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92 ROCZNICA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI!

W trakcie apelu odśpiewano Hymn Narodo-
wy, hymn Bractwa i inne pieśni patriotyczne. 
Przypomniano też udział członków Bractwa 
w walkach niepodległościowych. Następnie 
na frontonie budynku umieszczono Tarczę 
Królewską upamiętniającą zwycięstwa Alek-
sandra Ratajczaka w strzelaniach brackich w 
w/w latach.  

Po apelu członkowie Bractwa zorganizo-
wali Powstańczo-Niepodległościowy Turniej 
Strzelecki. 

Centralne uroczystości Niepodległościowe 
odbyły się w godzinach wieczornych, rozpoczęły 
się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele 
pw. Świętych Piotra i Pawła. Uroczysty cha-
rakter mszy świętej podkreślał udział licznych 
pocztów sztandarowych i pieśni w wykonaniu 
Chóru Kameralnego, a całość uzupełnił montaż 

11 listopada 2010 r., o godz. 11:30 uroczystym apelem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego przed domem 
przy ul. Jana Pawła II nr. 3, zamieszkałym w okresie międzywojennym przez Aleksandra Ratajczaka 
– Zielonoświątkowego Króla Kurkowego w latach: 1934 i 1937 oraz Żniwnego Króla Kurkowego 1937 r. 
rozpoczęły się uroczystości 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Skoki.

Dokończenie na str. 2
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słowno – muzyczny o charakterze patriotycznym w wykonaniu młodzie-
ży gimnazjalnej pod kierownictwem Danuty Kobus – Boguni. 

Po uroczystościach w kościele zebrani w towarzystwie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Mieściska udali się pod Tablicę Pamiątkową ku czci 
ofiar walk niepodległościowych na Placu Powstańców Wielkopolskich, 
gdzie harcmistrz Andrzej Surdyk przypomniał historię walk niepodle-
głościowych i proces odzyskiwana przez Polskę niepodległości. Tutaj 
też zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć ofiar walk, a delegacje: 
samorządu gminy, młodzieży szkolnej, zakładów pracy oraz stowarzy-
szeń i organizacji złożyli wiązanki kwiatów i tym sposobem oddali cześć 
poległym, o pamięci których świadczy ta pamiątkowa tablica.

E. Lubawy

92 ROCZNICA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI!

Dokończenie ze str. 1

Listopadowa pogoda nie zepsuła podniosłego 
nastroju, jakim Kurkowe Bractwo Strzeleckie w 
Skokach uczciło Dzień Niepodległości.

Odzyskanie niepodległości przez wielkopolskie ziemie nastąpiło 
później, niż we wschodnich regionach kraju, gdzie już 11 listopada 
1918 r. nasi rodacy mogli cieszyć się z odzyskiwanej wolności. U nas 
dopiero po wybuchu powstania wielkopolskiego 27 grudnia 1918 r. biało 
- czerwone flagi mogły powiewać dumnie nad naszymi miastami. Dla 
upamiętnienia tych splecionych ze sobą doniosłych wydarzeń końca 
1918 roku oraz udziału w nich mieszkańców Ziemi Skockiej, bractwo 
kurkowe organizuje statutowy powstańczo – niepodległościowy turniej 
strzelecki. Kulminacyjnym punktem pierwszej części tego dnia był 
uroczysty apel poświęcony wybitnej postaci okresu międzywojennego 
w skokach, Aleksandrowi Ratajczakowi -  zielonoświątkowemu królowi 
kurkowemu z 1934 i 1937 r. i królowi żniwnemu z 1937 r.

