyć. Targowiskowe ceny prosiąt wysokie – ok. 150-
170 zł/szt. 

Pogłowie trzody jest mniejsze niż rok temu. Cena skupu młodego 
bydła rzeźnego: byki ok. 4,60 – 5,00 zł/kg, jałówki ok. 3,80 zł/kg 
plus 3 - 6% VAT. 

inne wiaDOMOŚci
Obecnie ceny nawozów są na poziomie :  saletra amonowa ok. 

1150 zł/t, mocznik ok. 1250 – 1300 zł/t, saletrzak ok. 1070 zł/t, sól 
potasowa ok. 1900 zł/t, polifoska (4) ok. 1750 zł/t, polifoska (6) 
ok. 2000 zł/t. 

Do 15 lutego 2009 zainteresowani rolnicy mogą składać do Agen-
cji Rynku Rolnego w Poznaniu wnioski o dopłatę do zakupionego 
materiału siewnego zbóż ozimych wysianych jesienią 2008 roku. 
Dopłata wynosi 100 zł/ha zboża. 

Już od lutego br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa będzie wysyłać rolnikom druki wniosków o dopłaty bezpośred-
nie na 2009 rok. Od 2009 roku otrzymanie płatności bezpośrednich 
w pełnej wysokości będzie uzależnione od spełnienia przez rolników 
szeregu wymagań nazwanych „wymogami wzajemnej zgodności”. 

I tak od 1 stycznia 2009 będą obowiązywać rolnika zagadnienia 
ochrony środowiska naturalnego oraz identyfikacji i rejestracji 
zwierząt, a w następnych latach dalsze wymagania związane ze 
zdrowotnością i dobrostanem zwierząt w gospodarstwie rolnym. 

W przypadku nieprzestrzegania wymagań w/w płatności będą 
pomniejszane proporcjonalnie do naruszeń. 

W 2009 roku w gospodarstwach wylosowanych do kontroli 
sprawdzane będą wymagania dotyczące ochrony wód gruntowych 
przed zanieczyszczeniami typu środki ochrony roślin, paliwa, oleje 
i opakowania. Sprawdzana będzie zasada „Dobrej kultury rolnej” 
oraz przy udziale Inspekcji Weterynaryjnej dokumentacja „Reje-
stracji zwierząt”.

uwaga Rolnicy ! 
W miesiącu lutym 2009 będzie przeprowadzone w 2 dniowe 

szkolenie dla zainteresowanych rolników sprawami skorzystania z 
„Dotacji Unijnych” w latach 2009 – 2013. Szkolenie planowane jest 
w Wągrowcu – jedno dla całego naszego powiatu. Koszty szkolenia 
z środków unijnych. 

Proszę zainteresowanych rolników o pilne zgłoszenie chęci 
uczestniczenia w szkoleniu z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc 
dla każdej gminy. 

Doradca Rolników - Stanisław Kida
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OŚrODek POMOcy 
sPOŁecznej inFOrMUje

W  roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach na realizację 
zadań wynikających z  ustawy  o  pomocy  Społecznej  wypłacił  kwotę  
636.124,00 zł, z tego na:
· zasiłki stałe dla 29 osób 103.821,00zł
· zasiłki okresowe dla 73 osób 118.207,00zł
· zasiłki celowe dla 204 osób 106.801,00zł
· opłatę za usługi opiekuńcze dla 21 osób 55.099,00zł
· dożywianie w placówkach oświatowych 359 osób 208.202,00zł
· opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 3 osób 
43.994,00zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej 
wypłacił kwotę 2.362.062,00 zł, z tego na:
· zasiłki rodzinne 908.856,00zł
· dodatki do zasiłków rodzinnych 864.958,00zł
· zasiłki pielęgnacyjne 220 osób 392.445,00zł
· świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób 90.803,00zł
· jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 105 dzieci 
105.000,00zł

Na wypłatę zaliczek alimentacyjnych wypłaconych na podstawie 
ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2008 
wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 97.418,00zł.

Dnia 1 października 2008r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. Na wypłatę świadczeń z tego 
tytułu w roku 2008 wydatkowano kwotę  48.430,00zł.

PrOgraM PFrOn Pn. „UczeŃ na wsi”
W roku szkolnym 2008/2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach 

ponownie realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych pn. ,,uCZEŃ NA WSI”.

Program ma na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-
wiejskie. Dzięki dofinansowaniu ze  środków PFRON niepełnosprawni 
uczniowie z terenu naszej gminy wyrównują szanse w zdobyciu wy-
kształcenia poprzez poprawę warunków kształcenia, a także możliwość 
uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności 
fizycznej i psychicznej.

W roku szkolnym 2008/2009 w programie bierze udział 17 uczniów 
niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, kontynuujących naukę w 
szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na realizację tegorocznej edycji programu otrzymaliśmy 
15.549,66zł.

Program zakończy się 31.07.2009r.
Oczywiście w kolejnym roku szkolnym tj. 2009/2010 planujemy 

ponowne przystąpienie do realizacji powyższego projektu i dlatego 
zapraszamy do wzięcia w nim udziału wszystkich chętnych, spełniają-
cych wymagane kryteria.

Szczegółowych informacji na temat programu PFRON pn. ,,UCZEŃ 
NA WSI” udziela pracownik OPS w Skokach – Pani Jolanta Kalka 
tel. 061/89-25-827.

PrOjekt „LePsze jUtrO”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w bieżącym roku otrzymał 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację  pro-
jektu „LEPSZE JUTRO” zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał 
Ludzki Działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej” środki w wysokości 62.829,00 
zł. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej kobiet z 
Gminy Skoki, niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy 
OPS. Wymagane efekty osiągnięte zostaną poprzez oddziaływania 
mające na celu:
· przełamanie barier psychologicznych utrudniających bezrobotnym 

i nieaktywnym zawodowo kobietom podjęcie decyzji znalezieniu 
pracy,

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

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

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

PrOjekt „LePsze jUtrO”
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla osób 

zainteresowanych udziałem w Projekcie Systemowym Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki w ramach działania 7.1. 

Każda z osób, która zgłosi chęć udziału w projekcie musi spełniać 
podstawowe warunki uczestnictwa:

·zamieszkująca na terenie miasta i gminy Skoki
·kobieta
·wiek od 22-50 lat
·bezrobotna lub poszukująca pracy
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
·wybrany kurs zawodowy,
·warsztaty wizażu (konsultacje kosmetyczki i fryzjerki),
·warsztaty aktywizacji zawodowej,
·doradztwo zawodowe,
·trening umiejętności społecznych.
Osobom biorącym udział w projekcie zapewniamy bezpłatne ma-

teriały, zwrot kosztów dojazdu, pomoc finansową oraz poczęstunek 
w trakcie zajęć.

 Zgłoszenia  przyjmujemy  do dnia 31 marca 2009. w siedzibie OPS 
lub telefonicznie pod numerem  061/ 892 58 28.

„sPaLajĄc ŚMieci nieODwra-
caLnie 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 otocze-
nia- 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 któ-
rych 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 nie-
widoczne 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 truskaweczki 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
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Wszystko to sprzyja tworzeniu się obronnych postaw życiowych, 
ułatwiających przetrwanie w nienormalnie trudnej sytuacji. 

Wymienia się pięć typów postaw obronnych dzieci w rodzinie z prob-
lemem alkoholowym.

Bohater rodziny, najczęściej najstarsze dziecko w rodzinie. Poświęca 
się dla rodziny. Przejmuje obowiązki dorosłych. Rezygnuje z własnych 
potrzeb i celów życiowych, by dbać o innych dla zachowania równowa-
gi i spokoju w domu. Jest nadodpowiedzialne , ma małą świadomość 
własnych potrzeb i nie potrafi dbać o siebie. Gotuje, sprząta, opiekuje 
się młodszym rodzeństwem, nie stwarza problemów wychowawczych. 
Jako dorosły będzie, z dużym prawdopodobieństwem, perfekcjonistą, 
który nie umie się bawić, wypoczywać, ani być zadowolony z niczego 
co osiągnął. 

