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V GALA PRODUKTÓW REGIONALNYCH,
TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH

Zwycięzcy Gali - Sołectwo Potrzanowo.

9 stycznia 2011 roku po raz XIX zagra w Polsce

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

W Skokach po raz dziewiąty włączymy się do wspólnego grania.
Konto WOŚP zasililiśmy do tej pory kwotą 83,440,32 złotych. Brawo Skoki!
XIX Finał poświęcony będzie dwóm dziedzinom medycznym-nefrologii
i urologii dziecięcej. Mamy ogromną wiarę, że 9 stycznia 2011 roku Skoczanie
znów pokażą jedność działań. Zapraszamy do tworzenia niecodziennego,
ale jakże bardzo naszego, pozytywnego klimatu. Czekamy na Was na
ulicach Skoków i okolicy oraz w hali w tę najbardziej gorącą, kolorową,
niedzielę w roku. Niechaj ta niedziela będzie dla nas i dla Orkiestry.
Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w Owsiakową
Akcję do Biblioteki w Skokach do końca listopada 2010 roku.
Szczegóły dotyczące programu XIX Finału podamy Państwu
na plakatach, w grudniowym wydaniu WS oraz w
Internecie na
www.gmina-skoki.pl
Zapraszamy:
Sztab GORĄCE SERCA
przy Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy w Skokach,
tel. 618925822,
798824520

V już raz w skockiej hali zaroiło się od kolorowych stoisk,
na których swe wyroby prezentowali twórcy ludowi, rzemieślnicy, artyści, rękodzielnicy, wytwórcy tradycyjnej i zdrowej
żywności, mieszkańcy wsi. A zgromadzili się oni z okazji
corocznej Gali Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i
Lokalnych. Gali ja co roku przyświecała idea promowania
i integracji lokalnych twórców, rękodzielników, firm oraz
środowisk wiejskich.
Jak co roku organizatorzy postarali się, aby każdy z wystawców miał
swoje pięć minut i mógł się zaprezentować wszystkim obecnym w hali.
Prezentacji dokonywał współprowadzący imprezę Władysław Grzywna,
aktor i kabareciarz, który bawił wszystkich swoim dowcipem i piosenkami. Podczas imprezy wystąpił młody duet Joanna Szymańska – śpiew
& Maciej Kujawa – gitara, obydwoje uczniowie skockiego Gimnazjum,
oraz młoda mieszkanka Białej Cerkwi, miasta na Ukrainie, którego
młodzież gościła właśnie w Skokach z rewizytą na zaproszenie uczniów
i nauczycieli skockich szkół.
Jednakże główną atrakcją artystyczną wieczoru był koncert zespołu z
Rzeszowa o intrygującej nazwie Żmije. Artyści z wokalistką o niezwykłej sile głosu dali koncert muzyki ludowej z pogranicza polsko-ukraińskiego z nutą bałkańsko-cygańską w rockowo-folkowej aranżacji.
Dokończenie na str. 10, 12-13





POLICJA
OSTRZEGA

ARCHIWUM
WYDARZEŃ
Z GMINY SKOKI

2008
(płyta dvd)

Na terenie Wielkopolski odnotowano przypadki wyłudzania pieniędzy od osób starszych
napotkanych na ulicach lub w ich domostwach.
Osoby te pytane są o drogę a następnie zapraszane do samochodu z prośbą o pilotaż.
W trakcie jazdy oszuści przedstawiając swoją
złą sytuacje finansową wzbudzają litość i
pożyczają pieniądze pozostawiając w zamian
bezwartościowy jak później się okazuje zastaw. Ewentualnie nachodzą starsze osoby w
mieszkaniach.
Zachowajmy ostrożność w kontaktach z
nowo poznanymi osobami. Nie wsiadajmy
do ich samochodów, nie zapraszajmy ich do
domu, nie pożyczajmy pieniędzy ani też nie
umożliwiajmy im zorientowania się gdzie przechowujemy wartościowe przedmioty.
Przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności zabezpieczy nas przed utratą mienia.
Komendant Komisariatu Policji w Skokach
podins. Jacek Matysiak

TELEFONY
ALARMOWE:
ZAWSZE, KIEDY DZIEJE SIĘ
COŚ ZŁEGO,
KAŻDY, NAWET DZIECKO MOŻE
ZADZWONIĆ NA NUMER ALARMOWY

997 POLICJA
999 POGOTOWIE RATUNKOWE
998 STRAŻ POŻARNA
112 TELEFON RATUNKOWY
(SIECI KOMÓRKOWE)

DBAJ O DZIECI,
NIE PAL ŚMIECI!

ARCHIWUM
WYDARZEŃ
Z GMINY SKOKI

2009
(płyta dvd)

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.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kakulinie
oraz
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skokach

oferuje wynajem Sal

wraz z pełnym wyposażeniem
w sprzęt kuchenny i zastawę stołową

na cele zabawowe
i wszelkie uroczystości rodzinne.



Gmina Skoki na targach
TOUR SALON 2010

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na
Ziemi:
Laskowski Igor ur. 18.09.
Mucha Daniel ur. 19.09.
Lossa Amelia ur. 20.09.
Rubert Julia ur. 27.09.
Jarząbek Zuzanna ur. 28.09.
Brzykcy Alicja ur. 29.09.
Różagórski Gracjan ur. 02.10.
Kulczak Weronika ur. 04.10.
Witt Zuzanna ur. 09.10.
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:
Jaworski Krzysztof i Jazikowska Wioleta
Grzybowski Michał i Kłosowska Dorota
Matuszak Adrian i Gruss Aneta
Marciniak Dariusz i Sikora Agnieszka
Wociński Maciej i Woźniak Daria
Bruch Tomasz i Modlibowska Agnieszka
Trzeciak Przemysław i Szopińska Wioleta
Przybylski Przemysław i Szymkowiak Monika
Zaranek Michał i Urbanek Hanna
Grzegorzewski Michał i Matuszewska Małgorzata
Węglarz Łukasz i Jaworska Monika
Dereziński Julian i Niewitecka Karolina
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:
Łuczak Czesław r. 1947 – Poznań zm. 2.09
Urbanowicz Krzysztof r. 1979 – Skoki zm. 24.09.
Frąckowiak Kazimierz r. 1951 – Skoki zm. 26.09.
Małek Mieczysław r. 1932 – Nadmłyn zm. 27.09.
Chytry Kazimierz r. 1930 – Niedźwiedziny zm. 02.10.
Kopydłowski Wojciech r. 1957 – Skoki zm. 02.10.
Szudrowicz Paweł r. 1957 – Rościnno zm. 04.10.
Urbaniak Krystyna r. 1927 – Skoki zm. 07.10.
Juszczak Zdzisław r. 1956 – Bliżyce zm. 11.10.
Matras Monika r. 1929 – Łosiniec zm. 11.10.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

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

www.gmina-skoki.pl

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

W dniach 20-23 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywały się jak co roku targi turystyczne TOUR
SALON 2010.
Od kilku lat Gmina Skoki aktywnie promuje swoje walory przyrodniczo-turystyczne na tych targach i tym razem nas nie zabrakło. Byliśmy
obecni aż na trzech stoiskach: Powiatu Poznańskiego i Poznańskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania „Dolina Wełny” oraz Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka”. Promowaliśmy nasze produkty turystyczne: szlaki piesze i
rowerowe, Szlak Kościołów Drewnianych i inne oraz bazę noclegową
i gastronomiczną. Skoki reprezentowały tradycyjnie już Małgorzata
Wojciechowska oraz Karolina Stefaniak.
Karolina Stefaniak

ZYSKALIŚMY CERTYFIKAT
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ ZGODNY
Z NORMĄ ISO 9001:2009

W dniu 7 października br. podczas Sesji Rady Miejskiej Gminy
Skoki odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu potwierdzającego
wdrożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach Systemu Zarządzania
Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2009.
Certyfikat odebrał z rąk pani Magdaleny Dybizbańskiej, przedstawicielki Urzędu Dozoru Technicznego, Tadeusz Kłos Burmistrz Miasta i
Gminy Skoki. Wdrożenie SZJ jest kolejnym etapem doskonalenia jakości
świadczonych przez nasz Urząd usług. Prace nad wdrożeniem trwały 8
miesięcy i zakończyły się bardzo dobrym wynikiem audytu zewnętrznego.
Środki na wdrożenie systemu pochodziły z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Certyfikat jest potwierdzeniem funkcjonowania w Urzędzie
świadomych procesów zarządzania jakością, jednocześnie jest naszą
deklaracją stałego monitorowania pracy Urzędu pod kątem zapewniania
oczekiwanego przez mieszkańców standardu świadczonych usług.

BY KARPIA NIE ZABRAKŁO
NA WIGILIJNYCH STOŁACH

Trwają odłowy jesienne na stawach hodowlanych Gospodarstwa
Rybackiego Sp. z o.o. w Skokach. Ze 135 ha stawów położonych w
dolinie Małej Wełny kolejno spuszcza się wodę, prowadzi odłowy i
sortowanie ryb, głównie karpia królewskiego, którego hodowla stanowi
podstawę gospodarki ekonomicznej Spółki.
Odłowione karpie 3-letnie, których cykl hodowlany dobiegł końca
trafiają do magazynów wodnych, a w okresie przedświątecznym, poprzez punkty handlowe, bądź też w ramach sprzedaży bezpośredniej
trafią na wigilijne stoły. Pozostałe karpie- kroczek i matki jako jednostki przeznaczone do dalszej hodowli, zostają przemieszczane do
zimochowów, skąd wiosną powrócą na stawy.
Podobnie do sprzedaży trafią też chociaż w śladowych ilościach, głównie do ich amatorów, występujące na stawach: sumy, amury i tołpygi oraz
mające znaczenie i zasługi w utrzymaniu zdrowej hodowli ryb szczupaki.
Część odłowionych w/w ryb i będące ubocznym produktem hodowli
karasie posłużą też do zarybienia skockich jezior, które w minionych
latach cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony wędkarzy.
Stawowa gospodarka hodowlana Spółki nadal jest w pełni ekologiczna i spełnia Certyfikat Zdrowotności przyznany produkowanym
tu rybom przez Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii, a używane
do hodowli zboża, uzyskiwane na terenie powiatu wągrowieckiego,
sprawiają że skockie karpie są wyjątkowo smaczne i cieszą się uznaniem
i powodzeniem wśród konsumentów.
E. Lubawy


PROMUJEMY DOBRE WZORCE
ŻYCIA RODZINNEGO...
Przyjaźń, zgoda, uprzejmość, zaufanie, to tylko niektóre z wartości
życia, jakim nasze najmłodsze pociechy w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym mogły się przyglądać podczas spektaklu „Tymoteusz Rymcimcim”, zorganizowanego w ramach projektu „Rodzina
bez przemocy w Gminie Skoki” współfinansowanego ze środków
rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań „Razem bezpieczniej”. Przedstawienie, w wykonaniu
Teatru „Promyk” z Poznania, odbyło się 30 września 2010r., w sali
Biblioteki Publicznej w Skokach i stanowiło jeden z elementów
kampanii promującej dobre wzorce życia rodzinnego, zaplanowanej
w w/w projekcie.
Oczekiwanie na spotkanie z Tymoteuszem umiliła dzieciom Joanna
Maćkowiak, czytając na głos książeczkę Sally Grindley „Przyjaciele
na zawsze”. Wprowadziła w ten sposób młodą publiczność w tematykę przyjaźni. Podczas spektaklu dzieci z uwagą obserwowały, jak
wielką rolę w życiu każdego człowieka odgrywa przyjaźń i prawidłowe
kontakty rodzinne. Pluszowi bohaterowie występowali nie tylko na
scenie, ale również poza nią, wśród dzieci, co wywoływało ogromne
poruszenie, gromkie oklaski i wesołe okrzyki dzieci.
Po spektaklu aktorzy przeprowadzili z młodymi widzami pogadankę na temat przedstawionej historii. Rozmawiali o samotności
misia Tymoteusza, o postawie ojca niedźwiadka, o przyjaźni, jaka
narodziła się między małym misiem i bezdomnym psiaczkiem oraz
o postaci przebiegłego lisa.
Mamy nadzieję, że dzięki temu czwartkowemu spotkaniu dzieci
poznały wartość przyjaźni, także tej, która powinna łączyć dzieci i
rodziców. Dowiedziały się, że warto przyjaźnić się ze swoimi rodzicami i dużo z nimi rozmawiać, bo nie zawsze osoba podająca się za
przyjaciela rzeczywiście nim jest.
Wszyscy opuszczali bibliotekę z szerokim uśmiechem na twarzy i
z nadzieją na kolejny, rychły spektakl poznańskiego teatru u nas w
Skokach.
Joanna Maćkowiak
Sylwia Popadowska
Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

Uwaga Podatnicy
Podatków Lokalnych!