Aleksander Ratajczak urodził się 22 III 1894 r. w 
Słocinie koło Grodziska Wielkopolskiego, jako syn 
Macieja i Marianny ze znanego w całej Polsce rodu 
Drzymałów. W okresie I wojny światowej pełnił  
służbę wojskową na froncie zachodnim, uczestnicząc 
walkach pod Verdun we Francji. Po demobilizacji i 
powrocie do domu ochotniczo zgłosił się do wielko-
polskich oddziałów powstańczych, walczył na froncie 
południowym pod Rawiczem i Kąkolewem. Po za-

kończeniu powstania kontynuował służbę wojskową w 55. Poznańskim 
Pułku Piechoty, z którym uczestniczył w zmaganiach wojny polsko 
- bolszewickiej na kierunku frontu białoruskiego. Był ranny w bitwie 
pod Kobryniem na Białorusi. W działającym w Skokach w okresie 
międzywojennym Towarzystwie Powstańców i Wojaków, organizacji 
skupiającej uczestników I wojny światowej i powstania wielkopolskiego 
pełnił funkcję referenta oświatowego. 

Aleksander Ratajczak był z zawodu kupcem. Od 1922 r. do wybuchu 
II wojny światowej prowadził w Skokach sklep Spółdzielni Spożywców 
ZGODA, który mieścił się w budynku, znajdującym się dziś przy ul.Jana 
Pawła II nr 3. Przed wojną Aleksander Ratajczak należał do działające-
go w Skokach Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, współtworzył też 
klub sportowy WEŁNA, którego jubileusz obchodziliśmy niedawno.

Od maja 1928 r. do wybuchu II wojny światowej Aleksander Rataj-
czak był członkiem Bractwa Strzeleckiego w Skokach, w którym pełnił 

Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Skokach 
w Dniu Niepodległości

funkcję sekretarza i zastępcy sekretarza. W okresie okupacji hitlerow-
skiej pracował z początku jako robotnik szosowy, a przed końcem wojny 
jako księgowy w skockiej mleczarni. Po wyzwoleniu był współzałoży-
cielem Spółdzielni Spożywców JEDNOŚĆ, a po jej likwidacji w 1951 
r. pracował w GS Samopomoc Chłopska. Król kurkowy Aleksander 
Ratajczak zmarł w dniu 22 VI 1983 r. i spoczął na cmentarzu para-
fialnym w Skokach. Jego nazwisko wyryte jest na pamiątkowej tablicy 
poświęconej powstańcom wielkopolskim z Ziemi Skockiej.

Apel przed domem, w którym niegdyś mieszkał Aleksander Rataj-
czak zakończyła modlitwa za zmarłych wyzwolicieli Ojczyzny i chwila 
ciszy przy pochylonych nisko sztandarach.

W drugiej części brackiego programu Dnia Niepodległości przepro-
wadziliśmy zawody strzeleckie. W turnieju głównym zwyciężył Janusz 
Król przed Stanisławem Grzegorzewskim i Adamem Mrozińskim. 
W rywalizacji młodych strzelców najlepszy był  Tomasz Przykucki 
przed Piotrem Maciejewskim i Sebastianem Rosikiem, w strzelaniu 
do tarczy darczyńców pierwsze miejsce zajął Adam Mroziński przed 
Krzysztofem Jachną i Krzysztofem Migasiewiczem, a w zawodach 
punktowych zwycięzcami zostali Anna Jachna i Stefan Kubiak, co 
przekazuje Szanownym Czytelnikom piszący te słowa 

Krzysztof Jachna
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
Ziemi: 
Dudkiewicz Rafał ur. 12.10.
Pawlak Maciej ur. 14.10.
Przybysz Mikołaj ur. 19.10.
Maj Roksana ur. 24.10.
Górna Anna ur. 25.10.
Giersig Filip ur. 26.10.
Figiel Igor ur. 09.11.
Dankowski Gabriel ur. 10.11.
Stefańska Zuzanna ur. 10.11.
Szymkowiak Norbert ur. 18.11.
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:
Błachowiak Piotr i Królczyk Monika
Nowak Sławomir i Grossman Anita
Gozdór Grzegorz i Bosacka Ewa
Dudziński Jarosław i Lewicka Irma
Błażejewski Dawid i Sufleta Małgorzata
Gaca Paweł i Karbowniczak Monika
Rakowicz Patryk i Perzak Agnieszka
Cabański Damian i Rajewska Paulina
Jauksz Marcin i Bednarek Magdalena
Kwarta Piotr i Jabłkowska Iwona
Czarnecki Arkadiusz i Jaszyk Ilona
Zima Piotr i Mioduszewska Beata
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz 
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół. 