Wspomagacz, przyjmuje wobec pijącego rodzica postawę podobną jak 
osoba współuzależniona. Chroni go przed konsekwencjami nadużywa-
nia alkoholu. Usprawiedliwia, szuka sposobów na ograniczenie picia. 
Przyprowadza pijącego do domu, przynosi alkohol, aby go zatrzymać, 
wylewa alkohol, kontroluje rodzica itp. Dziecko to, gdy dorośnie, może 
wybrać na partnera życiowego osobę pijącą problemowo.

Wyrzutek (kozioł ofiarny) obarczany jest winą za problemy rodziny: 
„to przez ciebie..... ojciec pije, matka ma nerwicę”. Próbuję zwrócić na 
siebie uwagę rodziców i tym samym odwrócić uwagę rodziny od prob-
lemu picia swoim negatywnym zachowaniem: źle się uczy, wagaruje. 
Ponieważ  nie znajduje aprobaty w domu – szuka jej w grupach rówieś-
niczych skłonnych do zachowań ryzykownych. Wcześnie sięga po alkohol 
czy inne środki psychoaktywne, może mieć problemy z prawem. 

Maskotka, często najmłodsze, ukochane dziecko w rodzinie: przymil-
ne, sprawne rozładowujące napięcia rodzinne. Dziecko to wykorzystywa-
ne jest przez rodzinę do uspokajania pijącego rodzica, wypraszania od 
niego pieniędzy itp. Rola maskotki wymaga udawania, robienie dobrej 
miny do złej gry. Jak dorośnie będzie człowiekiem nieświadomym włas-
nych uczuć, zaśmieszającym trudne sytuacje, odciętym od znacznej części 
swoich emocji. Może ponosić porażki w związkach uczuciowych. 

Zagubione dziecko – to dziecko, które ucieka w świat własnych fanta-
zji, w świat lektur, marzeń, gier komputerowych. Nie sprawia kłopotów 
wychowawczych. W sytuacjach narastającego napięcia próbuje zniknąć 
(schować się, izolować lub zaprzeczyć rzeczywistości). Dziecko to może 
mieć problemy w kontaktach z rówieśnikami. W sytuacjach trudnych 
będzie uruchamiać odruch ucieczki, zaprzeczenia, może szukać ratunku 
w alkoholu, lekach, narkotykach. Gdy dorośnie będzie miało problem 
z budowaniem i utrzymaniem bliskich związków. 

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym mogą stosować jedno-
cześnie różne wzorce postaw obronnych, mogą też przyjmować różne 
postawy w kolejnych fazach swojego życia. Np. po odejściu z rodziny 
„bohatera ”, jego rolę może przejąć kozioł ofiarny ”.

Istotną rolę w procesie pomagania dzieciom z rodzin alkoholowych 
powinny spełniać świetlice socjoterapeutyczne oraz sieć świetlic opie-
kuńczo-wychowawczych. Dzieci korzystają tam z dożywienia, uzyskują 
pomoc w nauce, uczestniczą w zajęciach rozwojowych, korzystają z 
ofert spędzania czasu wolnego, jednak nie otrzymują wystarczającego 
wsparcia psychologicznego. Aktualnie z szacowanej na ok. 1,5 mln grupie 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Polsce tylko 3% otrzymuje 
profesjonalną pomoc psychologiczną. 

Efektem doświadczeń wyniesionych z życia w rodzinie z problemem 
alkoholowym są utrwalone schematy zachowań i reakcji emocjonalnych, 
które utrudniają osiągnięcie zadowolenia i satysfakcji, a zwłaszcza na-
wiązywanie bliskich relacji z innymi w dorosłym życiu. Powstały na tym 
tle zespół zaburzeń przystosowania nazywamy syndromem Dorosłego 

Dziecka Alkoholika ( DDA).
Do zespołu cech DDA należą:

· problemy z samooceną, zaburzone poczucie własnej wartości;
· przeżywanie stanu przewlekłego napięcia emocjonalnego ( stałe pogo-

towie emocjonalne ), często silnego lęku przed odrzuceniem;
· trudności w przeżywaniu przyjemności i nadwrażliwość na cierpienie, 

poczucie bycia nieszczęśliwym’
· nieumiejętność odprężania się, odpoczynku;
· trudności w rozpoznawaniu uczuć, nierzadko „zamrożenie emocjo-

nalne ”;
· posiadanie sztywnych, zagrażających schematów myślenia o innych;
· trudności wchodzenia w bliskie związki z ludźmi;
· lęk przed nowymi sytuacjami.

Nie wszystkie osoby wzrastające w rodzinie alkoholowej doświadczają 
nasilonych objawów zespołu DDA. Większość radzi sobie dobrze ze sobą 
i swoimi problemami, a jeśli przeżywają trudności, skutecznie rozwiązują 
je bez pomocy  specjalistów. DDA mogą osiągać wiele sukcesów w życiu, 
zwłaszcza zawodowym. Nasilenie cech DDA może jednak przeszkadzać 
w codziennym życiu i wówczas wymaga psychoterapii.

Oferta terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików jest bardzo 
ważnym elementem systemu pomocy dla rodzin z problemem alkoholo-
wym. Terapię DDA oferują niektóre placówki leczenia uzależnienia od al-
koholu. Jest ona prowadzona przez specjalistów psychoterapii uzależnień 
lub psychoterapeutów, którzy ukończyli dodatkowo specjalistyczne prze-
szkolenie w prowadzeniu psychoterapii DDA. Lista placówek lecznictwa 
odwykowego w Polsce znajduję się na stronie internetowej Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl) . 
Więcej informacji na temat dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym 
oraz syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików znajduje się na stronach 
internetowych: www.parpa.pl, www.dda.pl, www.dda.rosa.org.pl. 

Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

01-458 Warszawa, ul. Szańcowa 25
fax: (022) 836-81-66

tel. (022) 5320-320,   5320-325,  5320-326
e-mail: parpa@parpa.pl;  http://www.parpa.pl

PrOFiLaktyka sPOŁeczna
Z inicjatywy oraz przy ogromnym wsparciu Gminnej Komisji do 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Skokach wyodrębniony został dział o nazwie 
Profilaktyka społeczna. 

Można w nim znaleźć materiały dotyczące problemów gnębiących 
nasze społeczeństwo. Są to przede wszystkim: alkoholizm, narkoma-
nia, przemoc w rodzinie. Książki i płyty umieszczone w tym dziale 
mogą pomóc w wielu przypadkach zidentyfikować problem i wskazać 
drogę jego rozwiązania. Dlatego zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do korzystania z nich. Zapraszamy szczególnie nauczycieli 
oraz wszystkich tych, którzy mają na co dzień kontakt z ludźmi, być 
może zmagającymi się właśnie z takimi problemami. Mamy gotowe 
scenariusze zajęć na wyżej wymienione tematy. Gdyby ktoś miał 
kłopot ze znalezieniem działu Profilaktyka społeczna, zaznaczę, że 
znajduje się on w obrębie większego działu, jakim jest Medycyna. 
Zresztą, w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących biblioteki 
czy znajdujących się w niej materiałów, bibliotekarz zawsze chętnie 
służy pomocą. Zapraszamy!

Aleksandra Gajewska

Dzieci w rODzinie aLkOHOLOwej
Nadużycie alkoholu przez osobę bliską wpływa niekorzystnie na życie wszystkich członków rodziny. Dzieci mające 

pijących rodziców przeżywają zdecydowanie więcej niż ich rówieśnicy, ekstremalnie trudnych sytuacji i emocji: lęku, 
napięć, wstydu, odrzucenia, samotności. W związku nieprzewidywalnością  zachowań rodziców, częstą zmianą ich 
nastrojów i wzajemnych relacji, nie czują się w domu pewnie i bezpiecznie. Nie zawsze znajdują oparcie w dorosłych. 
Są świadkami, a czasami ofiarami przemocy. Doświadczają wielu psychicznych urazów. 



�

OgŁOszenie
Uprzejmie informujemy, że 28 lutego 2009 roku o godzinie 10:00 

w Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach odbędą 
się „Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn”. 
Zgłoszenia oraz wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Grzegorza 
Samola, nr tel. (061) 8124 722 lub (061) 8124 549.