Burmistrz Miasta i Gminy przypomina, że 15 września br. minął
termin płatności III raty podatków lokalnych: rolnego, leśnego i od
nieruchomości za rok 2010.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od niewpłaconych w terminie podatków, począwszy od dnia następnego po upływie terminu
płatności, naliczone zostaną odsetki za zwłokę.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY
2010/2011 W ŚWIADCZENIACH
RODZINNYCH OD 1.11.2010
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy, tj. od
01.11.2010r. do 31.10.2011r. są wydawane w siedzibie OPS w Skokach.
Wnioski wraz z dokumentami o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
należy złożyć do dnia 31.10.2010r.
Przypominamy!!! że w nowym okresie zasiłkowym 2010/2011 do wniosku
należy załączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2009 roku. Rolnicy dodatkowo muszą przedłożyć nakaz podatkowy
za 2009r.
Szczegółowych informacji udziela: Anna Deminiak pod nr tel. 61/8925-827

KOMUNIKAT!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje o
możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań przewidzianych
do realizacji w 2011 roku w zakresie:
• organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
• zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
Beneficjentami środków PFRON mogą być:
1. osoby prawne
2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
• prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co
najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
• udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji
zadania,
• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych
źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu w wysokości co najmniej 40%);
• nie mają zaległości finansowych wobec Funduszu
Maksymalna wysokość dofinansowania:
• do 60% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w planowanym
przedsięwzięciu
Termin i miejsce składania wniosków:
• termin: nieprzekraczalnie – do dnia 30 listopada roku poprzedzającego
realizację zadań
• miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul.
Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec, tel. 067-2627614
Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących realizacji zadania
udziela pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – p. Artur
Szyper (tel. 067-2627614), e-mail: arturszyper@pcpr.wagrowiec.pl

INFORMACJA

Informujemy, że w związku z trwającą gazyfikacją m. Skoki, w
czwartki od godz. 12:00 do 16:00 pełnią dyżury pracownicy Gazowni
Poznańskiej.
W pozostałe dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 15:00 zapraszamy
Państwa do Biura Obsługi Klienta w Wągrowcu, ul Skocka 53, nr tel.
67-268 88 87, adres e-mail: bok.wagrowiec@pgnig.pl lub do odwiedzania naszej strony internetowej www.pgnig.pl

DROGI TURYSTO
I MIESZKAŃCU NASZ!

Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku, wytchnienia
po nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia.
Przybywasz nad nasze wody by łowić ryby, udajesz się do naszych lasów
w poszukiwaniu grzybów.
Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozostawione w lasach i nad wodami lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego rodzaju odpadki.
Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego wcześniejszego pobytu w tym miejscu. A może to wynik pobytu Twych dobrych przyjaciół,
kolegów, lub sąsiadów.
Dlatego pamiętaj, że łowiąc ryby, zbierając grzyby czy nawet spacerując
po lesie i spożywając w tym czasie posiłki lub napoje, wytwarzasz różnego
rodzaju odpadki, które zaśmiecają środowisko.
Pamiętaj, by zabrać je ze sobą i wrzucić do miejsc do tego przeznaczonych. Inaczej, za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za rok, Ty sam, a
może Twoi przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi, irytować się będą zalegającymi
nad wodą lub w lesie różnego rodzaju odpadkami.


INFORMACJA O OKRĘGACH WYBORCZYCH I LICZBIE WYBIERANYCH RADNYCH
ORAZ O OBWODACH GŁOSOWANIA I SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI ZARZĄDZONYCH
NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.
Numer
Okręgu
Wyborczego

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Granice Okręgu Wyborczego
Miasto Skoki
ulice: Boczna, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Kościelna,
Krańcowa, Kręta, Krótka, Ludwika Dąbrowskiego, Łąkowa,
Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Plac Kościelny, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Strażacki, Pogodna, Poznańska,
Przylesie, Rogozińska, Rościńska, Rynkowa, Strumykowa,
Wągrowiecka, Wąska, Wincentego Ciastowicza, Wodna,
Zamkowa.
Miasto Skoki
ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Antoniewska, Bartosza Głowackiego, Bliska, Brzozowa, Dojazd, Dolna, Dworcowa, Falista, Górna, Graniczna, Henryka Sienkiewicza,
Irysowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Karolewo, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa,
Leśna, Lipowa, Okrężna, Osiedlowa, Piła Młyn, Podgórna,
Polna, Poprzeczna, Rakojedzka, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Topolowa, Tulipanowa, Wczasowa.
osada: Antoniewo Leśniczówka,Antoniewo.
Gmina Skoki
wsie: Chociszewko, Chociszewo, Kakulin, Nadmłyn,
Rakojady.
Gmina Skoki
wsie: Jabłkowo, Kuszewo
Gmina Skoki
wsie: Antoniewo Górne, Bliżyce, Glinno, Jagniewice,
Niedarzyn, Pomarzanki, Raczkowo, Wysoka.
Gmina Skoki
wsie: Grzybowice, Grzybowo, Lechlin, Lechlińskie Huby,
Roszkówko, Rościnno.
Gmina Skoki
wsie: Lechlinek, Łosiniec, Roszkowo.
Gmina Skoki
wsie: Budziszewice, Potrzanowo.
Gmina Skoki
wsie: Brzeźno, Rejowiec, Sława Wielkopolska, Sławica,
Szczodrochowo,.
osada: Gozdowiec.
Gmina Skoki
wsie: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Ignacewo, Miączynek,
Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Stawiany.

Liczba radnych
Nr Obwowybieranych
du Głow danym
sowania
Okręgu

3

4

1

Szkoła Podstawowa
w Skokach
ul. Poznańska 2
tel. (61) 8-124-021

2

Przedszkole
Samorządowe
w Skokach
ul. Sienkiewicza 19
tel. (61) 8-124-982

3

Ośrodek SocjalnoKulturalny
w Kakulinie
tel. (61) 8-124-984

7

Świetlica
w Bliżycach
tel. 722 323 132

4

Szkoła Podstawowa
w Lechlinie
tel. (61) 8-124-6221

5

Świetlica Wiejska
Potrzanowo
ul. Skocka 45
tel. (61) 8-124-297

6

Szkoła Podstawowa
w Rejowcu
tel. (61) 8-124-682

1
1
1

1
1

1

Siedziba
Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Skokach mieści się w budynku Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty
w Skokach, ul. Ciastowicza 11a,- salka na I piętrze - tel. (61) 8-925-816
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
(-) Tadeusz  Kłos



LI SESJA RADY MIEJSKIEJ

7 października 2010r. pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy i Marią
Kozłowską w roli sekretarza obrad z udziałem 15 radnych odbyła się LI
sesja Rady Miejskiej.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 8 następujących
uchwał:
1. Uchwałę nr LI/304/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na
rok 2010
Wymienioną uchwałą Rada zwiększyła dochody budżetu Gminy na rok
2010 o kwotę 42.197,00 zł. Równocześnie zmniejszono ogólne wydatki
budżetu o kwotę 64.407,00 zł.
W rezultacie ogólne dochody budżetu na rok 2010 wynoszą 25.696.216,00
zł, a wydatki budżetu wynoszą 30.312.477,00 zł.
2. Uchwałę nr LI/305/10 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku
od nieruchomości.
Omówienie w/w uchwały zawarliśmy w artykule pt. „Podatki i opłaty
lokalne w roku 2010”.
3. Uchwałę nr LI/306/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Skoki.
Uchwałą tą Rada określiła wymaganą szczegółowość projektu budżetu,
formy obowiązujące w toku pracy nad projektem budżetu oraz wymogi
dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które burmistrz musi
przedłożyć Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej.
4. Uchwałę nr LI/307/10 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” nr
POIS.01.01.00-00-005/07
W/w uchwałą Rada upoważniła burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania
wekslowego do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi Gminy
Skoki w kosztach realizacji przedsięwzięcia, tj. do kwoty 2.467.376,00 zł.
5. Uchwałę nr LI/308/10 w sprawie warunków i trybu przyznawania
nagród dla zawodników zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy
Skoki, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i
krajowym współzawodnictwie sportowym.
W/w uchwałą Rada upoważniła burmistrza do przyznawania nagród dla
zawodników zamieszkałych i zameldowanych w Gminie Skoki:
1. - za członkowstwo w kadrze olimpijskiej, paraolimpijskiej lub reprezentowanie kraju na Mistrzostwach Świata lub Europy w kwocie 4.000 zł,
2. - za zdobycie medali na imprezach wymienionych w punkcie 1. w
kwocie 5.000 zł,
3. - za ustanowienie rekordu Świata, Europy lub kraju w kwocie 10.000
zł.
6. Uchwała nr LI/309/10 w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W/w uchwałą Rada ustaliła sposób konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego - konsultacji podlegać
będą projekty:
- aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- rocznego lub wieloletniego programu współpracy w organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Uchwałą nr LI/310/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez
Gminę Skoki gruntów położonych we wsi Niedźwiedziny.
Powyższą uchwałą Rada wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę Skoki

działki nr 886/1 o pow. 323 m2 w Niedźwiedzinach, zapisanej w KW 46308
w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu. Nabycie w/w działki pozwoli na uregulowanie spraw własnościowych w związku z planowaną budową drogi w
obrębie wsi, a w przyszłości umożliwi dojazd do planowanych pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe gruntów komunalnych.
8. Uchwała nr LI/311/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- działki nr 17/55 położonej w Sławicy.
W/w uchwałą Rada postanowiła o zbyciu w drodze bezprzetargowej
działki nr 17/55 o pow. 0,0300 ha w Sławicy zapisanej w KW 48072 Sądu
Rejonowego w Wągrowcu z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- działki nr 17/4.
Wszystkie podjęte uchwały Rada przekazała do realizacji burmistrzowi
Miasta i Gminy Skoki.
Równocześnie Rada przyjęła do wiadomości informację burmistrza o
przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za pierwsze półrocze
2010 r.
Podjęte uchwały przedstawiamy w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl Równocześnie dostępne są też
wraz w protokółem z w/w sesji w Urzędzie Miasta i Gminy u Inspektora
ds. Rady i jej organów, pokój nr 8.

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 6 ust. 1, 2, 3 Uchwały XLVI/286/10 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości informację, iż przeznacza się do
wynajmu niżej wymienione lokale mieszkalne:
1) Lokal mieszkalny położony w Skokach, przy ul. Zamkowej 9/7.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 23,50 m2, a w jego skład wchodzi:
pokój (pow. 14,00 m2), kuchnia (pow. 7,40 m2) oraz wspólny korytarz
(pow. 2,10 m2).
2) Lokal mieszkalny położony w Grzybowicach 3. Powierzchnia
użytkowa lokalu wynosi 24,80 m2, a w jego skład wchodzi: pokój (pow.
10,14 m2), kuchnia (pow. 9,77 m2), korytarz (pow. 2,39 m2) oraz łazienka
(pow. 2,50 m2).
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, na przygotowanych drukach,
w terminie od 2 listopada 2010 r. do 30 listopada 2010 r. (decyduje data
wpływu wniosku do sekretariatu).
Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
Druki można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pokój
nr 1 bądź pobrać ze strony internetowej: www.gmina-skoki.pl
W celu potwierdzenia uzyskiwanych dochodów osoby i rodziny ubiegające się o wynajem lokalu powinny załączyć do wniosku stosowne
zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach za okres trzech miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku (tj. sierpień, wrzesień, październik),
wydane przez pracodawcę, organ emerytalno – rentowy, itp.
Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy wynajmowane są
osobom i rodzinom mieszkającym na terenie Gminy Skoki, które
osiągają niskie dochody i znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych. Szczegóły warunków wynajmowania lokali reguluje Uchwała
Nr XLVI/286/2010 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 czerwca
2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.
Uwaga: Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w
przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2.
Biorąc pod uwagę wymogi co do powierzchni pokoi, wnioski o przydział przedmiotowych lokali winny dostarczać osoby, których gospodarstwa domowe składają się nie więcej niż dwóch osób.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/ - / Tadeusz Kłos