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi 
znaleźli:
Macias Zdzisław r.1973 – Raczkowo zm.24.09.
Szafran Zygmunt r. 1928 – Lechlinek zm. 23.10.
Słoma Alojzy r. 1927 – Pawłowo Skockie zm. 26.10.
Mikulska Aniela r. 1920 – Grzybowice zm. 29.10.
Bagiński Tadeusz r. 1939 – Skoki zm. 03.11.
Maciejewska Halina r. 1957 – Glinno zm. 08.11.
Florek Marian r. 1936 – Skoki zm. 09.11.
Łagowska Kazimiera r. 1926 – Łosiniec zm. 10.11.
Rutkowska Alina r. 1938 – Skoki zm. 10.11.
Patelska Lubomira r.1947 – Glinno zm. 16.11
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

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

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

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

ZmIANY w SKOCKIEj SŁużbIE 
ZDROwIA!!!

Informujemy, że Pani dr Violetta Guner i Pani Irka Kamińska- 
pielęgniarka środowiskowo-rodzinna- które jeszcze do niedawna 
pracowały w Przychodni Hipokrates - od dnia 01.09.2010 r. zatrudnione 
zostały w prowadzonej przez dr Marcina Sokoła Przychodni Medycyny 
Rodzinnej FALCO.

Od dnia 01.10.2010 r. nowym pracownikiem Przychodni FALCO 
została kolejna była pracownica Hipokratesa - Pani Barbara Wojtasiak- 
położna środowiskowo- rodzinna. Pracownice te znacznie wzmocniły 
kadrę FALCO- zwłaszcza jeżeli chodzi o część pediatryczną.

Jednocześnie informujemy, że pacjenci Pani dr Violetty Guner- 
którzy chcą nadal być leczeni przez Panią doktor i jednocześnie chcą 
korzystać z usług pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej Pani Ireny 
Kamińskiej i położnej środowiskowo- rodzinnej Pani Barbary Wojta-
siak proszeni są o niezwłoczne wypełnienie deklaracji wyboru lekarza, 
pielęgniarki i położnej. Druki tych deklaracji można otrzymać w obu 
rejestracjach: dziecięcej i dla dorosłych w Przychodni Medycyny Ro-
dzinnej FALCO przy ul. Ciastowicza 12 w Skokach.

Ponadto przypominamy, że nie ma konieczności wypisywania się z 
poprzedniego Ośrodka Zdrowia, ponieważ wypełniona nowa deklara-
cja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej jest jednocześnie rezygnacją 
z usług ośrodka do którego należało się do tej pory.

Zapraszamy!!!
Kierownictwo Przychodni Medycyny Rodzinnej FALCO

uwAGA !!! 
OŚRODEK POmOCY SPOŁECZNEj w SKOKACh 
ZwRACA SIę Z PROŚbą O PRZEKAZANIE 
ZbęDNEj ODZIEżY ZImOwEj (SZCZEGóLNIE 
DZIECIęCEj) DLA OSób POtRZEbująCYCh.
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Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

„SPRZątANIE ŚwIAtA 2010”
Akcja „Sprzątania Świata”, zorganizowana w dniach 24-30 września 

2010 roku na terenie Gminy Skoki, jak co roku spotkała się z dużym 
zainteresowaniem. Do akcji włączyli się uzbrojeni w rękawice i worki 
do odpadów uczniowie szkół, mieszkańcy sołectw z terenu gminy oraz 
przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

W ramach akcji zebrano 4 m3 odpadów luzem oraz 303 worków, 
które dostarczono do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komu-
nalnych w Kopaszynie za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Komunalno 
Transportowego „ORDO” z Czerwonaka. 