Serdecznie zapraszamy

i HaLOwy tUrniej 
gMinnej Ligi

Od kilku lat na terenie naszej gminy rozgrywany jest turniej Gmin-
nej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, 
w turnieju tym udział biorą drużyny składające się z zawodników 
niezrzeszonych. 

W tym roku w turnieju wzięło udział 6 drużyn zajmując kolejno 
następujące miejsca: I Rejowiec, II Rakojady, III KS Potrzanowo, IV 
Bliżyce, IV UNITED Kakulina, V ŁKS Łosiniec. 

W tym roku po raz pierwszy rozegrano Halowy Turniej Gminnej 
Ligi o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Turniej odbył się 25 
stycznia w hali w Skokach. W turnieje wzięły udział cztery drużyny, 
zajmując następujące miejsca: I Potrzanowo I, II Rakojady, III Po-
trzanowo II, IV Łosiniec.

Nagrody i puchary wręczył Burmistrz Tadeusz Kłos dziękując za-
wodnikom za sportową rywalizację na wysokim poziomie.

Karolina Stefaniak

zaŚPiewaLi w MieszkOwie
Na zaproszenie proboszcza Parafii pw. Świętego Wawrzyńca ks. 

Eugeniusza Kiszki Grupa Artystyczna „Skoczki” pod kierownictwem 
Małgorzaty i Mieczysława Jarzembowskich gościła w Mieszkowie 
koło Jarocina.

Starsi członkowie zespołu – „duże Skoczki” – zawitali do Miesz-
kowa już w sobotę, 17 stycznia br. i serdecznie witani przez księdza 
Eugeniusza, znanego im z racji pełnionej w latach 1997-1998 funkcji 
wikarego w skockiej Parafii, znaleźli pełne zakwaterowania, a więc 
wyżywienie i nocleg na plebani. Oni też, już tego dnia zaprezentowali 
się mieszkańcom Mieszkowa w trakcie wieczornej Mszy Św., którą 
uświetnili swym śpiewem. Po Mszy Św. dali też zgromadzonym kon-
cert, zarówno tych powszechnie znanych, jak i tych mniej znanych, a 
przez siebie rozpowszechnianych kolęd.

W niedzielę 18.01 do grupy dołączyły „małe Skoczki” w towa-
rzystwie rodziców i opiekunów. Można powiedzieć, że ten dzień 
w Mieszkowie należał do Skoczan. Bo to nasze „Skoczki” swym 
śpiewem dodawały splendoru dwóm niedzielnym Mszom Świętym. 
Najpierw „starsze Skoczki” towarzyszyły porannemu nabożeństwu, 
a następnie wraz z młodszymi członkami grupy swymi pieśniami 
towarzyszyły modlitwom w czasie nabożeństwa o godz. 11.00. Po tej 
Mszy nasi młodzi artyści zaprezentowali kolejny Koncert Kolęd, który 
podobnie jak wcześniejsze ich występy spotkał się z dużymi brawami 
i aplauzem towarzyszących im do końca mieszkańców Mieszkowa.

Po nabożeństwie i koncercie nastąpiło gościnne przyjęcie w miej-
scowym Domu Kultury, a po wspaniałym obiedzie i słodkim „co nieco” 
nasi artyści, sami zadowoleni i serdecznie żegnani przez ks. Eugeniusza 
i mieszkańców Mieszkowa udali się w drogę powrotną do Skoków. 

Ale wracali wraz z zaproszeniem do ponownego przybycia do Miesz-
kowa i to już w miesiącu sierpniu na odbywające się tam uroczystości 
parafialne.

E. Lubawy
Ps. Niniejsze relacje oparto na wspomnieniach pani Gabrieli Bała-

żyk, która z ramienia Biblioteki towarzyszyła wyprawie Skoczków do 
Mieszkowa.

kOLĘDOwanie na PaŁUkacH 
Bisy i wzruszenie towarzyszyły publiczności zebranej w sali wągro-

wieckiego kina podczas koncertu kolęd, w niedzielę 25 stycznia tego 
roku.  

Nasze miasto na Pałukach reprezentowali Chór Kameralny i Skoczki. 
Pomysłodawcą imprezy był pan Mieczysław Jarzembowski. Koncert 
był podziękowaniem dla wszystkich, którzy wspierają wągrowieckie 
Hospicjum. 

ii kOncert nOwOrOczny
Kolejną tradycję w skockiej kulturze wprowadziła Dyrektor Biblio-

teki pani Elżbieta Skrzypczak, a stały się nią Koncerty Noworoczne.
Drugi taki koncert w naszej gminie odbył się ponownie w Restauracji 

„Stary Fortepian” 4 grudnia tym razem z udziałem Kwartetu Aulos 
w składzie: Karolina Norwich flet, Mariusz Dziedziniewicz obój, 
Krzysztof Mayer klarnet, Dariusz Rybacki fagot. Zespół istnieje od 
1997 roku, składa się absolwentów Akademii Muzycznej - obecnie 
solistów orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu. 

Koncert poprzedził wzniesiony przez panią Dyrektor noworoczny 
toast. 

W pierwszej części Zespół wykonywał z jednakową przyjemnością 
dobrą muzykę każdego gatunku - od mistrzów baroku do klasyki XX-
wiecznej muzyki rozrywkowej. Mogliśmy zatem usłyszeć min. Suite  
Wesoła  Wdówka, Piosenki Francuskie, „Oczy czarne” czy niezapo-
mnianą „Polkę Dziadek” oraz znany wszystkim motyw przewodni z 
filmu Vabank. 

Po krótkiej przerwie przy kawie i słodkim co nieco przed zebraną 
publiczności oprócz Kwartetu wystąpili soliści Monika Mych-sopran 
i Karol Bochański-tenor. Usłyszeliśmy takie wszystkim znane utwory 
jak min.:„Usta Milczą“, „O Sole Mio“, „Choć na świecie…”.

Koncert zakończyły owacje na stojąco i bisy artystów.
Na kolejny Koncert Noworoczny zapraszamy za rok. 

Karolina Stefaniak

Ferie z BiBLiOtekĄ
2009

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
zaprasza dzieci

do wzięcia udziału
w

FeriacH z BiBLiOtekĄ
Szczegółowy plan zajęć dostępny będzie niebawem 

na stronie Internetowej www.gmina-skoki.pl
oraz w siedzibie biblioteki.
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DLa swycH cHOrycH kOLe-
żanek i kOLegÓw

11 stycznia podczas XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w skockim sztabie „Gorące serca” nie zabrakło również najmłodszych 
mieszkańców Skoków.

Skockie przedszkolaki bardzo aktywnie kwestowały przed kościołem. 
Skoczanie ofiarnie wrzucali przedszkolakom pieniądze do puszek, toteż, 
pomimo, że zmarznięte dzieci dzielnie trzymały w rączkach puszki i dzię-
kowały wszystkim uśmiechem.

O godz. 15.00 wszystkie przedszkolaki zebrały się w hali sportowej, aby 
przedstawić krótki program artystyczny.

Występ bardzo się podobał zgromadzonej publiczności, toteż brawa były 
bardzo gromkie.

(M K)

DLa BaBĆ i DziaDkÓw 
Dnia 22 stycznia przedszkolaki zaprosiły swoje Babcie i Dziadków do 

sali w Bibliotece Publicznej w Skokach.
Goście zjawili się tłumnie, aby wysłuchać i obejrzeć swoich małych 

milusińskich, którzy przedstawili krótki program artystyczny. Zaśpiewane 
piosenki i wspólne kolędowanie stworzyły w sali bardzo miłą i rodzinną 
atmosferę.  

Po programie dzieci wręczyły dziadkom upominki i zaprosiły do wspólne-
go obejrzenia przedstawienia pt. „Stoliczku nakryj się” wykonanego przez 
artystów z Studia Małych Form Teatralnych „ART.- RE” z Krakowa.

         (M K)

gODnie żyĆ
4 grudnia, w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej 

„Zachowaj trzeźwy umysł”, w Szkole Podstawowej w Skokach odbył 
się I Gminny Przegląd teatrów Profilaktycznych. 