PODATKI I OPŁATY LOKALNE
W ROKU 2011
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
LI sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki w dniu 7 października 2010 r.
uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać
na terenie Gminy Skoki w roku 2011.
Zgodnie z uchwałą poszczególne stawki podatku od nieruchomości
wynosić będą:
I. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74
zł od 1m2 powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1ha powierzchni;
3) zabudowanych zajętych pod budynki rekreacji indywidualnej (letniskowe) i niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę letniskową
- 0,41 zł od 1 m2 powierzchni;
4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni.
II. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
2) a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń zajętych na
cele socjalne dla pracowników, magazynowe i garaże - 11,68 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
2 b) wyłączonych w pkt. 2 a) - zajętych na cele socjalne dla pracowników,
magazynowe i garaże - 10,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,34 zł do 1 m2 powierzchni
użytkowej;
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,15 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
5) pozostałych, w tym:
a) rekreacji indywidualnej (letniskowych), garaży i budynków gospodarczych usytuowanych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych
- 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) altan i innych obiektów budowlanych położonych na terenie
rodzinnych ogrodów działkowych - 7,06 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;
c) garaży nie wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 2 lit. b) niniejszej Uchwały, gospodarczych i inwentarskich - 3,64 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;
d) innych, nie wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 5 lit. a), b), c) niniejszej
Uchwały, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
III. Od budowli - 2% ich wartości.
Rada zwolniła od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie działalności
kulturalnej, przeciwpożarowej oraz z zakresu kultury fizycznej i
sportu;
2) sieci wodociągowe i kanalizacyjne;
3) budowle służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i oczyszczaniu
ścieków.
Podatek jest płatny na konto Urzędu Miasta i Gminy Skoki, w kasie
urzędu lub u wyznaczonych inkasentów.
E.Lubawy

OGŁOSZENIE
Na podstawie § 6 ust. 1, 2, 3 Uchwały XLVI/286/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Skoki

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

podaje do publicznej wiadomości informację, o ukończeniu budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Topolowej w Skokach.
W ramach wyżej wymienionej inwestycji uzyskano osiem mieszkań
socjalnych, z których w chwili obecnej sześć przeznacza się do wynajmu.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, na przygotowanych
drukach, w terminie od 2 listopada do 30 listopada 2010 r. (decyduje
data wpływu wniosku do sekretariatu).
Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
Druki można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pokój
nr 1 bądź pobrać ze strony internetowej: www.gmina-skoki.pl
W celu potwierdzenia uzyskiwanych dochodów osoby i rodziny
ubiegające się o wynajem lokalu mieszkalnego powinny załączyć
do wniosku stosowne zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach za
okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (tj. sierpień,
wrzesień, październik), wydane przez pracodawcę, organ emerytalno
– rentowy, itp.
Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy wynajmowane są
osobom i rodzinom mieszkającym na terenie Gminy Skoki, które
osiągają niskie dochody i znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych. Szczegóły warunków wynajmowania lokali reguluje Uchwała
Nr XLVI/286/2010 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 czerwca
2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/ - / Tadeusz Kłos

OGŁOSZENIE !
Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach informuje
o przetargu nieograniczonym
na dzierżawę gruntów gminnych położonych:
w Niedźwiedzinach – działka nr 50/2 o pow. 10,1755 ha
w Rejowcu – działka 110/2 o pow. 0,5600 ha.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2010 r. o godz. 1300 na
grunt w Niedźwiedzinach i o godz. 1400 na grunt w Rejowcu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uregulowanie wadium
we wskazanej wysokości . Należność prosimy wpłacić w kasie Urzędu
do dnia 10 listopada 2010r. godz. 1500, na grunt w Niedźwiedzinach
w kwocie 100 zł , na grunt w Rejowcu w kwocie 10 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu zawarte
są w Zarządzeniu Nr 132/2010 z dnia 8.10.2010 r. , które zamieszczone
zostało na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej oraz
w sołectwach Rejowiec i Niedźwiedziny. Sprawę prowadzi Referat
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel.
61 8925-815.
RGKOŚiR


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że zarządzeniem nr 133/10 z dnia 14 października 2010 roku
ogłosił wykaz działki nr 671 o pow. 0,0465 ha, położonej w Potrzanowie,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wykaz ten przedstawiamy poniżej:
WYKAZ
działki letniskowej położonej w Potrzanowie przeznaczonej do zbycia – sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Oznaczenie nieruchomości według
katastru oraz księgi wieczystej
Powierzchnia nieruchomości
Opis nieruchomości

Działka nr 671 w Potrzanowie,
zapisana w Kw 47051 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
0,0465 ha (Bi)
Działka letniskowa zabudowana budynkiem letniskowym wzniesionym na podstawie pozwolenia na budowę nr 14 z 1 kwietnia 1982 r.
Przeznaczenie w planie miejscowym Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki stracił ważność
oraz studium uwarunkowań i zago- dnia 01.01.2004r. wymieniona nieruchomość nie ma oznaczenia w planie zagospodarowania
spodarowania przestrzennego
przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do dnia 31 grudnia
2003 r. przedmiotowa działka przeznaczona była na cele zabudowy rekreacyjnej z usługami
turystycznymi.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Skoki przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/98 z dnia 24.06.2010 r.
dla działki nr 671 położona w Potrzanowie został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: „obszar zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz działalności rolniczych i nierolniczych”.
Termin zagospodarowania
Działka jest już zagospodarowana.
Cena nieruchomości
Wartość (brutto)
24.000,00 zł
Informacja o przeznaczeniu do sprze- Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
daży, do oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę
Termin do złożenia wniosku przez oso- Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w
by, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy
nabyciu nieruchomości na podstawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 102,
art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia poz. 651), winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu, złożyć
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie- stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.
ruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 poz.
2603 z 2004 roku ze zmianami)
Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/-/ Tadeusz Kłos
OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Skoki informuje, że organizuje trzeci moduł szkoleń dla przedstawicieli służb
zajmujących się na trenie Gminy rozwiązywaniem
problemów przemocy rodzinnej, m.in. dla dyrektorów
szkół i przedszkoli, nauczycieli, przedstawicieli służby zdrowia – w tym
pielęgniarek środowiskowych i szkolnych, policji, pracowników samorządowych, pracowników socjalnych, kuratorów, wychowawców, członków
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Szkolenia zorganizowane zostaną w ramach projektu „Rodzina bez przemocy w Gminie Skoki”, dotyczyć będą sposobów udzielania pomocy osobom
dotkniętym przemocą domową i odbędą się w następujących terminach i
miejscach:
02.11.2010 r., godz. 14.00 – Szkoła Podstawowa w Jabłkowie
23.11.2010 r., godz. 10.00 – Biblioteka Publiczna im. E. Paukszty w Skokach
23.11.2010 r., godz. 15.00 – Biblioteka Publiczna im. E. Paukszty w Skokach

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Marianną
Gregorczuk w UMIG w Skokach pok. nr 10, tel. (61) 8925 808.
Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy Skoki informuje, że w ramach projektu „Rodzina bez przemocy w Gminie
Skoki” organizuje spektakle profilaktyczne.
W najbliższym czasie, tj. 09.11.2010 r. o godz.
11.30 w Szkole Podstawowej w Jabłkowie, odbędzie
się spektakl skierowany do uczniów klas I –VI pt.
„Sobą być”.
Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
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V GALA PRODUKTÓW
REGIONALNYCH,
TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH
Dokończenie ze str. 1
W Gali brała jak do tej pory największa liczba wystawców, a było ich 43 z terenu naszej gminy,
powiatu, województwa, a nawet spoza jego granic:
Sołectwo z Jabłkowa
Sołectwo z Potrzanowa
Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie
ZPH NELTEX Kornelia Koteras z Kuszewa
APISZ - Cukiernia Pistacja z Roszkówka
Bożena Wrzesińska ze Skoków – Szydełkowanie
Agnieszka Mańka z Kakulina Karykatury- Portrety
Marek Siuda z Dopiewa - Metaloplastyka
Mieczysław Kogut z Ludom – Rzeźba i relief
Janusz Szcześniak z Legnicy – Świece ręcznie robione
Iwona Ciężkowska-Stencel z Poznania – Decupage
Jacek Drzymała z Poznania – Rękodzieło artystyczne – witraże
PPH Koneser Maria Lewicka z Gniezna – Rękodzieło artystyczne ze skóry
Giwer Art. z Wałcza – Rękodzielnicze wyroby z drewna
Teresa Jankiewicz z Wągrowca – Rzeźba
Gustawa Patro z Wągrowca – Regionalista
Katarzyna Maćkowiak z Czerwonaka – Artystyczna Pracownia Witraży
Monika Miller z Dymaczewa Starego – Radosna Twórczość
Andrzej Przybyła z Pobiedzisk – Pasieka Związkowa
Irena Maciaszek z Jerzykowa – Ceramika ozdobna
Mirosława Cichoń z Poznania – Obrączki do serwetek
Bogumiła Janiszewska ze Skoków – Haft
Ireneusz Witczak z Nowego Tomyśla – Wiklina
Leszek Lisiecki z Czerwonaka – Pracownia Artystyczna
RSP "Kruszewnia" ze Swarzędza - Tradycyjne wędliny
Dorota Bałut ze Sroczyna – Rękodzieło artystyczne
Elżbieta Kamińska ze Skoków – Rękodzieło artystyczne
Violetta Korbas ze Stęszewa – Wiklina
Norbert Hałas z Granowa - Produkty Pszczelarskie
Alojzy Nitka z Rybna Wielkiego – Masarnia
Elżbieta Kmiecik – biżuteria & Iwona Zielińska – Torbolada z Gniezna
Mariusz Czajkowski z Lubonia – Srebrna biżuteria artystyczna
Barbara Tokarska z Nowego Miasta nad Wartą – Haft
Teodozja Białek Izak z Poznania – Biżuteria artystyczna
Iwona Nowak z Budziszewka – Rękodzieło artystyczne
Małgorzata Chlebda – Rękodzieło artystyczne & Mariusz Kladziński - Malarstwo z Budziszewka
Piekarnia BROT Przewoźny z Wysogotowa
Agnieszka Reszelska z Potrzanowa – Carwing
Produkty Benedyktyńskie
Agnieszka Fertsch & Małgorzata Opalińska ze Skoków – Biżuteria ręcznie robiona
Halina Kosakowska z Raduszyna – Ekologiczna żywność
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach, Klasa specjalna
przy Gimnazjum w Skokach oraz Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza
Jarosław Mazik z Legnicy – Sery wędzone-Oscypki
Finałem każdej Gali jak co roku było rozdanie pamiątkowych dyplomów dla wszystkich
wystawców i pucharów dla najlepszych, wybranych przez głosującą publiczność w konkursie
na „Najlepszego Wystawcę”, wśród której zostały rozlosowane nagrody.
I tak zdaniem publiczności najlepsi byli:
I miejsce - Sołectwo z Potrzanowa
II miejsce - Bożena Wrzesińska ze Skoków
III miejsce - Sołectwo z Jabłkowa
IV miejsce - Świetlica Socjoterapeutyczna ze Skoków
V miejsce - Agnieszka Mańka z Kakulina
Wszystkim serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok!
Na relację z gali zapraszamy na www.itvskoki.pl i do galerii zdjęć na stronie www.gminaskoki.pl
Karolina Stefaniak

Milówka
w
Skokach
Do Milówki choć ze Skoków
daleko, to od minionej niedzieli
zdecydowanie bliżej. Byliśmy tam
wszyscy uczestniczący w wyjątkowym koncercie 24 października
2010 roku.
Do listy niesamowitych wydarzeń kulturalnych w Skokach, dopisujemy jeszcze
jeden (i to jaki!) punkt – koncert Golec u
Orkiestra.
Byliśmy za sprawą prawdziwie góralskich
dźwięków: dzwoneczków, rogów, trąbity oraz
przepięknych krajobrazów wyświetlanych na
telebimie(tak, tak był telebim i plazmy tyz
były a jakze)
Łoj, działo się łoj działo!
Już samo góralskie wejście skockiej konferansjerki, góralki zresztą z krwi i kości,
a na co dzień kierującej gminną kulturą
wprowadziło publikę w beskidzki klimat.
Wszak przywitała nas „tu gdzie kiedyś było
ściernisko, a teraz jest San Francisco - czyli
w naszej skockiej hali” a GolecuOrkiestra
nazwała najbardziej uOdjazdowym zespołem
we Wrzechświecie hej!
A dalej już pierwsze skrzypce grali ci, na
których czekało w hali tysiąc osób. I zagrali
wspaniali bracia o głosach tak silnych jak
dzwon, zarażający swoją energią, nienadęci
faceci na dętych instrumentach i jedyna
przedstawicielka płci pięknej jasnowłosa,
pięknogłosa Edyta. W naszych sercach też
zagrała najpiękniejsza góralska muzyka.
Spontaniczne gromkie „gorzko” wykrzyczane przez Skoczan pozostanie z pewnością na długo w pamięci państwa Golec,
obchodzących 10 rocznicę swojego ślubu.
Nie zapomnimy radości gitarzysty, który
świętował ze Skokami swoje urodziny. Mało
brakowało a cała publiczność wprosiłaby się
na urodzinowego „śledzika”.
9 prawdziwie góralskich dusz i ciał, 1000
sprzedanych biletów, 2 godziny muzycznego widowiska, 7 godzin jazdy zespołu do
Skoków... Bilans koncertu Golec u Orkiestra z pewnością jest imponujący. Chcemy
więcej!
Na relację z koncertu zapraszamy na www.
itvskoki.pl i do galerii zdjęć na stronie www.
gmina-skoki.pl
Alicja Meller-Kukurenda
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SPOTKANIE W SZCZECINIE