Ponadto w dniach 27-30 września 2010 roku odbyła się nieodpłatna 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych, folii, reklamówek i toreb folio-
wych, worków po nawozach sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (ZSEE). Zebrano łącznie ponad 1,3 [Mg] elektro-
śmieci, a wśród nich komputery, monitory, odbiorniki telewizyjne, 
pralki, lodówki, drukarki itp.

Wszystkim uczestnikom biorącym udział w akcji „Sprzątanie Świata” 
dziękujemy.

Referat Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

RAZEm 
PRZECIwKO PRZEmOCY…

Gmina Skoki w ramach projektu „Rodzina bez przemocy w Gminie 
Skoki” zorganizowała szkolenie pn.: 

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie również z problemem alko-
holowym: nowe dokumenty, nowe procedury, nowe zadania i nowe wy-
datki na poziomie każdej gminy w Polsce – budżet  i uchwały  2011”

Szkolenie odbyło się w dniu 08.12.2010 r. o godz. 13.00 w sali Bi-
blioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Skokach i skierowane 
było do pracowników instytucji publicznych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Skoki, tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, szkół, Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędu Miasta             
i Gminy Skoki, itp.

Celem szkolenia było zapoznanie osób, mających bezpośredni lub 
pośredni kontakt z osobami doświadczającymi przemocy domowej, z 
nowymi przepisami i procedurami  w zakresie przeciwdziałania przemo-
cy, by mogli skuteczniej i sprawniej reagować w tego typu sytuacjach.

StOP PRZEmOCY
Gmina Skoki w ramach projektu „Rodzina bez przemocy w Gminie 

Skoki” zorganizowała w dniu 10.12.2010 r. programy profilaktyczne:
„Bezpieczny korytarz” – skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Skokach.
„Razem przeciw przemocy” – skierowany do uczniów Gimnazjum 

Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.
Celem przeprowadzonych zajęć było uzmysłowienie uczniom sko-

ckich szkół, co to jest przemoc i kiedy mają z nią do czynienia, a także 
jak radzić sobie z aktami przemocy zarówno w szkole, jak i w domu.

OGŁOSZENIE
Gmina Skoki w ramach projektu „Rodzina bez przemocy w Gminie 

Skoki” organizuje w dniu 14.12.2010 r.  w Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Skokach dwa spektakle teatralne:
godz. 9.15  - „Dylematy małej Agaty” – skierowany do uczniów klas 
I – III;
godz. 10.15 - „Nie dręcz mnie” – skierowany do uczniów klas IV 
– VI.

Pierwszy ze spektakli porusza problem bezpieczeństwa dzieci 
poza domem oraz wyrabia w dzieciach poczucie odpowiedzialności 
i uczciwości.

Drugi z w/w spektakli podejmuje problematykę przemocy fizycznej 
i psychicznej w szkołach oraz w domach. Stara się zwrócić uwagę spo-
łeczności szkolnej na duży problem agresji wśród dzieci i młodzieży.

OGŁOSZENIE
Gmina Skoki informuje, że telefon zaufania pod nr (61) 826 10 33, 

stworzony w ramach projektu „Rodzina bez przemocy w Gminie Skoki” 
funkcjonować będzie do 27.12.2010 r.

INFORmACjA
Informujemy, że w związku z trwającą gazyfikacją miasta 

Skoki, w czwartki od godz. 12:00 do 16:00 pełnią dyżury pra-
cownicy Gazowni Poznańskiej. 

W pozostałe dni tygodnia w godz. od 7:00 do 15:00 zapra-
szamy Państwa do Biura Obsługi Klienta w Wągrowcu, ul. 
Skocka 53, nr tel. 67 268 88 87, adres e-mail:bok.wągrowiec@
pgnig.pl lub do odwiedzenia naszej strony internetowej www.
pgnig.pl

StOwARZYSZENIE 

LOKALNA GRuPA 
RYbACKA „7 RYb” 

PODPISAŁO umOwę 
O POmOCY NA REALIZACję 

LOKALNEj StRAtEGII ROZwOju
Bardzo nam miło poinformować Państwa, że w dniu 23 listopada 

2010 roku Sekretarz stanu Kazimierz Plocke podpisał umowę dotyczącą 
realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) z 
naszą Lokalną Grupą Rybacką 7 RYB, na kwotę 21.486.256,10 zł. 
Podpisania umowy ze strony naszego Stowarzyszenia dokonali pani 
Iwona Sip-Michalska – Skarbnik oraz Wiceprzewodniczący pan Wal-
demar Wyczyński. 