Swe przedstawienie pt. „Przygoda czarnego kruka” zaprezentowali 
także uczniowie z  ZSP w Jabłkowie, nad którymi opiekę sprawowały 
panie Sławomira Kędziora oraz Ewa Brząkała.   

Dla dzieci udział w przeglądzie był nie tylko okazją do zaprezen-
towania swych umiejętności aktorskich, lecz także piękną  lekcją 
wychowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie. Lekcją, podczas 
której bez wzniosłych słów i natrętnego dydaktyzmu, pokazano, jak 
można  godnie żyć. 

w ŚwiĄtecznej atMOsFerze 
Przed świętami Bożego Narodzenia w szkołach prowadzonych 

przez Fundację odbyły się spotkania wigilijne. Podobnie jak w latach 
poprzednich, tak i tym razem, opłatkiem podzielili się uczniowie, 
nauczyciele, rodzice i zaproszenie goście. Mamy naszych uczniów 
przygoto-wały specjalnie na tę okazję pyszne wypieki. W świąteczny 
klimat wprowadziły zebranych przedstawienia jasełkowe zaprezento-
wane przez uczniów. W „Walentynówce”, gdzie spotkała się społecz-
ność szkoły z Jabłkowa, na scenie pojawiły się anioły i diabły, które  
stoczyły walkę dobra ze złem. Oczywiście dobro ostatecznie zwyciężyło 
i przygarnęło zło. Dzieci z Pawłowa Skockiego odegrały inscenizację 
poświęconą magicznej  atmosferze Wigilii. Nietypową formę przybrały 
jasełka wystawiane w Lechlinie. Tam, zamiast aktorów, na scenie po-
jawiły się lalki kukiełkowe, którym głosu udzielili uczniowie. 

Po odegraniu jasełek przyszedł czas na spotkanie z długo oczekiwa-

nym gościem, czyli z Gwiazdorem, który dla każdego dziecka przyniósł 
słodkie upominki. Jak zwykle emocji było co niemiara.  Najważniejsze 
jednak, że podczas każdego z tych spotkań nie zabrakło serdecznych 
życzeń i ciepłej, świątecznej już atmosfery. 

L. Błachowiak

wigiLia w BLiżycacH
17 grudnia 2008 roku w świetlicy wiejskiej w Bliżycach odbyło się 

spotkanie wigilijne. 
Organizatorem uroczystości była grupa dzieci niepełnosprawnych z 

Pawłowa Skockiego wraz z opiekunkami: Iwoną Zarębską, Magdaleną 
Błażejewską, Anetą Gruss, Elżbietą Szymkowiak oraz Iloną Juszczak. 
Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia jasełkowego, które 
wystawiła znana już grupa teatralna AGRAFKA – dzieci z Pawłowa 
Skockiego wraz z dziećmi i młodzieżą z Murowanej Gośliny. 

Nad całością przedstawienia czuwała pani Mariola Sochacka. 
Występ młodych artystów upiększała głęboko przenikająca w serca 
widzów muzyka.  

Jasełka wzbudziły zachwyt  widzów: nie tylko gra aktorów, ale także 
scenografia czy oświetlenie. Po gromkich brawach aktorzy i goście, 
wśród których byli: rodzice, dyrekcja, władze miasta i gminy Skoki, 
przedstawiciele opieki społecznej ze Skoków, przedstawiciele Stowa-
rzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych z Kiszkowa, złapawszy się za 
ręce, odśpiewali wspólnie kolędę. Po przedstawieniu głos zabrał pan 
dyrektor Wojciech Dudek, pięknie podsumowując i nawiązując do 
treści jasełek. Złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia bożo-
narodzeniowe oraz życzył udanego wejścia w Nowy Rok. Następnym 
punktem wieczoru była wspólna kolacja wigilijna, którą z niewielką 
pomocą opiekunek przygotowali uczniowie z Pawłowa. Goście mogli 
skosztować kapusty z grzybami, pierogów, smażonego karpia, makie-
łek, ryby po grecku oraz wypić kompot z suszonych owoców.  

Najradośniejszym momentem całego wieczoru była niewątpliwie 
wizyta Świętego Mikołaja, który przyniósł prezenty wszystkim dzie-
ciom. Nie zapomniał także o nauczycielkach, dyrektorze, a także o 
kierowcach.

I. Zarębska

teatr Dzieci DzieciOM
W szkole podstawowej w Lechlinie, prowadzonej przez Fundację 

Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach od kilku miesięcy działa 
teatrzyk kukiełkowy. 

Pomysł teatrzyku zrodził się z potrzeby większej integracji dzieci 
starszych (klas IV-VI) z maluszkami z przedszkola, czy też dziećmi z 
nauczania zintegrowanego. 

Uczniowie klas IV - VI wraz z opiekunem teatru, własnoręcznie 
przygotowują kukiełki, wybierają temat przedstawienia, a następnie 
prezentują opowieść przed najmłodszą publicznością. Jednakże grono 
widzów sukcesywnie zwiększa się. Jak wiadomo  styczeń, to miesiąc 
wszystkich babć i dziadków. Dlatego też przedszkolaki z Lechlina 
zaprosiły swoich dziadków na wspólne świętowanie. Były życzenia, 
poczęstunek oraz część artystyczna. Na zakończenie starsi uczniowie 
zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe przy pomocy kukiełek. 
Uśmiech na twarzy seniorów był dowodem na to, że ten dość niekon-
wencjonalny sposób na prezentowanie tematów religijnych znakomicie 
się przyjął. 

R. Wróblewska

„agraFka” na PrzegLĄDzie 
Sukcesem zakończył się wyjazd grupy teatralnej AGRAFKA 

na Drugi Powiatowy Przegląd twórczości Scenicznej Osób Nie-
pełnosprawnych ISKRA 2008 w Młodzieżowym Domu Kultury w 
Gnieźnie. 

Osobą prowadząca była znana już nam wszystkim pani Mariola 
Sochacka. Występy aktorów oceniała między innymi pani Małgorzata 
Urbaniak – kierownik literacki Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieź-
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nie. To właśnie z jej rąk przedstawiciele grupy teatralnej AGRAFKA 
odebrali główną nagrodę: statuetkę, dyplom oraz darmowe wejście na 
dowolne przedstawienie w gnieźnieńskim teatrze.

W Przeglądzie wzięło udział 8 zespołów z Gniezna, Kłecka i okolic 
- między innymi grupa teatralna AGRAFKA, składająca się z pod-
opiecznych Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach oraz 
podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych 
w Murowanej Goślinie. 

Uczestnicy przygotowali między innymi spektakle o Kubusiu 
Puchatku czy Brzydkim Kaczątku. Po każdym występie publiczność 
nagradzała uczestników gromkimi brawami, które powinny uświado-
mić osobom niepełnosprawnym występującym na scenie jak wielki, 
pozytywny wkład wnoszą w życie społeczeństwa.

Była to okazja nie tylko do zaprezentowania zdolności aktorskich 
ale również do pokonania barier i to nie tylko barier architektonicz-
nych czy psychicznych ale przede wszystkim barier społecznych i 
zapobiegania izolacji społecznej osób niepełnosprawnych w oparciu 
o  idee tolerancji i poszanowania godności ludzi o niższym poziomie 
możliwości intelektualnych.

Występy w Gnieźnie były nie tylko okazją do wspólnej zabawy , miały 
też charakter terapeutyczny. Było to cenne dla wszystkich zebranych 
doświadczenie teatralne, bo to właśnie obszar teatru stwarza możliwość 
bycia razem oraz wspólnego przeżywania radości, a w pewnym stopniu 
i pokonania samego siebie.

I. Zarębska

„POznajeMy Parki 
krajOBrazOwe POLski”

Dnia 7 stycznia 2009r. uczennice Gimnazjum nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków w składzie: Katarzyna Dziekan, Maja Guner, Aleksan-
dra Samol i Marta Szmyra uczestniczyły w rejonowym etapie konkursu 
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w Murowanej Goślinie.

 Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze, pod okiem czujnej 
komisji, której członkami byli pan Krzysztof Mańka z Urzędu Miasta 
i Gminy Skoki i pani Danuta Śliwa przedstawicielki Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. 