W dniu 16 października br. na zaproszenie ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko – kamieńskiego, w
Szczecinie przebywała delegacja Bractwa Kurkowego ze Skoków. Ks. arcybiskup przyjął na osobistej audiencji nie tylko braci,
lecz również ich rodziny oraz grono mieszkańców Skoków – przyjaciół Bractwa.
Podczas spotkania zaprezentowana została
historia Bractwa Kurkowego w Skokach na tle
losów naszego miasta i Wielkopolski, przybliżyliśmy ideę ruchu kurkowego w Polsce, rolę
strzelców – skockich braci kurkowych w powstaniu wielkopolskim, bitwie warszawskiej oraz
wojnie obronnej 1939 r., a wśród kilku podarków,
jakie przekazaliśmy księdzu arcybiskupowi było
pamiątkowe logo KBS Skoki – jeden z symboli
honorowego członkostwa brackiego. W imieniu
naszej parafii, garść informacji ze Skoków przekazał nasz proboszcz, ks.Karol Kaczor – kapelan
Bractwa. Ponieważ spotkanie w Szczecinie odbyło
się w 1. rocznicę śmierci ks. abp. Mariana Przykuckiego, pamięci pierwszego metropolity szczecińsko - kamieńskiego oraz kolejnej rocznicy wyboru
na Stolicę Apostolską Jana Pawła II poświęcona
była uroczysta msza św. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła. Rozpoczynając
uroczystość w katedrze, ks. arcybiskup A.Dzięga
przedstawił powód wizyty braci kurkowych ze
Skoków, a liturgię poprzedziło – po raz pierwszy
w historii naszego stowarzyszenia – odśpiewanie
hymnu brackiego ,, Hej, bracia wraz…” w obecności wszystkich zebranych w katedrze wiernych.
Również kazanie, jakie wygłosił ks. metropolita,

poświęcone sylwetkom Ojca św. i ks. abp. Mariana
Przykuckiego, zawierało wiele życzliwych wątków
wielkopolskich, skockich i … tradycji brackiej, co
poczytujemy sobie za wielki zaszczyt i niezwykłe
wyróżnienie. Po mszy św. delegacja skockich
braci kurkowych wzięła udział w nabożeństwie
ekumenicznym, kończącym Ekumeniczne Święto Biblii, zorganizowane po raz pierwszy przez

Szczecińską Inicjatywę Ekumeniczną, utworzoną
przez Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół
Zielonoświątkowy, Kościół Baptystyczny i Kościół
Ewangelicznych Chrześcijan, o czym Szanownych
Czytelników WIADOMOŚCI powiadamia
piszący te słowa
Krzysztof Jachna

Spotkanie z ks.abp. Andrzejem Dzięgą.

Od dzisiaj możesz otrzymywać bezpłatnie
z Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
sms-y z informacjami o:
1.
2.
3.
4.

Zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, śnieżyce i in.
Planowanych przerwach w dostawach wody.
Ważnych wydarzeniach, imprezach kulturalnych i sportowych.
Terminie zakończenia rozpatrywania złożonego do Urzędu wniosku.

ZAREJESTRUJ SIĘ !!!
Wejdź na stronę

www.smsmobi.pl/sms/skoki

V
wybierz temat którym jesteś zainteresowany
V
wyślij sms o podanej treści z telefonu na który chcesz
otrzymywać informację
Zapraszam do korzystania z nowej platformy komunikacji z Urzędem
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/-/ Tadeusz Kłos
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•
•
Przetargi
• Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę
wodociągu na terenie działek budowlanych w Potrzanowie (689
m) i w ciągu ul. Dworcowej w Skokach (145 m). Do przetargu
przystąpiły 2 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład
Instalacji Sanitarnych, Tadeusz Kopała, Bliżyce. Łączny koszt
budowy wodociągu wyniesie 59.684,32 zł.
• Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę 2.666 m wodociągu do trzech zabudowań gospodarczych w Kuszewie. Do
przetargu przystąpiło 7 firm, w tym jedna oferta nie spełniała
wymagań formalnych. Najtańszą ofertę złożyła firma Zakład
Instalacji Sanitarnych, Bliżyce. Łączny koszt budowy wodociągu
wyniesie 148.223,50 zł.
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji
sanitarnej w Lechlinie. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji o
długości 329 m wraz z przyłączami o długości 100 m. Najtańszą
ofertę tj. 179.972,70 złożyła firma Zakład Powroźniczy z Wągrowca.
• Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na inwestycje. Do
przetargu przystąpiły dwa banki, korzystniejszą (tańszą) ofertę
złożył Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile.
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na rekultywację nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu – I etap.
Do przetargu przystąpiło 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożył
Zakład Ogólnobudowlany DAW-BUD z Trzemeszna. Cena
oferty 72.141,13 zł.
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów
gminnych tj: gruntu rolnego o pow. 10,1755 ha położonego
przy drodze gruntowej z Niedźwiedzin w kierunku terenów
rekreacyjnych w Sławicy oraz gruntu i nieużytku o pow. 0,5600
ha położonego na obszarze tzw. Małego Rejowca. Przetarg
odbędzie się 15 listopada br.
Sprawy bieżące
• Dobiegł końca remont generalny świetlicy wiejskiej w Rościnnie.
Remont obejmował m.in. wymianę ścian szczytowych, okien i
drzwi, wymianę dachu, instalacji elektrycznej oraz wod-kan,
wykonanie wentylacji, ułożenie płytek w kuchni, łazienkach i
na korytarzach, wymianę armatury sanitarnej, remont części
użytkowanej przez OSP, instalację nowego pieca, ocieplenie
ścian zewnętrznych wraz z tynkiem elewacyjnym i in.

•

•

•

•

•

zły stan techniczny wymagały generalnego remontu, którego
koszt wyniósł prawie 60 tys. zł.
Zakończono ułożenie chodnika z kostki poz-bruk przed budynkiem byłego Ośrodka Zdrowia.
Dobiega końca I Spis Rolny dokonywany drogą elektroniczną.
Do końca października trwały prace spisowe. Na terenie naszej
gminy pozostało do spisania jeszcze kilkanaście gospodarstw,
w których nie udało się przeprowadzić spisu w umówionym
wcześniej terminie. Zgodnie z harmonogramem prace spisowe
prowadzili również ankieterzy pozyskując dane statystyczne
telefonicznie. Od 3 do 10 listopada przeprowadzony zostanie
wyrywkowo telefoniczny spis kontrolny. Wszystkim właścicielom
i użytkownikom gospodarstw dziękujemy za przygotowanie się
do spisu. W większości przypadków wywiady przebiegały bardzo
sprawnie. Podsumowanie PSR 2010 zamieścimy w kolejnym
numerze Wiadomości Skockich.
Do końca bieżącego roku sfinalizowane zostaną sprawy wykupu
gruntów pod drogi gminne w Niedźwiedzinach, Roszkówku i w
Skokach (wjazd na ul. Podgórną od ul. Wągrowieckiej). Obecnie
zakończono etap prac geodezyjnych.
Przygotowano dokumentację do wniosku o pomoc finansową
na budowę drogi w Niedźwiedzinach. Na najbliższą Sesję Rady
Miejskiej Gminy przedłożony zostanie stosowny wniosek do
zaopiniowania pod katem celowości przedmiotowego wydatku.
Następnie zadanie zostanie ujęte w planie wydatków na 2011
rok.
Sołtysi 23 wsi złożyli do Burmistrza wnioski o ujęcie w projekcie
budżetu gminy na 2011 rok zadań zaproponowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Plany wydatków funduszu
obejmują m.in.: zakup tłucznia na remonty dróg gminnych,
remonty i zakupy wyposażenia świetlic, ogrodzenia terenów
świetlic, urządzenie nowych oraz doposażenie już istniejących
placów zabaw, zakup urządzeń do utrzymania zieleni, budowę
wiat rekreacyjnych;
Zakończono budowę drogi w Budziszewicach (podbudowa na
długości 500 m), budowę nawierzchni bitumicznej ulic Kasztanowej na długości 340 mb i Lipowej na długości 133 mb, remont
ulicy Szkolnej w Potrzanowie (poszerzenie istniejącej nawierzchni, wykonanie dodatkowego skrętu w prawo przy byłej szkole
oraz ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na długości 620
mb) oraz makroniwelację ul. Rakojedzkiej (ułożenie podbudowy
na odcinku 606 mb).
Trwa rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rejowcu.

Świetlica w Rościnnie.

• Ogłoszono wykaz działki zabudowanej budynkiem letniskowym
nr 671 o pow. 0,0465 ha, położonej w Potrzanowie, przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
• Przeprowadzono remont kapitalny kominów przy budynku
byłego Ośrodka Zdrowia oraz przy Urzędzie. Przeszło dwudziestoletnie obiekty, ze względu na zagrożenie jakie powodował ich

Świetlica w Rejowcu.

• Otrzymaliśmy kolejne środki z Unii Europejskiej, tym razem
na rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie. Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na 637 tys. zł,
natomiast wartość dofinansowania wynosi 345 tys. Rozbudowę
zaplanowana na 2011 rok.
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Od 1 października rusza
nowa linia kredytowa
na działalność rolniczą