Przypominamy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” 
zostało utworzone w 2009 roku, w jego skład wchodzą gminy: Oborni-
ki, Rogoźno, Skoki, Wągrowiec, Margonin, Szamocin oraz Wyrzysk. 
Podpisana umowa otwiera LGR 7 RYB drogę do realizacji projektów 
skierowanych na podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej 
obszarów zależnych od rybactwa. Przyczynią się one do rozwoju sektora 
usług, dywersyfikacji dochodów oraz zatrudnienia rybaków i hodowców 
ryb. Służyć będą całym obszarom i ich mieszkańcom. 

Umowa przewiduje realizację LSROR na kolejne pięć lat od dnia 
podpisania umowy.

Więcej o Stowarzyszeniu na stronie www.7ryb.pl
Karolina Stefaniak 

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia 

uwAGA PODAtNICY 
PODAtKów LOKALNYCh!

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, 
że 15 listopada br. Minoł termin płatności IV raty 
podatków lokalnych: rolnego, leśnego i od nieru-
chomości za 2010 rok.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od niewpłaconych w ter-
minie podatków, począwszy od dnia następnego po upływie terminu 
płatności, naliczone zostaną odsetki za zwłokę.



�

wYbORY buRmIStRZA 
mIAStA I GmINY SKOKI!

Woli wyborców poddał się Burmistrz V kadencji Tadeusz Kłos, który 
funkcję tę pełnił również w latach 1990-1994 oraz w latach 2002-2006. 
Wobec tego, że kandydat nie miał kontrkandydatów wyborcy odpowia-
dali na pytania „TAK” lub „NIE”. W tak przeprowadzonych wyborach, 
za Tadeuszem Kłosem opowiedziało się 2050 wyborców, przy 585 gło-
sach przeciwnych, co dało 77,80% głosów i oznaczało równocześnie, że 
Tadeusz Kłos został wybrany Burmistrzem na lata 2010-2014.

Uprawnionych do głosowania było 6923 mieszkańców Miasta i 
Gminy. Udział w wyborach wzięło 2697 wyborców, którzy oddali 2635 
głosów ważnych. 

wYbORY DO RADY mIEjSKIEj 
GmINY SKOKI!

W szranki wyborcze do Rady Miejskiej Gminy Skoki stanęło 22 
Kandydatów, spośród których wyborcy mieli wyłonić 15 radnych.

Nowością tegorocznych wyborów stało się to, że kandydujący w 
okręgach wyborczych: nr 1, nr 3, nr 5 i nr 8 nie mieli kontrkandydatów 
– liczba osób które w tych okręgach zdecydowała się na kandydowanie 
była równa liczbie wybieranych radnych. W rezultacie kandydaci ci, 
decyzją Miejskiej Komisji Wyborczej zgodnie z art. 189 ust. 1 ustawy z 
dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz.U. z 2010r, Nr 196, poz. 1190 ze zmianami) 
zyskali mandaty radnych bez przeprowadzenia głosowania. 