Drużyna skocka wypadła znakomicie! Dziewczęta uzyskały łącznie 
80,5 p. zajmując I miejsce. II miejsce w klasyfikacji końcowej zajęła Mu-
rowana Goślina (54 punkty), natomiast III  Bolechowo (43 punkty). 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczył 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki pan Tadeusz Kłos oraz z-ca Burmi-
strza Miasta i Gminy Murowana Goślina pan Marcin Buliński. 

jarMark 
BOżOnarODzeniOwy

W niedzielne popołudnie 14 grudnia w hali skockiego gimnazjum 
odbyła się niezwykła impreza zatytułowana Jarmark Bożonarodzenio-
wy. Wzięło w niej udział wielu mieszkańców naszej gminy. 

Już po raz trzeci, Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w 
Skokach zaprosiło swoich uczniów wraz z rodzinami a także wszystkich 
chętnych mieszkańców gminy Skoki  do udziału w imprezie  integrującej 
pokolenia. Wykorzystując czas przedświątecznych przygotowań stworzono 
atmosferę, która pozwoliła na wspólne przeżywanie radości z oczekiwa-
nia na te najpiękniejsze z wszystkich świąt – Święta Bożego Narodzenia 
Pomysłodawcą i głównym organizatorem tej imprezy była opiekunka 
szkolnego kółka europejskiego pani Wiesława Surdyk-Fertsch. 

Jak dowiedzieliśmy się z rozmowy przeprowadzonej z nią tak wielkie 
działania nie byłyby możliwe gdyby nie pomoc i ogromne zaangażowa-
nie dyrekcji, wielu nauczycieli, rodziców, instytucji i sponsorów i przede 
wszystkim uczniów, którzy tak bardzo chcieli zrobić coś dla innych. 

Dzięki uruchomieniu bezpłatnych dowozów w imprezie mogli wziąć 
udział uczniowie i ich rodzice z terenu całej gminy. Impreza ta miała 
charakter charytatywny, ponieważ pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
ozdób i losów loterii świątecznej zostały przeznaczone na zakup paczek 
świątecznych dla najbardziej potrzebujących uczniów gimnazjum. 
Dochód z Jarmarku, w kwocie 2313,50 zł. pozwolił na ufundowanie 
75 paczek świątecznych.

Wspólne spotkanie rozpoczął występ szkolnego koła teatralnego 
„Iluzja”, które przygotowało współczesną adaptację „Opowieści Wi-
gilijnej„. Scenariusz na podstawie powieści K. Dicensa przygotowały 
nauczycielki skockiego gimnazjum pani Maria Malinowska i pani 
Elżbieta Słoma. Wspaniały występ młodych aktorów nagrodzono 
wielkimi brawami doceniając nie tylko ich wkład pracy, ale także 
zaangażowanie i grę aktorską. Był to niewątpliwie sukces młodych 
aktorów i ich opiekunki i zarazem reżysera tego spektaklu pani Elżbiety 
Słomy. Gratulujemy !!

Kolejnym punktem programu artystycznego były występy zapro-
szonych gości. Jako pierwszy wystąpił z krótkim koncertem kolęd 
Zespół Śpiewaczy „Harfa” pod dyrekcją pana Antoniego Wiśniew-
skiego. Wykonanie współczesnej wersji jednej z kolęd spotkało się ze 
szczególnie entuzjastycznym przyjęciem widowni. Następnie zebrani 
wysłuchali  krótkiego koncertu najmłodszych członków Dziecięcego 
Zespołu Śpiewaczego „Skoczki”, który rozbawił i rozczulił publicz-
ność. Podobnie z serdecznym przyjęciem spotkał się występ uroczych 
wokalistek „Zespołu Skoczki”, który także po zakończeniu części 
artystycznej, umilał pięknym śpiewem czas uczestnikom Jarmarku. Do 
śpiewu włączyli się także gimnazjaliści wykonując przepiękne kolędy w 
duetach i zespołach wokalno instrumentalnych. Wśród wykonawców 
były także całe zespoły klasowe. 

Po zakończeniu części artystycznej hala skockiego gimnazjum zamie-
niła się w jarmark, na którym pośród świątecznej, teatralnej dekoracji 
stanęły stoiska, na których wystawiono do sprzedaży przygotowane 
przez uczniów nauczycieli i rodziców: ozdoby, kartki świąteczne, 
stroiki, książeczki z tekstami życzeń. Jarmark Bożonarodzeniowy 
był okazją by zapoznać się z pracami wykonanymi przez uczniów, 
skosztować wspaniałych świątecznych wypieków przygotowanych 
przez uczniów i rodziców, zakupić świąteczne stroiki, kartki i ozdoby 
i wreszcie wziąć udział w wielkiej świątecznej loterii fantowej. Stoisko 
loterii świątecznej było najbardziej obleganym miejscem w hali. W 
długiej kolejce potencjalni szczęściarze stali by kupić upragniony los. 
A było warto czekać, bowiem każdy zakupiony los wygrywał a wśród 
najwartościowszych nagród kusiły piękne zabawki, radia, choinki, 
ozdoby choinkowe, słodycze, książki i albumy ofiarowane przez wy-
dawnictwa i księgarzy, karpie ufundowane przez ucznia gimnazjum 
Leszka Stoińskiego (hodowcę tego gatunku ryb), świąteczne ciasto 
ufundowane przez  piekarnię „Emka” pana Krzysztofa Migasiewicza  
czy wreszcie wspaniałe, wielkie grzyby wykonane z drewna przez pana 
Kramera. Do fundatorów nagród należeli także: m.in. Burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, SGiPW. Wlkp , Wydawnictwo 
Szkolne PWN, skocka grupa miłośników piłki nożnej oraz  rodzice: 
pani Aldona Kujawa, pani Agnieszka Wasilewicz, pani Iwona Dziekan, 
pani Marzanna Bachorska, pani Beata Strózyńska.

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 kiełbaska z grilla przygotowaną i serwowaną 
przez przedstawicieli Rady Rodziców. Czas spędzony na jarmarku 
umilały występy gimnazjalistów i zespołu „Skoczki” pod dyrekcją pana 
Mieczysława Jarzębowskiego i paną Małgorzatę Jarzębowską prezen-
tujących adaptację kolęd i piosenek o tematyce świątecznej. Najmłodsi 
mogli porozmawiać z Gwiazdorem i zrobić sobie z nim pamiątkowa 
fotografię i wykonać rysunki za które otrzymywali słodkości i kolorowe 
książeczki ufundowane przez firmę „Lemar”.

Czas spędzony na jarmarku minął bardzo szybko. Liczne atrakcje, 
dobre jedzenie, muzyka, wspaniała atmosfera pozwoliła Skoczanom 
spędzić radosne popołudnie w klimacie oczekiwania na zbliżających 
się święta.
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szacHiŚci wywaLczyLi 
i Miejsce w POwiecie!!!

16 stycznia 2009 roku reprezentacja nasze szkoły w składzie: Patryk 
Bałażyk, Mateusz tyll, Patryk Szymkowiak, Edward Surdyn oraz 
Anna Surdyn, zmierzyli się z szachistami powiatu wągrowieckiego 
podczas Powiatowego Drużynowego turnieju Szachowego dla Szkół 
Podstawowych. 

Po zaciętej walce drużyna naszej szkoły zdobyła I miejsce w po-
wiecie.

,,O zŁOtĄ wieżĘ’’
18 stycznia 2009 roku reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w 

Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego ,,O złotą wieżę’’. Mistrzostwa 
zorganizowane były przez Szkolny Związek Sportowy. Sędziował sta-
rosta powiatu wągrowieckiego pan Michał Piechocki.

Nasza szkołą zdobyła zaszczytnie II miejsce w powiecie. Nagrodą 
był zegar szachowy oraz dyplom, który otrzymaliśmy z rąk pana sta-
rosty.

rOŚLiny cHrOniOne 
w POLsce

W sobotę 10 stycznia w gimnazjum w Kiszkowie odbył się etap 
rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów 
Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Rośliny chronione w Polsce”.

Naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice klasy VIb: Daria 
Urbaniak, Julia Dobska, Anna Korzanowska oraz Angelika Michel. 
Udział w konkursie był dla młodych przyrodników możliwością zmie-
rzenia się na polu naukowym z gimnazjalistami oraz zawierania zna-
jomości podczas rozmów o rokitniku zwyczajnym, rogatku sztywnym, 
orliku pospolitym i innych roślinach.

UMieMy PiĘknie MiLczeĆ
Okres Świąt i pozornego wypoczynku minął. Dopiero teraz widzę, że 

tak naprawdę, to nie za wiele odnowiłem swoje siły. To wszystko tak jakoś 
szybko minęło. W pracy już na dzień dobry zawirowanie, bo niedługo 
próba egzaminu, więc zaczęła się panika. Młodzież jest jednak jakaś 
wyciszona, co rzadko się zdarza po przerwach w nauce, bo zazwyczaj 
potrzeba kilka dni zanim wejdą w swoje tryby. Wciąż wracam myślami 
do ostatniego tragicznego wydarzenia.

Kolejna bezsensowna, niepotrzebna śmierć. Cały czas zastanawiałem się 
czy napisać i co napisać w związku z tragiczną śmiercią naszej gimnazjalist-
ki. Słowa nie układają się jednak tak jak powinny się układać, bo niby jak, 
w noc gdy wszyscy śpiewają (…) Bóg się rodzi moc truchleje(…) tragicznie 
ginie jedna z naszych uczennic. Pamiętam jak po również tragicznej śmierci 
gimnazjalistki z Gdańska, czytałem „…ta śmierć okrywa nas rumieńcem 
wstydu”. Śmierć, zwłaszcza tragiczna jest krzykiem zagubienia i rozpaczy. 
Głębokie przemyślenia nad tym tragicznym wydarzeniem skłoniły mnie 
do napisania kilku zdań na temat rodziny. Rodzinę obecnie określa się 
jako instytucję. Trzeba jednak pamiętać, że ta instytucja jest szczególnego 
rodzaju, o niepowtarzalnym typie więzi i wzajemnych zależności. „Rodzi-
na stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości”. W liście do rodzin 
Papież JAN PAWEŁ II pisał:  „Pośród wielu dróg, jaką idzie w swoim życiu 
człowiek, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest 
drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną, 
niepowtarzalną, jak niepowtarzalny jest człowiek. Wszak normalnie każdy 
z nas przychodzi na świat, można, więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza 
sam fakt bycia człowiekiem”.

Rodzina staje się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży, stwarza 
warunki sprzyjające rozwojowi lub go hamuje. Niezależnie od tego jak 
funkcjonuje, czy jest środowiskiem zdrowym i wartościowym moralnie, czy 
też przejawia wyraźne cechy patologii – w każdym przypadku kształtuje 
osobowość, postawę społeczną i wyznacza koleje losu. Zatem rodzina 
jako struktura społeczna najwięcej wpływa i oddziałuje na dziecko. Ma 
szczególny wpływ na kształtowanie postaw dziecka i jego rozwój. W rodzin-
nej atmosferze kształtuje się szacunek, umiejętność podporządkowania, 
uznanie autorytetu, tu także rozwija się poczucie odpowiedzialności i 
nawyk pracy. Rodzina winna stwarzać warunki psychologicznej równo-
wagi, spokoju, ufności, odwagi i dbać o to, aby dziecko kształtowało się 
pod wpływem pozytywnych wartości. Pozytywne oddziaływanie jest wtedy, 
gdy rodzina stwarza atmosferę „gniazda” rodzinnego, atmosferę spokoju, 
miłości, dialogu i szacunku. Czego zabrakło w rodzinach gdzie dzieje się 
tyle tragedii? Zapewne teraz pojawił się tam chłód. Kropla chłodu, jak 
ktoś ładnie powiedział. Ta kropla spadła na serca rodziców  i zamknęła je 
w sobie, niczym bursztynowa łza pradawnych drzew, która uwięziła owada, 
przechowując, w swoim wnętrzu, przez wieki jego żywą, martwą postać. 
Serce zostało zamknięte w kropli chłodu razem z dźwiękiem swojego bicia 
i bólem emocji. Pojawia się jednak zawsze to samo pytanie- dlaczego….? 
Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje. Dzień przykry i pełen re-
fleksji - pogrzeb naszej uczennicy, niespełna 15letniej dziewczyny, Natalii. 
Zginęła bo zaufała, bo nigdy zapewne nie przypuszczała że zawiedzie ją tak 
dobrze znany kolega. Brawura, szaleństwo, durna młodość czy beznadziej-
ne czasy? Razi mnie, że młodzież bywa tak bezmyślna. Mam w rodzinie 
kilku nastolatków którzy żyją jak by mieli kilka żyć a nie jedno, czasami 
mam wrażenie, że dla nich życie to gra komputerowa a game over nie 
jest ostateczne. Nie docierają słowa i nie docierają czyny. Szybkie czasy, 
szybkie życie. Czy Natalię zgubiła ufność, bo zaufała, zaryzykowała i prze-
grała. Przeraża mnie to........., nie jestem nawet w stanie wyobrazić sobie 
bólu jej rodziców. Jeśli istnieje jedno doświadczenie wspólne dla całego 
rodzaju ludzkiego we wszystkich epokach i szerokościach geograficznych, 
to jest nim z pewnością śmierć. Musi się z nią zmierzyć każdy człowiek 
- przed śmiercią nie mogą uchronić ani ćwiczenia, ani dieta, ani techniki 
medytacyjne, ani największe nawet pieniądze. Wobec tego doświadczenia 
wszyscy ludzie są równi. Jednak czym wytłumaczyć nienaturalną śmierć, 
śmierć przedwczesną przerażającą śmierć młodych ludzi. Przeraża mnie to 
i daje dużo do myślenia. Zmusza do refleksji nad światem, nad własnymi 
czynami, nad życiem swoim i najbliższych.

                                                              pedagog szkolny gimnazjum 
Krzysztof Ołdziejewski

W wigilijny wieczór doszło do  tragicznego zdarzenia w m. Sława 
Wlkp. Małoletni mieszkaniec gminy Skoki pozbawił życia swoją 15 
letnią koleżankę. Sprawca znajdował się najprawdopodobniej pod 
wpływem alkoholu. Został zatrzymany a Sąd Rejonowy w Wągrowcu 
zastosował wobec niego 3 miesięczny areszt tymczasowy. Przestęp-
stwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
od 8 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 
pozbawienia wolności.

W dniu 24.12.2008r zatrzymano ukrywającego się od kilku miesięcy 
mieszkańca Skoków. Poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Oborni-
kach celem doprowadzenia do zakładu karnego gdzie odbywać będzie 
karę pozbawienia wolności za wyłudzenia telefonów komórkowych. 
Wigilijną kolację spożył już w zakładzie karnym.

W trakcie rutynowego patrolu funkcjonariusze KP Skoki zatrzymali 
do kontroli samochód, którym kierował jak później się okazało miesz-
kaniec gminy Skoki. Na widok radiowozu wyrzucił przez okno kilka 
przedmiotów. Po sprawdzeniu okazało się, że są to elementy nawigacji 
samochodowej, która skradziona została w Gnieźnie. W toku dalszych 
czynności m.in. przeszukań ustalono, iż zatrzymany mężczyzna dokonał 
co najmniej 4 włamań w mieście Gniezno. Wcześniej notowany był 
za włamania w Chodzieży i Wągrowcu.  Grozi mu kara pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.

Komendant Komisariatu Policji w Skokach
podinsp. mgr Jacek Matysiak

KRONIKA POLICYJNA
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Od przyszłego roku rolników będą obowiązywały 
dodatkowe kryteria z zakresu ochrony środowiska 
oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. Polska za-
czyna wprowadzać tzw. Wymogi Wzajemnej Zgod-
ności.

System Wzajemnej Zgodności – SWZ (ang. cross-compliance) jest 
instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i polega na uzależnie-
niu płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach zrównoważonego 
gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych (działania rolnośrodowi-
skowe, ONW, zalesianie gruntów rolnych) od konieczności spełnienia 
przez rolników określonych w przepisach krajowych i UE szeregu norm 
dotyczących zarządzania w całym gospodarstwie rolnym. 