1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 22 października 2010 r) ceny skupu zbóż są na
poziomie: żyto na mąkę – ok. 550-650 zł/tona, pszenica 750-780 zł/t,
jęczmień 600 zł/t. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6 % VAT. Ceny skupu
zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę do 650 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 550 zł/t, jęczmień na paszę
w cenie ok. 550 zł/t. Do ceny doliczyć VAT. Rok temu w tym samym
okresie ceny skupu zbóż były niższe, np. pszenica była w cenie ok. 460
zł za 1 tonę . Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia, mieszanki
średnio 30-35 zł/50 kg, pszenicy średnio 40 zł za 50 kg.
2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia 22 października br.) –wynosi 3,50
– 3,55 zł/kg plus 3 – 6 % VAT. I jest ok. 0,3 – 0,4 zł/kg niższa niż rok
temu. Targowiskowe ceny prosiąt są dużo niższe niż jeszcze rok temu.
Średnio 150 – 160 zł/2szt – mało kupujących. Pogłowie trzody chlewnej
jest w Polsce nadal mniejsze niż jeszcze 3-4 lata temu. Ceny skupu
młodego bydła rzeźnego niższe niż rok temu: byki ok. 4,80 – 5,20 zł/kg,
jałówki 3,90 - 4,30 zł/kg , krowy 3,00 do 4,00 zł/kg plus 3 - 6 % VAT.
Mleko w skupie 0,80 – 1,03 zł/l.
3. Inne wiadomości.
Ceny skupu zbóż są nadal bardzo zróżnicowane – dużo wyższe niż
rok. Cena pszenicy konsumpcyjnej jest na poziomie 750 - 780 zł za tonę,
żyto na mąkę w cenie 550 - 650 zł/t. Problem jest w tym, że brakuje
dobrego ziarna, które spełnia wymagane przez Zakłady Zbożowe i
Młyny parametry jakościowe. Dużo wyższe niż rok temu są również
ceny zboża paszowego.
W ostatnich miesiącach następuje spadek ceny skupu tuczników. Jest
już niższa o ok. 0,30 zł niż rok temu i niższa o 0,70 zł/kg niż 2 lata temu.
Przyczyny tego są złożone, w tym również to, że Polacy mniej kupują
wyrobów mięsnych. Podobnie dzieję się na rynku skupu trzody chlewnej w Europie. W ostatnim czasie bardzo obniżyły się targowiskowe
ceny prosiąt. Trudno przewidzieć kiedy nastąpi poprawa opłacalności
chowu tuczników. Oby nastąpiło to wkrótce, bo inaczej nastąpi dalszy
spadek pogłowia trzody chlewnej, a głównie obniży się ilość macior i
będzie mniej prosiąt do tuczu.
Rolnicy zakończyli siewy zbóż ozimych. Siewy były w tym roku utrudnione z uwagi na nadmiar opadów i opóźnienie prac żniwnych. Również
trudne warunki były dla zbioru ziemniaków, które są w tym roku gorszej
jakości niż w poprzednich latach. Będzie duży problem z przechowaniem
ziemniaków do wiosny 2011 roku. Mamy taką sytuację, że cena ziemniaków jadalnych jest wyższa niż cena pszenicy na mąkę.
W październiku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wysyła rolnikom decyzję o przyznaniu tzw. dopłaty ONW. Pozostałe
dopłaty będę realizowane od grudnia. Zostały już ustalone stawki
płatności za 2010 rok i tak JPO = 562,08 zł/ha, UPO = 327,26 zł/ha,
ONW = 179 zł/ha, PZ = 439,03 zł/ha.
W miarę możliwości finansowych zachęcam rolników do ubezpieczenia upraw ozimych w ramach „dotowanych ubezpieczeń rolnych”.
Można ubezpieczać od gradobicia, przezimowania. Terminy ubezpieczeń do końca października, a nawet do 15 listopada. Ubezpieczenie
od skutków suszy jest droższe. Należy ubezpieczyć 50 % zasiewów.
Więcej informacji w biurach Ubezpieczających.
Kończy się w całej Polsce „Powszechny Spis Rolny” gospodarstw
rolnych.
Dnia 9 listopada br. o godz. 11 – tej zapraszam Rolników do Sali
Biblioteki w Skokach na ciekawe szkolenie nt. Ubezpieczeń rolnych
i innych informacji.
Ponadto informuję Rolników o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym kursie księgowości i rachunkowości dla rolników. Miejscem kursu
będzie Poznań. Pierwszeństwo w kursie mają osoby (rolnicy, domownicy) powyżej 45 lat. Więcej informacji u doradcy rolników.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Tomasz
Kołodziej, informuje o możliwości składania w Bankach współpracujących z Agencją wniosków o kredyty na realizację inwestycji w
gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu (Symbol
CSK) od dnia 1 października 2010 r.
Warunki udzielania kredytów z linii CSK określa rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.
U. Nr 22, poz. 121 ze zm.). Agencja po raz pierwszy będzie stosowała
formę pomocy polegającą na częściowej spłacie za kredytobiorcę
kapitału kredytu bankowego. Kredyt uruchomiony zostanie jako
program pilotażowy i dostępny będzie równolegle do znanych od lat
preferencyjnych linii kredytowych, w przypadku których Agencja spłaca
za kredytobiorcę część należnego bankowi oprocentowania.
Kwota wypłaconej pomocy w formie częściowej spłaty kapitału kredytu może wynosić maksymalnie 33 000 zł. Pomoc wypłacana będzie
w dwóch ratach:
• I rata (75% pomocy) - po zrealizowaniu inwestycji,
• II rata (25% pomocy) - na koniec okresu kredytowania, w celu ostatecznej spłaty kredytu.
Jednocześnie wysokość pomocy w formie częściowej spłaty kapitału
nie może być wyższa niż 22% kredytu.
kredytobiorcy
Kredyt z linii CSK adresowany jest do osób fizycznych, prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
podejmujących lub prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym.
przeznaczenie kredytu
Kredyt będzie można przeznaczyć na sfinansowanie szeregu różnych
inwestycji związanych z produkcją rolną w gospodarstwie rolnym (m.
in. na zakup użytków rolnych, budowę, przebudowę, remont połączony
z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej,
przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,
zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, budowę ujęć wody,
zakup i instalację urządzeń do uzdatniania wody lub do nawodnień
ciśnieniowych).
warunki udzielania kredytu
Kwota kredytu nie może przekraczać 80% inwestycji w gospodarstwie rolnym i jednocześnie nie może wynosić więcej niż 4 mln zł.
Kredyt może zostać udzielony na okres od 5 do 10 lat. Okres karencji
w spłacie kredytu, a także wysokość oprocentowania kredytu określi
Bank w umowie kredytu.
procedura ubiegania się o kredyt
Aby zaciągnąć kredyt należy przygotować plan inwestycji i złożyć go
wraz z wnioskiem o kredyt i kompletem innych dokumentów w Banku
współpracującym z Agencją (wzór wniosku określa Bank). O kredyt z
linii CSK można ubiegać się w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A.,
SGB Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A., a także w zrzeszonych w
nich Bankach Spółdzielczych, oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej
S.A. Obecnie finalizowane są prace związane z podpisaniem umów
o współpracy z kolejnymi bankami, celem umożliwienia zaciągania
kredytów z linii CSK również w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
i w zrzeszonych w nim Bankach Spółdzielczych, Banku Zachodnim
WBK S.A., Banku BPH S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku
Polska Kasa Opieki S.A.
Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytu są dostępne w
zakładce „Pomoc krajowa”.
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ARiMR jest gotowa
do realizacji dopłat ONW
za 2010 r.

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
bardzo sprawnie obsługują wnioski o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności na obszarach górskich i innych obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania (tzw. dopłaty ONW).
Rolnicy składają takie wnioski co roku wiosną wraz z wnioskiem
o przyznanie dopłat bezpośrednich. W tym roku biura powiatowe
ARiMR przyjęły ponad 700 tys. wniosków o przyznanie dopłat ONW.
Ponad 90% z nich zostało już zweryfikowanych przez pracowników
Agencji i przeszło do kolejnego etapu jakim jest naliczanie płatności
oraz wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu dopłat ONW.
Dotychczas ok. 240 tysięcy rolników otrzymało już z ARiMR decyzje
w tej sprawie. W historii działalności ARiMR nigdy tempo obsługi
wniosków o przyznanie dopłat ONW nie było tak szybkie.
Dzięki dobrej organizacji pracy i zaangażowaniu pracowników,
ARiMR jest doskonale przygotowana do realizacji płatności ONW,
która zgodnie z przepisami, rozpocznie się od 18 października 2010 r.
W pierwszej kolejności płatności otrzymają rolnicy, których gospodarstwa, ucierpiały w trakcie tegorocznych klęsk żywiołowych.
Na realizację wsparcia z tytułu prowadzenia działalności na obszarach
górskich i innych obszarach niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW) za 2010 r. ARiMR przeznaczy łącznie około 1,3 miliarda zł.
Agencja planuje, że do końca 2010 roku, zostanie wypłaconych 85%
środków, a na konta bankowe beneficjentów zostanie przekazane około
1,1 miliarda zł. Będzie to zdecydowanie najszybsze tempo realizacji
tych płatności w historii ARiMR.
Tereny, na których panują niekorzystne warunki gospodarowania lub
obszary górskie określane jako ONW, zajmują 56% powierzchni Polski.
Gospodarowanie na tego typu gruntach wymaga dodatkowych nakładów
finansowych związanych z niekorzystnym ukształtowaniem terenu oraz
nienajlepszą jakością gleb, a także warunkami klimatycznymi. W zależności od wymienionych czynników wyróżniane są cztery rodzaje obszarów
ONW, a do każdego z nich przysługuje inna wysokość dopłaty.
Najniższa z nich wynosi 179 zł na 1 ha gruntu i obowiązuje na obszarach nizinnych należących do strefy I gdzie występują ograniczenia
w produkcji rolniczej wynikające z niskiej jakości gleb, niekorzystnych warunków klimatycznych lub wodnych, a także spowodowane
niesprzyjającym ukształtowaniem terenu oraz niskim wskaźnikiem
demograficznym i znacznym udziałem w całej populacji ludności
związanej z rolnictwem.
Dopłatę w wysokości 264 zł na 1 ha otrzymają rolnicy prowadzący
działalność na obszarach należących do II strefy nizinnej oraz obszary
ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami. Tereny II strefy nizinnej
w odróżnieniu od terenów należących do I strefy nizinnej charakteryzują się gorszymi warunkami prowadzenia działalności rolniczej
wyrażonymi poprzez „wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzennej
produkcji”. Dla terenów należących do II strefy nizinnej wskaźnik ten
nie przekracza wartości 52, natomiast dla obszarów położonych w I
strefie nizinnej wskaźnik ten należy do przedziału powyżej 52 do 56.
Tereny ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami obejmują gminy
i obręby ewidencyjne rejonów podgórskich, które zostały wyznaczone
na potrzeby ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(Dz.U. z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z późn. zm.), a także co najmniej
połowa powierzchni użytków rolnych położonych jest na wysokości
powyżej 350 m. n.p.m.
Najwyższa stawka płatności ONW wynosząca 320 zł na 1 ha przysługuje rolnikom prowadzącym swoją działalność na obszarach górskich,
gdzie produkcja rolna jest utrudniona ze względu na niekorzystne
warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu. Do obszarów takich
zaliczają się gminy i obręby ewidencyjne, w których ponad połowa
użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m.
Płatności ONW otrzymuje rolnik, który m.in. posiada przynajmniej 1
ha użytków rolnych, położonych na obszarach ONW, złoży w danym roku

wniosek o przyznanie tych płatności - terminy są takie same jak dla płatności bezpośrednich, a także zobowiąże się do przestrzegania wymogów i
norm wynikających z zasad wzajemnej zgodności (cross compliance).
Wysokość przyznanych rolnikowi takich płatności zależy od wielkości
powierzchni gruntów leżących na obszarach ONW. I tak, jeżeli rolnik
użytkuje od 1 do 50 ha gruntów rolnych leżących na obszarze ONW
otrzyma takie płatności w pełnej wysokości. Natomiast gdy powierzchnia gruntów leżących na obszarach ONW wynosi od 50 do 100 ha wtedy
taki rolnik otrzyma połowę podstawowej stawki tych płatności. Jeszcze
mniej, bo 25% podstawowej stawki dopłat ONW otrzymają rolnicy,
którzy prowadzą swoją działalność na obszarach o trudnych warunkach
gospodarowania lub terenach górskich o wielkości od 100 do 300 ha.
Płatność ONW nie przysługuje do powierzchni powyżej 300 ha.
Departament Komunikacji Społecznej

Kolejne badania ptaków
nad jez. Rościńskim

Dwóch mieszkańców naszej gminy, a konkretnie miejscowości Rościnno: Hubert Czarnecki i Adam Loręcki spędzili kolejny w tym roku
weekend tj. od 8 do 10 października nad jez. Rościńskim realizując
swoją pasję, umiłowanie przyrody tj. badania ptaków. Obydwaj oni
posiadają zezwolenie do obrączkowania ptaków wydane przez Krajowe
Centrum Obrączkowania Ptaków na podstawie decyzji Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Od popołudniowych godzin w piątek 8 października do niedzieli chwytali oni w specjalne sieci i obrączkowali ptaki, w sumie łowiąc 143 ptaki z
19 gatunków. O tej porze roku trwa wędrówka ptaków, które odlatują z
naszego kraju do południowej i zachodniej Europy, do Afryki, a nieliczne
gatunki również do Azji. Dzięki obrączkowaniu ptaków dokładnie możemy prześledzić trasę, jaką pokonują nasi skrzydlaci przyjaciele. Większość
ptaków to gatunki pospolite, ale niekiedy łapią się ptaki rzadkie. Tak
było właśnie tym razem, naszym bohaterem okazał się Lelek, którego
zaobserwowano pierwszy raz w naszej gminie i zaledwie drugi na terenie
powiatu. Lelek prowadzi nocny tryb życia, żywi się owadami chwytając
je wielką paszczą. Wielkością zbliżony jest do gołębia, lecz ma bardziej
smukłą sylwetkę. W środowisku naturalnym trudny do zobaczenia, lecz w
miejscu gdzie występuje łatwy do zlokalizowania po głosie, który wydaje
w nocy z krótkimi przerwami. Gniazduje w luźnych lasach sosnowych,
chętnie w pobliżu zrębów.
Czasem w sieci obok ptaków wpadają inne zwierzęta, tym razem
złowił się nietoperz.
Zestawienie ptaków zaobrączkowanych w dniach 8-10.10.2010r.
wraz z retrapami (ptaki zaobrączkowane wcześniej w tym samym
miejscu).
1. Raniuszek 34 os.
2. Rudzik 24 os.
3. Modraszka 19 os.
4. Bogatka 19 os.
5. Czyż 13 os.
6. Mysikrólik 9 os.
7. Pełzacz leśny 6 os.
8. Kos 3 os.
9. Gil 2 os.
10. Strzyżyk 2 os.
11. Pokrzywnica 2 os.
12. Sikora czarnogłówka 2 os.
13. Sikora uboga 2 os.
14. Pokrzewka czarnołbista 1 os.
15. Dzięciołek 1 os.
16. Lelek 1 os.
17. Pełzacz ogrodowy 1 os.
18. Sójka 1 os.
19. Trznadel 1 os.
Wszystkie ptaki są po zbadaniu i zaobrączkowaniu wypuszczane
na wolność.
Karolina Stefaniak, Hubert Czarnecki
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XXIII ZAWODY O PUCHAR
PREZESA KOŁA
ŁOWIECKIEGO „BORSUK”

W niedzielę, 3 października W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie gościła młodzież ze szkół podstawowych w
Pruścach i w Wiatrowie oraz z gimnazjum w Skokach. Wszyscy przybyli
na zaproszenie Zarządu Koła Łowieckiego „Borsuk”, by w towarzystwie swych wychowawców wraz z młodzieżą z Ośrodka w Antoniewie
walczyć o Puchar Prezesa Koła Łowieckiego „Borsuk”, tj. by zmierzyć
swe siły w strzelaniu z wiatrówki oraz w konkursie wiedzy z zakresy
przyrody i łowiectwa. 						
Przeprowadzeniem zawodów zajęli się członkowie Koła Kazimierz
Grzegorzewski i Andrzej Bochyński, którzy też po zakończeniu prac
komisji sędziowskiej ogłosili wyniki i wręczyli nagrody uczestnikom.