Po zakończeni prac Obwodowych Komisji Wyborczych Miejska 
Komisja Wyborcza ogłosiła że największe zaufanie wyborców w po-
szczególnych okręgach wyborczych zyskali i radnymi Rady Miejskiej 
wybrani zostali: 

- w okręgu wyborczym nr1 obejmującym 3 mandaty (Obwodowa 
Komisja Wyborcza Nr 1 w Szkole Podstawowej w Skokach):

• Kujawa Zbigniew
• Surdyk – Fertsch Wiesława
• Wiśniewski Antoni – wszyscy wybrani bez głosowania
- w okręgu wyborczym nr 2 obejmującym 4 mandaty (Obwodowa 

Komisja Wyborcza Nr 2 w Przedszkolu Samorządowym w Skokach):
• Berendt Elżbieta -  262 głosy
• Deminiak Franciszek – 336 głosów
• Kaniewski Stanisław – 258 głosów
• Rosik Michał – 261 głosów
- w okręgu wyborczym nr 3 obejmującym 1 mandat (Obwodowa 

Komisja Wyborcza Nr 3 w Kakulinie):
• Tyl Leszek -  wybrany bez głosowania
- w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym 1 mandat (Obwodowa 

Komisja Wyborcza Nr 3 w Kakulinie):
• Kozłowska Maria -  56 głosów
- w okręgu wyborczym nr 5 obejmującym 1 mandat (Obwodowa 

Komisja Wyborcza Nr 7 w Bliżycach):
• Witek Roman – wybrany bez głosowania
- w okręgu wyborczym nr 6 obejmującym 1 mandat (Obwodowa 

Komisja Wyborcza Nr 4 w Lechlinie):
• Zaganiaczyk Małgorzata -  150 głosów
- w okręgu wyborczym nr 7 obejmującym 1 mandat (Obwodowa 

Komisja Wyborcza Nr 4 w Lechlinie):
• Sawinska Urszula – 131 głosów
- w okręgu wyborczym nr 8 obejmującym 1 mandat (Obwodowa 

Komisja Wyborcza Nr 5 w Potrzanowie):

• Janecko Stanisław – wybrany bez głosowania
- w okręgu wyborczym nr 9 obejmującym 1 mandat ( Obwodowa 

Komisja Wyborcza Nr 6 w Rejowcu):
• Sommerfeld Arkadiusz – 157 głosów
- w okręgu wyborczym nr 10 obejmującym 1 mandat ( Obwodowa 

Komisja Wyborcza Nr 6 w Rejowcu):
• Dembiński Jerzy -  98 głosów

wYbORY DO RADY POwIAtu 
wąGROwIECKIEGO!

W wyborach do Rady Powiatu Wągrowieckiego Miasto i Gmina 
Skoki stanowiło jeden okręg wyborczy wraz z Gminą Mieścisko, w 
którym wybierano 4 radnych, a łącznie o mandat radnego ubiegało się 
32 kandydatów w tym 19 mieszkańców Miasta i Gminy Skoki.

Spośród tych kandydatów największe poparcie zyskali mieszkańcy 
Miasta i Gminy Skoki:

- Krzysztof Migasiewicz -  392 głosów
- Grzegorz Owczarzak - 336 głosów
- Stanisław Kida - 254 głosów
i mieszkaniec Gminy Mieścisko:
- Tadeusz Synoracki - 917 Głosów.

wYbORY DO SEjmIKu 
wOjEwóDZtwA 

wIELKOPOLSKIEGO!
Wśród kilkudziesięciu kandydatów do Sejmiku Województwa Wiel-

kopolskiego woli wyborców poddali się też mieszkańcy Gminy Skoki: 
Stefan Mikołajczak i Jarosław Berendt. Okręg w którym kandydowali 
w/w nasi mieszkańcy obejmował 8 powiatów z północno-wschodniej 
Wielkopolski: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, 
obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki i złotowski, stąd też dla 
wyboru do sejmiku niezbędna stała się pozytywna ocena kandydata 
wśród tak rozproszonej i różnorodnej społeczności. W tej sytuacji 
możemy mówić o wielkim uznaniu dla kandydującego do Sejmiku 
Stefana Mikołajczaka, który uzyskał łącznie głosów 13241 i stał się 
członkiem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Drugi spośród 
naszych mieszkańców kandydat do Sejmiku Jarosław Berendt zyskał 
4572 głosów, która to liczba okazała się niewystarczającą dla zdobycia 
mandatu.