Na beneficjentach tych płatności spoczywa obowiązek utrzymania 
całego gospodarstwa rolnego w dobrym stanie, utrzymania gruntów 
rolnych w dobrej kulturze rolnej oraz obowiązek utrzymania po-
wierzchni trwałych użytków zielonych na odpowiednim niezmienionym 
poziomie.

W przyszłym roku kontrolerzy będą sprawdzać wymogi w ramach 
tzw. Obszaru A, tzn. będą weryfikować czy rolnik przestrzega prze-
pisów dotyczących: 
· identyfikacji i rejestracji zwierząt; 
· ochrony dzikiego ptactwa; 
· ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym 

przez niektóre substancje niebezpieczne; 
· przestrzegania zasad stosowania osadów ściekowych w rolnictwie; 
· ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 

pochodzenia rolniczego; 
· wykonywania zbiegów ochrony roślin i używania innych niebezpiecz-

nych substancji w sposób nie zagrażający środowisku. 
Kolejne kryteria dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, 

zgłaszania niektórych chorób zwierząt i zdrowotności roślin wejdą w 
życie od 2011 roku. Wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt, zgod-
nie z decyzją podjętą na ostatniej radzie ministrów ds. rolnictwa UE, 
zostały przesunięte o dwa lata i zaczną obowiązywać od 2013 roku.

„Wymogi wzajemnej zgodności” (z ang. cross compliance), które 
wejdą w życie od 1 stycznia 2009 roku będą obowiązywać rolników, 
ubiegających się o:

· płatności bezpośrednie do gruntów rolnych; 
· dopłaty ONW; 
· płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego; 
· płatności z tytułu zalesiania gruntów. 
Od momentu złożenia wniosku, rolnicy będą zobowiązani do prze-

strzegania kryteriów dobrej kultury rolnej, ochrony środowiska oraz 
identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie rolnym przez cały 
rok kalendarzowy. 

Będą również zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia 
kontroli na miejscu na terenie gospodarstwa przez upoważnionych 
urzędników. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) bę-
dzie odpowiedzialna za kontrole wymogów wzajemnej zgodności w 
zakresie spełniania przez rolnika wymagań dobrej kultury rolnej oraz 

ochrony środowiska naturalnego. Natomiast za kontrole wzajemnej 
zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt będzie odpo-
wiedzialna Inspekcja Weterynaryjna.

Trzeba wyjaśnić, że wymogi wzajemnej zgodności nakładające na 
rolników prowadzących gospodarstwa obowiązek przestrzegania zasad 
dobrej kultury rolnej i zarządzania gospodarstwem rolnym w sposób, 
który nie stwarza zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska 
naturalnego, zostały uregulowane w polskim prawodawstwie. Nowością 
jest natomiast to, że od przyszłego roku rolnika, który złożył wniosek 
w ARiMR o przyznanie jednej z wymienionych wyżej płatności, może 
odwiedzić kontroler, aby sprawdzić czy w gospodarstwie przestrzegane 
są wymogi wzajemnej zgodności. Każda stwierdzona niezgodność bę-
dzie oceniana pod kątem dotkliwości, zasięgu, trwałości i ewentualnej 
powtarzalności. Kontrolerzy w pierwszej kolejności będą musieli oce-
nić, czy stwierdzona niezgodność z wymogami wynika z nieumyślnego 
działania rolnika (zaniedbanie), czy też jest umyślnym działaniem. 

W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność będzie wynikała z 
zaniedbań rolnika, obniżka płatności wyniesie 3% całkowitej kwoty 
płatności bezpośrednich. Na podstawie raportu z kontroli może być 
wydana decyzja o obniżeniu skali potrącenia do 1% lub podwyższeniu 
do 5% całkowitej kwoty. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest 
odstąpienie od nałożenia sankcji finansowych. 

Natomiast w przypadkach, gdy kontrolerzy stwierdzą powtarzające 
się niezgodności, nałożona sankcja będzie trzykrotnie wyższa, ale nie 
może przekroczyć 15% całkowitej kwoty płatności bezpośrednich 
(procent potrącenia zostanie pomnożony przez trzy).

W tych przypadkach, gdy kontrolerzy stwierdzą, że rolnik celowo 
dopuścił w swoim gospodarstwie do niezgodności z zasadami cross 
compliance, nałożona sankcja będzie obniżała kwotę należnej płatności 
obszarowej o 20%. W takich przypadkach ARiMR może, na podstawie 
oceny zawartej w protokole z czynności kontrolnych, wydać decyzję o 
obniżeniu nakładanych sankcji do poziomu 15% płatności lub, w dra-
stycznych przypadkach, może całkowicie pozbawić rolnika dopłat. 

Informacje na temat wzajemnej zgodności można uzyskać:
- na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (www.arimr.gov.pl), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego 
(www.cdr.gov.pl), 

- w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, 
- w ośrodkach doradztwa rolniczego. 

Rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych (OSN), dodatkowo powinni zwrócić się po informacje doty-
czące programów działań na swoich terenach do najbliższego Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej, urzędu gminy, ośrodka doradztwa 
rolniczego, biura powiatowego ARiMR lub izby rolniczej.

Wszyscy rolnicy, którzy w bieżącym roku ubiegali się o płatności 
bezpośrednie w grudniu 2008 r. otrzymają broszurę informacyjną pt. 
„Wymogi Wzajemnej Zgodności (cross-compliance)”, która jest już 
dostępna na stronach internetowych ARiMR.

Biuro Prasowe ARiMR
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Dokończenie ze str. 2

Jeszcze śpiewające tradycyjnie na otwarcie przedszkolaki choć mo-
głyby w każdym momencie, bo przedszkolaki zawsze są przygotowane 
i dziewczęcy zespół taneczny, który do autobusu wychodził ze złotymi 
kuferkami. Jeszcze Elvis Presley Show Jacka Dymka - trochę Elvisa, 
trochę Jacka Dymka. Tłem - dosłownym - sceny są już tradycyjnie 
dzieci, chmara kolorowo ubranych sikorek w nieustannym w ruchu 
na obrzeżach i zapleczu sceny, Zagapią się na moment, posłuchają 
przez chwilę, chlipną coś z kubeczka i już przemieszczają się dalej 
oszołomione lekko głośną muzyką i własnym ruchem. 

kwesta
Kwesta to właściwie sól Orkiestry choć mocno „rozpuszczona" w 

czasie. Dzienna kwesta w mieście i kilku okolicznych wsiach to domena 
młodzieży szkolnej, choć była i grupka przedszkolna. Z kolei liczenie 
jest właściwie nocne i wraca z orkiestrą do Antoniewa, do młodzieżo-
wego ośrodka, gdzie kiedyś dawno orkiestra zadebiutowała na skalę 
niespełna dwustuosobowej społeczności. Zaczyna się popołudniem gdy 
zjeżdża pierwsza grupka szkolnych wolontariuszy kończy po dwunastu 
z górą godzinach, po pierwszej w nocy - białej i zimnej. Bo proszę 
Państwa trzeba posortować pięćdziesięcio- i dwugroszówki z taką samą 
uwagą jak pięćdziesięciozłotowe banknoty, policzyć wszystko i na krzyż 
sprawdzać rachunki, raporty, zapisy. Czegoś takiego jak „ złoty w tę 
złoty w tamtą" po prostu nie ma. Piątka gimnazjalistów dotrwa do końca 
uczestnicząc w tej szarej i poważnej pracy na koniec kolorowego dnia. 
Na tort z dwudziestoma różami nie będą mieli już siły.