Zgodnie z regulaminem zawodów reprezentacje szkół tworzyły 7mio osobowe drużyny, przy czym w skład każdej z nich wchodził także
wychowawca. Na punktację drużynową składała się suma punktów
uzyskanych w strzelaniu z wiatrówki przez wszystkich członków grupy
oraz punkty uzyskane przez ucznia występującego w konkursie z wiedzy
z zakresu przyrody i łowiectwa.
Po podsumowaniu wyników obu konkurencji okazało się, że najlepsze wyniki, bo aż 184 punkty osiągnęła drużyna skockiego gimnazjum
w składzie: Marta Szmyra, Aleksandra Samol, Paulina Królczyk, Artur
Kucharski, Dawid Mazurek i Bartosz Szymański z wychowawczynią
Magdaleną Samol. Równą liczbę- 160 punktów zyskały reprezentacje
szkół z Wiatrowa z opiekunem Januszem Hoffą i drużyna z Antoniewa
z Andrzejem Bochyńskim. W tej sytuacji o drugim miejscu zadecydował
pojedynek strzelecki pomiędzy najlepszymi strzelcami tych drużyn, a
zarazem najlepszymi strzelcami zawodów: Aleksandrą Dobską z Antoniewa-wystrzeliła 26 punktów i Dominikiem Jeżewskim z Wiatrowa-27
punktów. W rezultacie na II miejscu zawodów ostatecznie uplasowała
się drużyna z Wiatrowa, a III miejsce przypadło zawodnikom z Antoniewa. Tym razem IV miejscem z liczbą 150 punktów musiała zadowolić
się reprezentacja Prusiec z wychowawczynią Elżbietą Rożek.
Wspomniany pojedynek strzelecki wyłonił równocześnie „Super
Króla Zawodów”, którym został Dominik Jeżewski. Tytuł Vice Króla
zyskała Aleksandra Dobska. Oni też obdarowani zostali medalami
oraz nagrodami w postaci plecaków turystycznych. 		
Wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach obdarowane zostały medalami pamiątkowymi i nagrodami rzeczowymi, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc pucharami pamiątkowymi. Zwycięska drużyna wyjechała też
z Pucharem Przechodnim Prezesa Koła Łowieckiego „Borsuk”.
Spotkanie w Antoniewie zakończył wspólny poczęstunek jego
uczestników i organizatorów. Następne spotkanie i okazja do rewanżu już za rok, na kolejnych- XXIV zawodach o Puchar Prezesa Koła
Łowieckiego „Borsuk”.
E.Lubawy

„CHWASTY, NIE-CHWASTY”

We wrześniu żegnaliśmy się z latem. Na szkolnej wystawie pojawiły
się rośliny, na które na co dzień nie zwracamy uwagi. Oglądaliśmy takie,
które zachwaszczają trawniki, łąki, uprawy, a jednocześnie urozmaicają
strukturę roślinną, dostarczają paszy zwierzętom i pokarmu ludziom, leczą, pielęgnują, dokumentują życie codzienne, wreszcie-cieszą oczy.

WYSTAWA „KRZEWY”

Krzewy zajmują uwagę człowieka. Mniejsze od drzew, stanowią
bliższą każdemu z nas postać życia botanicznego. Chociaż już poznane,
rozmaite i atrakcyjne kryją nadal wiele tajemnic. A wszystko zaczyna
się tuż, tuż, obok nas… Wybrane gatunki oglądaliśmy na jesiennej
wystawie.

GRZYBY JADALNE

Poznawanie przyrody podnosi stopień bezpieczeństwa podczas
korzystania z jej zasobów. Dlatego po raz trzeci w naszej szkole miała
miejsce wystawa grzybów jadalnych. Odbył się także konkurs na najpiękniejszy owocnik grzyba jadalnego.
Uczniowie chętnie przystąpili do tworzenia wystawy. O miano najpiękniejszego owocnika grzyba jadalnego ubiegało się 16 borowików
szlachetnych, 6 czubajek kań, 3 koźlarze babki, 2 koźlarze czerwone, 2
maślaki zwyczajne, 1 gąska zielona oraz 8 podgrzybków brunatnych.
I miejsce za prezentację borowika szlachetnego o średnicy 25 cm
zajął Dominik Rudnik. II miejsce zajął Jonasz Żak za zaprezentowanie dwóch czubajek kań zrośniętych trzonami. Rafał Zaranek zajął
III miejsce za prezentację pięknego borowika szlachetnego o bardzo
jasnej powierzchni kapelusza.
Miejsca zostały przyznawane na drodze głosowania, w którym
uczestniczyła społeczność szkoły.
Wszyscy musimy pamiętać, że grzybobranie jest bardzo miłą formą
wypoczynku, ale tylko dla rozważnych.

DZIEŃ NAUCZYCIELA

14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Szkolny pod opieką nauczycieli: Justyny Markiewicz, Wioletty Molińskiej,
Pauliny Marszewskiej, Beaty Babrakowskiej, Renaty Stróżewskiej,
Alicji Kramer przygotował uroczysty apel. Skierowano podziękowania
za trud i wysiłek włożony w edukację i wychowanie podopiecznych.
W żartobliwy sposób kabaret zilustrował pracę nauczycieli. Występ
artystów dostarczył zebranym sporo radości i śmiechu. Zakończenie
uroczystości uświetnił występ Franciszka Dukszty, który wspaniale
wcielił się w postać Michaela Jacksona.
Tego dnia odbyło się również pasowanie pierwszoklasistów. Podczas
uroczystości najmłodsi zostali wpisani w poczet społeczności szkolnej
poprzez symboliczne mianowanie ich na uczniów. W tej doniosłej dla
nich chwili towarzyszyła im dyrekcja szkoły, wychowawcy i rodzice.
Zaproszono też wielu gości. Pierwszoklasiści mieli też okazję po raz
pierwszy publicznie wystąpić w murach szkoły. Trema i wzruszenie
nie przeszkodziły w zaprezentowaniu doskonałego programu artystycznego.

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

24 września 2010 r. uczniowie klas trzecich spotkali się z sierżantem sztabowym Grzegorzem Wawrzyniakiem, który pracował w
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Nasz gość wiele
lat pływał na ORP „Wodnik”. Na spotkanie z uczniami przyszedł
w stroju galowym i chętnie dzielił się wiadomościami o pracy na
morzu. Spotkanie stanowiło podsumowanie zajęć z kręgu tema-
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tycznego „Podróże małe i duże”. Dzieci wzbogaciły swą wiedzę na
temat mórz, oceanów, środków transportu morskiego. Na koniec
spotkania uczniowie przekazali miłemu gościowi własnoręcznie
wykonane laurki z podziękowaniami.

Ortografia na wesoło

We wrześniu w naszej szkole odbył się konkurs pt. ,,Tygodniowy
maraton ortograficzny” adresowany do uczniów klas III.
Chętni uczniowie podczas dużej przerwy lekcyjnej spotykali się
w bibliotece szkolnej i zmierzali się z ortograficznymi zadaniami. Tematyka
i zadania konkursowe każdego dnia były inne. Dużym powodzeniem
cieszyły się krzyżówki.
Spośród 27 uczniów I miejsce zdobyła Martyna Frąckowiak z klasy III
c, II miejsce Julia Frąckowiak z klasy III c i III miejsce: Julia Kwapińska
również z klasy III c oraz Jakub Springer z klasy III b.
Mistrzom ortografii gratulujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów.
Marzena Warzbińska

Międzynarodowy
Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt to nie tylko święto zwierząt domowych, ale
każdego zwierzątka, które zamieszkuje nasze środowisko. Może właśnie
taki dzień zmobilizuje nas, aby pomyśleć jak możemy urozmaicić im życie.
Często zwierzęta to wierniejsi towarzysze niż najbliżsi przyjaciele. Z tej
okazji w naszej szkole 04 października przygotowana została gazetka
oraz wystawa książek poświęcona zwierzętom. Ponadto uczniowie
mogli wziąć udział w konkursie na najciekawszą, najzabawniejszą
fotografię ze swoim pupilem.
Największą liczbę głosów zdobyło zdjęcie Aleksandry Tyll (klasa II c).
II miejsce wywalczyła fotka Pauliny Skarupy(klasa VI b) oraz III
miejsce dla Karoliny Laube (klasa II c). Pozostałe zdjęcia zostały
wyróżnione.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Marzena Warzbińska

DZIEŃ PAPIESKI W ŁOSIŃCU

13 października 2010 w szkole w Łosińcu zorganizowano „Dzień
Papieski”. Z tej okazji przygotowano wystawę książek i czasopism
poświęconych Ojcu Świętemu. Uczniowie klasy trzeciej przedstawili
krótką inscenizacje pt. „Śladami Jana Pawła II”, która przypomnieć
miała działalność papieża. Dzień ten zorganizowano po to, aby pamięć
o tym wielkim Polaku na zawsze pozostała żywa w naszej pamięci.

Organizacją tego dnia zajęła się p. katechetka Barbara Surdyk przy
pomocy nauczycieli pracujących w tej placówce.

EUROPA W JABŁKOWIE

26 września został ogłoszony przez Radę Europy dorocznym Europejskim Dniem Języków. Inicjatorzy podkreślają znaczenie nauczania
w ciągu całego życia. Mówić językiem drugiej osoby oznacza bowiem
uczynić krok ku niej, znieść bariery i lęki.
Bariery i lęki obce są uczniom Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Jabłkowie.
W poniedziałek 27. września, po raz pierwszy w Szkole Podstawowej
w Jabłkowie zorganizowane zostały obchody Europejskiego Dnia Języków. Każda z klas za zadanie miała przystroić swoją klasę, zgodnie
z wylosowanym wcześniej państwem europejskim. Uczniowie z zaangażowaniem i ogromnym wkładem pracy zamienili sale, w których na
co dzień poświęcają się nauce w hiszpańską corridę, czy holenderską
plantację tulipanów. Wśród wylosowanych państw znalazły się Wielka
Brytania, Rosja, Niemcy, Włochy, Francja oraz wspomniane wcześniej:
Hiszpania i Holandia. Komisja, w skład której wchodzili dyrektor
szkoły Pani Małgorzata Szpendowska- Wylegalska wraz nauczycielami
oceniła wkład pracy uczniów. W Szkole Podstawowej w Jabłkowie I
miejsce zajęła klasa IV, która wraz z wychowawcą Panią Ewą Brząkała
zaprezentowała w swojej sali Hiszpanię. Także w punkcie filialnym
szkoły w Lechlinie zwyciężyła klasa IV, która wraz z wychowawcą
Panią Małgorzatą Przybysz zaprosiła wszystkich tego dnia do Francji.
Należy w tym miejscu wyróżnić klasy nauczania początkowego, które
czynnie wzięły udział w święcie języków i również z zaangażowaniem
przygotowały swoje sale lekcyjne.
Europejski Dzień Języków jest także okazją do zachęcenia dzieci i
młodzieży do nauki języków obcych. Tego dnia w filiach w Lechlinie i
Jabłkowie zorganizowano Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Angielskiego. Zwycięzcami zostali Weronika Sydow z klasy V - Lechlin oraz
Kamil Świder - uczeń klasy VI w Jabłkowie. Wszystkim uczniom należy
się ogromna pochwała za wkład pracy i przygotowanie do konkursu.
Autor: Mateusz Smoleń
organizator, nauczyciel języka angielskiego

PASOWANIE NA UCZNIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W JABŁKOWIE

Dnia 15.10.2010 roku w bardzo miłej atmosferze odbyło się pasowanie na ucznia. Na początku dzieci z klas I, odświętnie ubrane, zaprezentowały licznie zebranym gościom program artystyczny. Następnie
dyrektor szkoły mgr Małgorzata Szpendowska-Wylegalska na prośbę
dzieci i rodziców w obecności pocztu sztandarowego przeprowadził
ceremonię ślubowania, a potem pasował dzieci na uczniów. Wychowawczyni wręczyła pasowanym pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje
szkolne. Do braci uczniowskiej przyjęto 10 dzieci. Po zakończeniu
pasowania Pani Dyrektor wręczyła pierwszakom torcik, który miał
osłodzić pierwszakom ten dzień.
Ślubowanie to ogromne przeżycie dla uczniów, rodziców i wychowawców klas pierwszych. Wszyscy pragną, aby uroczystość ta była piękna
i na długo zapadła w pamięci. Dlatego oprócz wspaniałego występu
uczniów, nauczyciele oraz reszta kolegów zadbała o to, by atmosfera
tego dnia była wyjątkowa, a rodzice zorganizowali dla swoich pociech
poczęstunek. Dzieci otrzymały również prezenty w postaci słodkiego
poczęstunku oraz paczki od swoich kolegów z klasy II i III.
Wychowawca: Monika Długa