E.Lubawy

DOKONALIŚmY wYbORu!
21 listopada 2010 roku wybieraliśmy Burmistrza, Radę Miejską Gminy Skoki oraz radnych do Rady 

Powiatu i do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
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LII SESjA RADY mIEjSKIEj
3 listopada br. z udziałem 15-stu Radnych odbyła się LII sesja Rady 

Miejskiej Gminy Skoki. Obradom przewodniczył Zbigniew Kujawa, a 
rolę sekretarza obrad pełniła radna Jolanta Sawińska. W rezultacie 
prowadzonych obrad Rada podjęła 13 uchwał, w tym: 

1. Uchwałę nr LII/312/10 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej na rok 2010.

W/w uchwałą Rada zwiększyła ogólne dochody budżetu gminy na rok 
2010 o kwotę 4.970 zł. Równocześnie zmiejszono ogólne wydatki budżetu 
o kwotę 745.820 zł.

W rezultacie wprowadzonych zmian, na dzień 3 listopada br. ogólne 
dochody budżetu wynoszą 26.066.647 zł, a ogólne wydatki budżetu wy-
noszą 29.932.118 zł. 

2. Uchwałę nr LII/313/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
dla celów podatku rolnego.

W/w uchwałą Rada cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2010 roku dla celów podat-
ku rolnego na kwotę 37,64 zł za 1 dt obniżyła do kwoty 36,00 zł za 1dt.

3. Uchwałę nr LII/314/10 w sprawie ustalenia stawek w podatku od 
środków transportowych.

Powyższą uchwałą Rada ustaliła stawki podatku od środków trans-
portowych, jakie od 1 stycznia 2011 roku obowiązywać będą na terenie 
Miasta i Gminy Skoki.

Omówienie stawek w podatku od środków transportowych przedsta-
wiamy w art. pt. „Podatki, opłaty lokalne- Podatek od środków transpor-
towych”.

4.Uchwałę nr LII/315/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części Miasta 
Skoki.

Uchwałą tą Rada zadecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Skoki 
dla działek nr: 858/5, 858/6, 858/7 i 858/8 w Skokach o łącznej powierzchni 
14,77 ha z przeznaczeniem ich na tereny zabudowy mieszkaniowej, przy 
czym działki nr 858/5 i 858/6 o pow. 0,71 ha stanowią własność osoby pry-
watnej, a działki nr 858/7 i 858/8 o pow. 14,06 ha własność Gminy Skoki. 
Wszystkie w/w działki położone są w rozwidleniu ulicy Antoniewskiej i 
Kościuszki przy istniejących terenach zabudowy mieszkaniowej. 

Przedmiotowe działki zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki, 
który jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy i lokalne 
zasady zagospodarowania przestrzennego, wyznacza dla w/w działek na-
stępujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: „Obszary rozwoju 
funkcji mieszkaniowo-usługowych” i „Obszary zabudowy mieszkaniowej 
z usługami towarzyszącymi”.

5. Uchwałę nr LII/316/10 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

W/w uchwałą Rada określiła szczegółowe wymagania, które winien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o świadczenie usług w zakresie 
wywozu nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych ze zbiorników 
bezodpływowych.

6. Uchwałę nr LII/317/10 w sprawie określenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej.

W/w uchwalą Rada ustaliła tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W ramach 
inicjatywy lokalnej mieszkańcy Miasta i Gminy bezpośrednio, bądź za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych i innych upoważnionych 
podmiotów mogą złożyć do Urzędu Miasta i Gminy wniosek o realizację 

zadań publicznych. Wnioski takie zainteresowani winni składać do 30 
stycznia każdego roku.

7. Uchwałę nr LII/318/10 w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. nr 96 poz. 873 
z poźn. zm.) na rok 2011.

W/w uchwalą Rada przyjęła Program współpracy Miasta i Gminy 
Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w ustawie. Program ten określa zasady, zakres i formy współpracy Miasta 
i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, za-
pewniając równocześnie realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie 
wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz gminy 
do dysponowania środkami publicznymi.

8. Uchwałę LII/319/10 w sprawie  trybu i sposobu powoływania i od-
woływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania.