zakOŃczenie
I na koniec, jak na koniec estradowego występu wypada zapowie-

dzieć: Panie i Panowie! Dzisiaj grali z nami grali między innymi! (w 
kolejności zupełnie przypadkowej, brawa): Karolina Stefaniak - serwis 
fotograficzny, prowadzenie licytacji – debiut, Irena Kasica - prezentacje 
komputerowe, Robert Rogalicki - oprawa multimedialna, Koło Gospo-
dyń Wiejskich Potrzanowo - kawiarenka i coś do zjedzenia dla każdego. 
Nie widać po nich zmęczenia, Tadeusz Kłos Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki - realna obecność, Wiesław Sierzchuła Dyrektor Gimnazjum im 
Polskich Olimpijczyków – gospodarz, Piotr Wiśniewski - prowadzenie 
licytacji i prowadzenie w ogóle, Jerzy i Barbara Wolni, Małgorzata 
Zrobczyńska - wsparcie organizacyjne, Przemysław Budziszewski, 
Grzegorz Grzesiak Grzegorz Peksa - strongmeni dla Orkiestry, Michał 
Rosik - prowadzenie pojazdu (do Warszawy), Aleksandra Gajewska, 
Sylwia Popadowska - sekretariat licytacji, Aleksander Wojciechowski 
- z Pekinu dla orkiestry, Przemysław Bogunia z ekipą - organizacja 
sali. Zawsze są. Małgorzata Wojciechowska - przyjmowanie gości, 
Ochotnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Skoki - straż. Dzięki Bogu nic 
nie mieli do roboty. Ania Berndt, Marika Kruś, Piotr Zywert, Jakub 
Szymczak, Fabian Bachorski - kalkulatory (wolontariusze młodzieżo-
wi), Elżbieta Skrzypczak - prowadzenie. Dodatkowo - jak to dziś się 
modnie nazywa - twarz Orkiestry, Patrycja Początek - mała ofiaro-
dawczyni Wielkiej Niebieskiej Świnki pełnej własnych oszczędności. 
Na dobry początek. Siatkarze - amatorzy zaangażowani. Uczestnicy 
orkiestrowego turnieju siatkówki. Przedszkolaki zawsze przygotowane 
i ich wychowawczynie.

wOLOntariUsze
Barbara i Jerzy Wolni, Irena i Antoni Kasicowie, Małgorzata 

Zaganiaczyk, Wiesława Hauke, Elżbieta Berendt, Paulina Czepek, 
Maja Białkowska, Lidia Wróbel, Wiesława Surdyk-Fertsch, Alicja 
Kramer, Małgorzata Wojciechowska, Małgorzata Kapusta, Aldona 
Lubiatowska, Robert Rogaliński, Karolina Stefaniak, Marzena i Ma-
ciej Dureccy, Adam Pohl, Aleksandra Gajewska, Sylwia Popadowska, 
Gabriela Bałażyk, Anna Popadowska, Małgorzata Kucharska, Wiktoria 

SKOKI świątecznej pomocy
Neldner, Luiza Chudzik, Katarzyna Koperska, Wiktoria Owczarzak, 
Marta Rogal, Weronika Zrobczyńska, Anna Klewenhagen, Magdalena 
Modlibowska, Piotr Zywert, Wojciech Moliński, Jacek Kłosowski, 
Fabian Bachorski, Marika Kruś, Klaudia Janka, Żaneta Jarzębowska, 
Agnieszka Bagrowska, Jakub Szymczak, Agata Frąckowiak, Joanna 
Werda, Dajana Szaranek, Anna Zrobczyńska, Renata Krzyśka, Seba-
stian Seyda, Anna Berendt, Sylwia Nowak, Marta Bereszyńska, Justyna 
Szlendak, Natalia Falk, Ewelina Czostek, Magdalena Ledakowicz, 
Paulina Bendyk, Kinga Mazur, Julia Paśk, Marta Maryniocha, Julia 
Wojciechowska, Piotr Łuczak, Klaudia Szwed, Joanna Dziel, Bartosz 
Sierzchuła, Agata Starosta, Patrycja Nawrocka, Kinga Podolska, 
Małgorzata Przybylska.

sPOnsOrzy...
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, Dyrektor Gimnazjum im. Polskich 

Olimpijczyków w Skokach, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Antoniewie, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w 
Skokach, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mieścisku, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Popowie Kościelnym, Komisariat Policji w Skokach, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach, Dyrektor Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Warszawie, Szkoła jazdy 
WIOSNA - Pan Marek Grzegorzewski, Pan Aleksander Wojciechow-
ski, AudioFeels, Pan Bartosz Wolny, Kwiaciarnia „BACARA" - Pani 
Zofia Gronowska,Sklep PAPIRSUS - Pan Zenon Czerwiński, Apteka 
„POD MOŹDZIERZEM"- Pani Anna Jachna, Fundacja WOŚP, Za-
kład Fryzjerski -Pani Monika Gruszka, Zakład fryzjerski i kosmetyczny 
- Pani Magdalena Bartkowiak, Pani Jadwiga Grabowska- Mieścisko, 
AXEL - MET Przedsiębiorstwo -Wielobranżowe - Pan Maciej Wójcik, 
Pan Ireneusz Witkiewicz, Zakład Fryzjerski „Angel"- Pani Angelina 
Kwiatek, Piekarnia EMKA - Pan Krzysztof Migasiewicz, Cukiernia 
PISTACJA - Pan Aleksander Szymkowiak, Cukiernia - Pan Jan 
Dziurka, TKKF Wągrowiec - Pan Wojciech Gogolewski, „ARES" 
SKLEP WIELOBRANŻOWY - Pan Bernard Kucharski, Karczma 
KOŁODZIEJ -Pani Dorota Kamińska, JARO - Pan Marek Grocho-
wiak, Gabinet Kosmetyczny METAMORFOZA - Pani Justyna Malka 
Wągrowiec, Apteka Św. Łukasza - Państwo K.i W. Wojciechowscy, 
Pan Robert Rogaliński, Państwo Danuta i Stanisław Grzegorzewscy, 
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe - Pani Eugenia Cieślowska, Pan 
Adam Mroziński, Pizzeria ITALIANA -Pani Ewa Kopeć, Pan Norbert 
Janowski, Pizzeria VERONA - Pan Robert Cichy, Sklepy „Szyszka" 
- Pan Grzegorz Owczarzak, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe -Pan 
Grzegorz Gatkowski, Zakład Aktywności Zawodowej Gołaszewo - Pan 
Tadeusz Synoracki, Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie, Trofea 
Sportowe i Okolicznościowe- Pani Anna Szymkowiak – Czerwonak, 
Gospodarstwo Rybackie - Pan Ireneusz Belter, Pan Michał Rosik, Pan 
Sławomir Łakomy, Studio Tańca i Fitness „Gabi" - Pani Marietta Kisz-
ka, Pan Marek Wojciechowski – Mieścisko, Restauracja „Herbowa" 
Mieścisko-Pani Małgorzata Kalista, Przedsiębiorstwo Usługowo- Han-
dlowe- Pan Piotr Jankowski, Sklep - MRK - Pan Ryszard Auguściński, 
„Lemar"- Potrzanowo, Pan Jerzy Kmiecik, Pan Błażej Sobecki i grupa 
break dance, Pan Przemysław Budziszewski, Pan Grzegorz Grzesiak, 
Pan Marek Ślusarczyk, Pan Ryszard Jasiński, Restauracja STARY 
FORTEPIAN - Pan Paweł Kubicki, Wychowawczynie i dziewczęta z 
grupy VIII MOW w Antoniewie, FOTO VIDEO HANDEL - Pani Ewa 
Rybicka, Sklep UPOMINEK - Pani Katarzyna Lisiecka, Pani Aurelia 
Ludzkowska, Sklep KRAM - Pani Beata Pytlińska, Sklep Państwa 
Pilaczyńskich, Kwiaciarnia AMARYLIS - Pani Milena Lahuta, Pan 
Piotr Siuchniński, Pan Jacek Dymek,  Studio ATUT Wągrowiec, Anna 
i Stanisław Kaczmarkowie 

! My wszyscy (Huczne brawa)

Uzbieraliśmy 55€ i 18.290,92pln
Do zobaczenia za rok. Sie ma!
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SKOKI świątecznej pomocy



Szachiści ze Szkoły Podstawowej.

Kapitan zwycięskiej drużyny Gminnego Halowego Turnieju. Uczestnicy Turnieju Halowego Gminnej Ligi.

W Warszawie można spotkać znanych ludzi.

Skoczki podczas koncertu kolęd w MDK w Wągrowcu.

Dzień Babci w Przedszkolu w Skokach. Jasełka w ZSP w Jabłkowie.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Chór Kameralny podczas koncertu kolęd w MDK w Wągrowcu.