PODZIĘKOWALI SWOIM
NAUCZYCIELOM…

13 października 2010 roku w Szkole Podstawowej w Jabłkowie
obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy V i VI
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zaprosili wszystkich nauczycieli i pracowników administracji na uroczysty apel. Przygotowali śmieszne scenki związane z życiem szkoły i
pracą nauczycieli. Grupa ,,ekspertów'' przeprowadziła specjalne warsztaty. Nauczyciele musieli też wykazać się wiedzą na temat swoich
uczniów. Młodzi artyści docenili pracę nauczycieli i podziękowali im
za codzienny trud włożony w nauczanie i wychowanie. W imieniu całej
społeczności uczniowskiej obdarowali wszystkich kwiatami.
Ewa Brząkała

PASOWANIE W ŁOSIŃCU

14.10 2010 roku w Szkole w Łosińcu odbyło się pasowanie na ucznia
klasy I. Pasowania 19 pierwszaków dokonała dyr. Szkoły Podstawowej
w Jabłkowie Pani Małgorzata Szpendowska- Wylegalska w towarzystwie
zaproszonych uczniów, pracowników szkoły i rodziców. Każde dziecko
oprócz pamiątkowego dyplomu otrzymało drobny upominek. Oprawę
artystyczną przygotowały dzieci z I i III klasy pod kierunkiem P. Grażyny
Mazurek. Po zakończeniu części oficjalnej rodzice pierwszaków zaprosili wszystkich zebranych na slodki poczęstunek. Mamy nadzieje że ten
wzruszający dzień pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników
imprezy, a zwłaszcza najmłodszych uczniów szkoły w Łosińcu.
Klasa I – wychowawca mgr inż. Grażyna Mazurek
Uczniowie: Głuszek Honorata, Hagdan Mirosław, Janus Jakub,
Jung Konrad, Koteras Zofia, Kowalewski Marcin, Kubiak Roksana,
Myszka Krzysztof, Piec Gracjan, Podolska Maja, Podraza Wojciech,
Rakocy Weronika, Rodak Wiktoria, Rybak Katarzyna, Sarnowski
Kacper, Szczurek Adam, Urbańska Wiktoria, Wożny Kacper, Wyrozumialski Szymon.

II Piknik Naukowy

16 października w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w
Skokach odbył się II Piknik Naukowy pod hasłem „Nauka kluczem
do przyszłości”. Był on podsumowaniem projektu edukacyjnego realizowanego w szkole od września bieżącego roku.
Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor szkoły pan Wiesław Sierzchuła, który powitał zaproszonych gości oraz przedstawicieli szkół z
Mieściska, Rąbczyna i Witkowa.
Impreza zaczęła się od występu szkolnego koła teatralnego „Iluzja”,
które przygotowało przedstawienie pt. „ Europa da się lubić”. Grę
młodych aktorów nagrodzono gromkimi brawami.
Duże zainteresowanie wzbudziła także prelekcja badacza polarnego pana Bartłomieja Luksa z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Naukowiec opowiedział o trudnych warunkach panujących w Arktyce,
jej zanieczyszczeniach i o Polskiej Stacji Badawczej im. Stanisława
Siedleckiego na Spitsbergenie.
Po prelekcji przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w konkursie
„Yeti - ulubieniec publiczności”. Zwyciężyła klasa Ia.
Na pikniku naukowym nie mogło zabraknąć doświadczeń. Studenci
Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM w Poznaniu
pod kierunkiem pani Małgorzaty Kalak wykonali ekstrakcję DNA
z cebuli i zamrażanie róży w ciekłym azocie. Nasi gimnazjaliści pod
opieką nauczycieli przygotowali doświadczenia i łamigłówki logiczne,
które przyciągnęły wielu chętnych do zgłębiania tajników wiedzy z
fizyki, matematyki i chemii.
W przerwach między doświadczeniami bawił wszystkich szkolny
zespół „Roses”.
Oprawą plastyczną imprezy była wystawa prac uczniowskich i fotogramów „Krajobrazy Spitsbergenu”.
Rada Rodziców naszego gimnazjum zadbała o to, by żaden uczestnik
pikniku nie był głodny i przygotowała pyszne kiełbaski z grilla.
Niestety, nieodpowiednie warunki atmosferyczne nie pozwoliły
na pokazy nieba przygotowane przez szkolne koło astronomiczne
„Antares”.

Podczas pikniku rozstrzygnięto dwa konkursy: Szkolny Konkurs
Wiedzy i Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Zagrożenia współczesnego świata”.
Wyniki konkursu plastycznego
1 miejsce – Paulina Owczarzak -Gimnazjum im. Adama Borysa w
Witkowie
2 miejsce – Joanna Szymczak – Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
3 miejsce – Paulina Marczak – Gimnazjum im. Adama Borysa w
Witkowie
Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy:
1 miejsce – Dominika Popkowska
2 miejsce – Joanna Kruczek, Aleksandra Samol
3 miejsce – Monika Dereżyńska, Klaudia Loręcka, Marta Szmyra,
Paulina Szymkowiak
W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję sponsorom: Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki, pracownikom Zakładu
Ekspresji Genów UAM w Poznaniu i panu Andrzejowi Pilaczyńskiemu.
Dziękuję również Radzie Rodziców i personelowi technicznemu.
Małgorzata Dudek

RAJD „MICKIEWICZOWSKIM
SZLAKIEM”

Przepiękna, słoneczna, wręcz wymarzona pogoda towarzyszyła zorganizowanemu w dniu 25 września br. przez Wojewódzkie Zrzeszenie
Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu oraz przez Starostwo
Powiatowe w Obornikach i Szkołę Podstawową nr 3 w Obornikach
Wojewódzkiemu Rajdowi Pieszemu pod hasłem „Mickiewiczowskim
Szlakiem”. Celem rajdu jak każdego roku, było popularyzacja turystyki pieszej oraz wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza i o
jego pobycie na ziemi wielkopolskiej. Stąd też jego uczestnicy musieli
wykazać się wiadomościami z tej dziedziny.				
Wśród uczestników rajdu, jak zawsze nie zabrakło reprezentacji
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, która
do udziału w nim przygotowywała się od pierwszych dni powrotu w
mury szkolne. Były więc: dodatkowe lekcje z języka polskiego oraz
udział w zajęciach bibliotecznych, które przybliżyły młodzieży postać
tego wielkiego wieszcza- Adama Mickiewicza. Efekty pracy wychowawców, polonistów oraz p. Kasicy były zauważalne już na wstępie
podczas konkursu dotyczącego wiedzy z twórczości i życia poety.
Jakże miło było usłyszeć od organizatorów rajdu słowa uznania za
bardzo dobre przygotowanie młodzieży: Patrycji Rączkiewicz, Igora
Duszyńskiego, Marcina Wolnego oraz Krystiana Grzywaczewskiego.
Również prace plastyczne pt. „Bohaterowie utworów Adama Mickiewicza” zostały wysoko ocenione przez jury-tutaj ukłony kierujemy do
p. Lidii Herman z podziękowaniem na przygotowanie młodzieży do
konkursu. Przepiękne plakaty wykonane przez Macieja Michalika,
Dominika Korczaka i Bartosza Bromberka wyróżniały się na tle
innych wykonawców.
Zadowoleni z odniesionego sukcesu, wyruszyliśmy z opiekunami: K.
Kalką, B. Seidlerem, K. Drzewosz i G. Lubawą do Objezierza, gdzie
przed laty gościł nasz wieszcz. Na terenie parku krajobrazowego,
okalającego pałac w Objezierzu, wzięliśmy udział w konkurencjach
sprawnościowych, wśród których była jazda żółwia na rowerze, rzut
lotką, rzut do kosza oraz podbijanie piłki. Organizatorzy przygotowali
jeszcze jedną atrakcję- konkurs z zakresu wiedzy pożarniczej. Niektórym z nas udało się nawet przez chwilę poczuć się prawdziwymi
rycerzami świętego Floriana. Wszyscy świetnie się bawiliśmy i w
znakomitym humorze oraz pełni wrażeń wróciliśmy do placówki.
O czym, w imieniu turystów i miłośników A. Mickiewicza, donosi
G. Lubawa
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AKCJA ZIMOWA 2010/2011
Kto odpowiada za zimowe
utrzymanie dróg
Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że na terenie Miasta i
Gminy Skoki zarządcami poszczególnych dróg są:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Oddział w Wągrowcu tel. (067)2627935
Drogi wojewódzkie:
Nr 196 – relacji Poznań – Wągrowiec (ul. Poznańska i Rościńska
w mieście Skoki)
Nr 197 – relacji Sława Wlkp. – Gniezno
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gnieźnieńska 53, 62 – 100 Wągrowiec
tel. (067) 2685480, 0604438431
Drogi powiatowe na terenie miasta Skoki:
ul. Rogozińska, ul. Parkowa, ul. Zamkowa, ul. Ciastowicza, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Dworcowa, ul. Rakojedzka, ul. Antoniewska,
ul. Topolowa
Drogi powiatowe na terenie gminy Skoki
Lechlin – Łosiniec
(dr. woj. 196) Roszkowo – Popowo Kościelne
Rościnno – Lechlin – Roszkowo
Rakojady – Kakulin – Kuszewo
Raczkowo – Jabłkowo
Glinno – Bliżyce – Wysoka – Pawłowo Skockie
Sławica – Niedźwiedziny – Dzwonowo
Kuszewo – Jabłkowo – Rybno Wielkie
Pląskowo – Michalcza
Głęboczek – Dąbrówka Kościelna
Długa Goślina – Potrzanowo – Skoki
Urząd Miasta i Gminy
ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki
tel. (061) 8925820
Zarządcą pozostałych ulic i dróg na terenie miasta i gminy jest Urząd
Miasta i Gminy w Skokach
Urząd Miasta i Gminy w Skokach będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg na w/w drogach na odcinku 68,7 km, w standardach 4-tym
i 5-tym. Do 4-tego standardu zaliczono przede wszystkim drogi o regularnej komunikacji autobusowej oraz dużym znaczeniu gospodarczym.
Drogi o mniejszym znaczeniu zostały zaliczone do standardu 5-tego.
Jednocześnie informuję, że prace będą prowadzone wg charakterystyki, opisu i dopuszczalnych odstępstw w poszczególnych standardach
zimowego utrzymania dróg
1. Odśnieżanie dróg.

Lp.

1

2

Dopuszczalne odstępstwa
Stan- Opis stanu utrzymania drogi
od standardu po ustaniu opadard
Dla danego standardu
dów śniegu
śnieg luźny
- 8 godz.
śnieg zajeżdżony - występuje
Jezdnia odśnieżana na całej języki śniegowe - występują
IV
szerokości
zaspy
- 8 godz.
(dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.)
śnieg luźny
- 16 godz.
Jezdnia odśnieżana w miejśnieg zajeżdżony - występuje
scach występowania zasp,
nabój śnieżny
- występuje
V
odśnieżony przynajmniej jezaspy
- do 24 godz.
den pas ruchu z wykonaniem
(dopuszcza się przerwy w komijanek
munikacji do 24 godz.)

2. Likwidacja śliskości zimowej.

Lp.

Standard

1

IV

2

V

Dopuszczalne
Opis stanu utrzymania drogi dla odstępstwa od standardu
danego standardu
po stwierdzeniu
występowania zjawiska
Jezdnia posypywana na odcinkach gołoledź
- 8 godz.
decydujących o możliwości ruchu pośniegowa
- 10 godz.
lodowica
- 8 godz.
Jezdnia posypywana na odcinkach gołoledź
- 8 godz.
decydujących o możliwości ruchu pośniegowa
- 10 godz.

Urząd Miasta i Gminy Skoki w ramach zimowego utrzymania dróg
2010/20011 dysponuje:
a) materiałami do zwalczania śliskości pośniegowej:
– Piasek - 200 ton
- Sól – 50 ton
Do posypywania dróg będzie używana mieszanina piasku z solą (o
zawartości soli ok. 25%)
b) sprzętem:
– piaskarki samochodowe – 2 szt.
Prace przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzone będą systemem
interwencyjnym, po stwierdzeniu wystąpienia niekorzystnych zjawisk
dla przejezdności dróg. Urząd Miasta i Gminy w Skokach odpowiada
za zimowe utrzymanie dróg gminnych. Natomiast za utrzymanie pozostałych dróg odpowiada Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
i Powiatowy Zarząd Dróg.
3. Wykonawcy akcji zimowej na drogach gminnych
Wykonawcę prac związanych z odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi
na drogach gminnych wybrano na podstawie przetargu: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe, Włodarczyk Szymon, Roszkowo1A/4,
62-085 Skoki
Uwaga!
Zastrzeżenia i uwagi do stanu technicznego dróg innych niż gminne
należy kierować do w/w zarządców dróg.
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„Rozwesołki”
są wśród nas

„Rozwesołki” to tytuł popularnej książki dla dzieci autorstwa Joanny Papuzińskiej z ilustracjami Elżbiety Krygowskiej-Butlewskiej,
to też „imię” bohaterów wierszy pani Joanny, a od 21 września br. to
również oficjalna nazwa powstałego w Szkole Podstawowej Fundacji
„Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Rejowcu teatru dziecięcego.
Bo właśnie, 21 września br. w szkole w Rejowcu, odbyła się uroczystość nadania imienia „Rozwesołki” powstałemu tu w ostatnich
tygodniach teatrowi, w którym w rolę aktorów wcielają się najmłodsiprzedszkolacy i uczniowie szkoły podstawowej.
W uroczystości, w której rolę rodziców, a zarazem instruktorów
kierujących na co dzień teatrem przyjęli Elżbieta Drygas i Jerzy
Hamerski, a rolę jego matek chrzestnych Joanna Papuzińska- poetka
i Elżbieta Krygowska-Butlewska- ilustratorka, udział wzięli rodzice i
wychowawcy małych aktorów. W charakterze gości jej uczestnikami
byli też: burmistrz Tadeusz Kłos, przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kujawa, sekretarz Gminy Blanka Gaździak, prezes
Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach Jan Sztylka,
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłkowie Małgorzata
Szpendowska-Wylegalska i dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Skokach Elżbieta Skrzypczak.
Po powitaniu przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
wszystkich przybyłych na uroczystość, Jerzy Hamerski przedstawił
historię powstania teatru, a następnie młodzi artyści zaprezentowali kilka piosenek i inscenizacji. Z kolei aktorów obdarowano
znaczkami pamiątkowymi. Zgromadzeni podpisali się pod aktem
założycielskim teatru, a burmistrz i dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego na ręce dzieci przekazali upominki w postaci:
kroniki i radiomagnetofonu.
Teraz też nastąpiła kolejne, miłe dla bohaterów dnia- młodych artystów wydarzenie, a było nim spotkanie z autorką wierszy i książek
dla dzieci panią Papuzińską. W jego trakcie poetka prezentowała
swoje utwory, a dzieci odpowiadały na zadawane im pytania i same
korzystały z możliwości zadawania jej pytań.
Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek uczestników spotkania, a zainteresowani mogli nabyć książki z dedykacją autorki.
Spotkanie przygotowali: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jabłkowie i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach, które też
przyjęły patronat nad powstałym teatrem.
Edmund Lubawy

Serce roście słuchając
tych młodych

Mówi się, że dzisiejszej młodzieży marzy się jedynie życie lekkie,
łatwe i przyjemne, że nie uznaje żadnych autorytetów i wartości. To
wielce krzywdząca opinia, bo choć zdarzają się młodzi, którzy lubią
mocno żyć, to przecież większość z nich to osoby wrażliwe, mądre
i wiedzące, co w życiu ważne.
Słowo „Ojczyzna” ma dla nich może inne znaczenie niż dla ich
dziadków, ale nie jest tylko wytartym, niemodnym hasłem słownikowym. I choć na co dzień nie zachwycają się pewnie poezją, a
szczególnie tą patriotyczną, to jakże pięknie potrafią ją rozumieć,
jak głęboko przeżywać i interpretować. Można się było o tym przekonać podczas IV już Turnieju Recytatorskiego „Głos poezji”, który
odbył się 22 października.
Organizator turnieju - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w
Skokach zaproponowała gimnazjalistom z naszego powiatu zaprezentowanie wiersza realizującego ideę „Poezja Ojczyzny pełna”.

Zaproszenie do udziału w turnieju przyjęło osiem szkół z terenu
powiatu. Były wśród nich dwa gimnazja wągrowieckie oraz gimnazjum z Antoniewa, Mieściska, Rąbczyna, Skoków, Wapna i Żelic.
Miejsce spotkania to aula Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, która gości młodych interpretatorów poezji od
pierwszej edycji turnieju.
Jak na prawdziwy turniej przystało występy oceniało bezstronne
jury, które w tym roku stanowili: pani Elżbieta Drygas (współtwórczyni szkoły autorskiej „Łejery” w Poznaniu) – jako przewodnicząca, panie: Wiesława Pogodzińska (wieloletnia nauczycielka języka
polskiego w Szkole Podstawowej w Skokach), Renata Wójcik z
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu oraz panowie Jerzy
Hamerski (współtwórca szkoły autorskiej „Łejery” w Poznaniu) i
Piotr Borowicz (redaktor naczelny gazety „PodSkoki”).
Na scenie wystąpiło 22 uczestników, którzy zaprezentowali
różnorodne wiersze mówiące o ojczyźnie. Były wśród nich utwory
Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Czesława Miłosza czy Juliana Tuwima lub Ildefonsa Gałczyńskiego ale także mniej znanych
poetów takich jak: Stanisław Baliński, Adam Lizakowski czy Leon
Szuman lub prawie zupełnie zapomnianych: Kornela Ujejskiego,
Wincentego Pola czy Władysława Bełzy. Niektórzy sięgnęli po
utwory współcześnie żyjących: Jana Pietrzaka i Wojciecha Młynarskiego. Trudno wymieniać tu wszystkich autorów, bo w każdej epoce
ojczyzna była tematem wierszy.
I nie wybór wiersza był najistotniejszy, ale sposób w jaki odczytali go młodzi odtwórcy. A odczytali je wspaniale. Mimo młodego
wieku ich interpretacje cechowała dojrzałość, a niektórzy błysnęli
prawdziwym talentem.
Niełatwe zadanie miało jury, które w końcowym werdykcie wyraziło wielki podziw dla wszystkich, przyznając jednocześnie, że
zaskoczył ich wysoki poziom wykonawstwa.
Dlatego też z prawdziwą przyjemnością uhonorowano wszystkich
uczestników tomikami poezji, przyznając sześciu z nich szczególne
wyróżnienia i czołowe miejsca.
Wśród wyróżnionych znalazły się:
Anna Francuziak z Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu, ul. Św. Wojciecha (Juliusz Słowacki, "Hymn" [„Smutno mi Boże”]);
Marta Tyrakowska - Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, ul. Kolejowa (Julian Tuwim, „Kwiaty polskie" [fragment:
„My country is my home. Ojczyzna...”]”);
Ewa Serwatka - Gimnazjum w Mieścisku (Adam Lizakowski,
"Ojczyzna").
Laureatkami IV turnieju zostały:
I miejsce – ex quo - Karolina Maks z Gimnazjum Nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Wągrowcu (wspaniała interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta „Nike, która się waha”) i Sylwia Rutkowska z
gimnazjum w Antoniewie (za wiersz Aleksandra Fredry „Ojczyzna
nasza”),
II miejsce Patrycja Serwatka – uczennica Gimnazjum w Mieścisku
(Stanisław Baliński, „Ojczyzna Szopena”).
Organizatorzy turnieju uhonorowali pięknymi dyplomami
wszystkich opiekunów, którzy przygotowali młodych wykonawców
do występu.
Zadbano także o wspaniały nastrój i małe co nieco, no i, jak
zwykle przy takich okazjach bywa, odbył się koncert znanego już z
wcześniejszych występów w Skokach pana Witolda Żuromskiego,
który wykonał wraz z towarzyszącą mu solistką kilka utworów z
Krainy Łagodności, czyli piosenki z repertuaru SDM, Grupy Pod
Budą, Tadeusza Woźniaka i Stanisława Soyki.
To był piękny wieczór, bo nie tylko przepełniony piękną poezją,
ale utwierdzający starszych jego uczestników, że Polska nie zginie,
póki są tacy jej przedstawiciele jak ta spora grupa młodych, wrażliwych na piękne słowo ludzi.
„Serce roście”, chciałoby się powtórzyć za mistrzem z Czarnolasu.
Dziękujemy Wam, młodzi przyjaciele! Naprawdę serce roście!
Irena Kasica
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„Stara, ale jara”
– czyli spotkanie z Panią
Marią Czubaszek

Gdy zewsząd wyziera smuta, niezrozumiała agresja, która czasem
przeraża, warto, choćby na chwilę, uciec w inną lepszą rzeczywistość.
Mówicie, że to niemożliwe? Ależ możliwe i w dodatku nic nie kosztuje, no, może jedynie wymaga trochę czasu.
Ci, którzy ten czas znaleźli w poniedziałkowy wieczór 18 października i wybrali się do biblioteki w Skokach na spotkanie z panią
Marią Czubaszek, nie tylko świetnie się bawili, ale co ważniejsze,
jak myślę, odkryli, że radość życia można czerpać z każdej chwili i
w każdym wieku.
Też coś, jakaś Maria Czubaszek! – ktoś powie. Nie ma Jej na
okładkach czasopism kolorowych, nie pokazuje się na salonach,
więc co w Niej takiego niezwykłego?
Nic, Ona sama jest niezwykła.
Starsi uczestnicy spotkania pewnie pamiętają panią Marię z
cyklicznych audycji radiowych, które tworzyła. A Ci, którzy nie
pamiętają, to z pewnością znają zaczerpnięte z nich powiedzenia
„Serwus, jestem nerwus” czy „Dzień dobry, jestem z kobry”, a już
na pewno znają piosenki „Rycz, mała, rycz” czy „Wyszłam za mąż,
zaraz wracam”, do których napisała słowa.
Ileż było w tych dialogach radiowych, napisanych przez panią
Marię, humoru! W kolejnych odcinkach tych mini słuchowisk udział
brali tacy aktorzy jak choćby Irena Kwiatkowska, Jerzy Dobrowolski
czy Wojciech Pokora i Bohdan Łazuka.
Audycja zniknęła z anteny radiowej, ale Maria Czubaszek nadal
jest obecna ze swoimi felietonami pełnymi humoru, lekkiej ironii i
dystansu do świata. Od kilku lat prowadzi na portalu internetowym
Wirtualna Polska swój „Blog niecodzienny”, gdzie komentuje, w
sobie tylko właściwy sposób, to, co Ją śmieszy, może dziwi, a czasem
pewnie irytuje. Robi to z takim wdziękiem, że wielu mogłoby się od
Niej tego uczyć. Choć nie wiem nawet, czy to możliwe, bo Maria
Czubaszek jest jedyna i niepowtarzalna.
A o tym, że jest osobą niezwykłą, przekonała nas w czasie spotkania. Zająć przez ponad godzinę uwagę około stu uczestników
opowiadaniem, jak sama twierdzi, głupotek - to jest sztuka. Trzeba
było widzieć wpatrzoną w Nią salę, trzeba było słyszeć te salwy
śmiechu i cichy podziw!
Okazało się, że nie trzeba być wcale bywalcem salonów czy widnieć
na okładkach czasopism, aby przyciągnąć widownię. Pani Maria to
instytucja prawie i to ze znakiem najwyższej jakości. Zachwyciła
wszystkich, i młodych i tych nieco starszych.
Tak sobie myślę, że gdyby nie było Marii Czubaszek, to należałoby
Ją sobie wymyślić. Tylko, czy starczyłoby nam talentu, dowcipu i
błyskotliwości, by w pełni oddać Jej nietuzinkową osobowość?
Obawiam się, że nie. Dlatego dobrze, że mamy panią Marię i że
zechciała się z nami spotkać i podzielić swoimi przemyśleniami w
lekkiej formie podanymi.
Może po kilku podobnych spotkaniach i my będziemy radośniejsi
i nabierzemy dystansu do wielu problemów? Jeśli świata nie da się
zmienić, to może warto czasem mrugnąć do niego okiem? Co Wy
na to?
Irena Kasica

UWAGA!
ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ
CZYTELNICZYCH DLA DZIECI

Zajęcia dla najmłodszej grupy czytelników – Elfików oraz Molików od listopada odbywać się będą co tydzień. Poniedziałkowe
zajęcia pod hasłem Popołudnie z Maluchem zostaną połączone z
wtorkowymi spotkaniami Elfików.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Gmina Skoki na targach turystycznych TOUR SALON 2010.

Hubertus w Gminie Skoki.

Karpia nie zabraknie - odłowy na skockich stawach.

Młodzi ornitolodzy z Rościnna.

Pasowanie klas I w SzP w Skokach.

Pasowanie klas pierwszych w SzP w Łosińcu.

IV Turniej Recytatorski (Głos Poezji).

Spotkanie z Marią Czubaszek.