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ma na celu usprawnienie 
przepływu informacji oraz równoczesne usprawnienie działań w zakresie 
pomocy rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach,
- Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych w Skokach,
- Przychodni Medycyny Rodzinnej Falco Marcin Sokół w Skokach,
- Komisariatu Policji w Skokach,
- Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach,
- Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach,
- Fundacji „Pomocy Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach,
- Prokuratury i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, jeśli zgłoszą chęć pracy w Zespole Interdyscypli-
narnym, po otrzymaniu zawiadomienia o tworzeniu Zespołu.

- Kurator Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
9. Uchwałę nr LII/320/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy w 
Rodzinie.

Powyższą uchwałą Rada uchwaliła Program, którego realizacja po-
winna przyczynić się do ograniczenia zjawiska oraz skutków przemocy w 
rodzinie w Gminie Skoki. Program ten określa jednolity, profesjonalny 
system interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w 
zjawisko przemocy.

10. Uchwałę nr LII/321/10 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2011 rok.

Uchwałą tą Rada uchwaliła zadania oraz zakres finansowania w roku 
2011 przedsięwzięć realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz przez organizacje i stowarzyszenia w 
zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

11. Uchwałę nr LII/322/10 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii” na 2011 rok. 

Powyższą uchwałą Rada wyznaczyła zadania i zakres finansowania w 
roku 2011 przedsięwzięć realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz przez organizacje i stowarzyszenia 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

12.Uchwałę nr LII/323/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 
Gminę Skoki gruntów położonych w Skokach w rejonie ulicy Wągrowie-
ckiej i Podgórnej.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na nabycie na mienie komunalne 
działki nr 53/2 o pow.  130 m2 położonej w Skokach w rejonie ulicy Wą-
growieckiej zapisanej w kw 43450 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu. 
Nabycie w/w gruntów pozwoli na poszerzenie jezdni- ulicy Podgórnej u jej 
wyjścia na ulicę Wągrowiecką, a w przyszłości skróci dojazd do obwodnicy 
mieszkańcom osiedli przy ulicy Rakojedzkiej i Kościuszki.

13. Uchwałę nr LII/324/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji pro-
jektu Gminy Skoki finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny 
i Budżet Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013.

Gmina Skoki uzyskała środki finansowe w wysokości 93.379,80 zł z 
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Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na realizację 
projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawo-
wej w Skokach”, a podjęcie w/w uchwały oznacza zgodę na przyjęcie w/w 
środków i realizację w/w zadania.

Równocześnie Rada wyraziła „Opinię” nr LII/9/10 w sprawie wniosku o 
przyznanie środków na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i 
poprawy jakości gruntów na rok 2011, w której pozytywnie zaopiniowała 
przyjęcie na rok 2011 planu budowy drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych we wsi Niedźwiedziny przebiegającej przez działki nr 77, 86/1, 103 
i  193. Zakres robót obejmował będzie wykonanie prac ziemnych oraz 
podbudowy z kruszywa recyklingowego. Planowana szerokość drogi 4,20 
m, a długość 1,40 km.

Z kolei przewodniczący Rady przedstawił analizę oświadczeń mająt-
kowych radnych prosząc równocześnie wskazanych radnych o usunięcie 
określonych uchybień. 

 
Wszystkie podjęte uchwały Rada przekazała do realizacji burmistrzowi 

Miasta i Gminy Skoki.
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.

LIII SESjA RADY mIEjSKIEj!
9 listopada 2010 r. z udziałem 14 radnych odbyła się  LIII (ostatnia) sesja 

Rady Miejskiej kadencji 2006-2010.W trakcie sesji  Rada podsumowała 
swą działalność w okresie minionej kadencji.

W analizowanym okresie odbyły się 53 sesje, w tym 1 uroczysta z okazji 
Jubileuszu XX-lecia Samorządu Gminy oraz 17 sesji zwołanych w trybie 
nadzwyczajnym. Jedno posiedzenie Rady odbyło się w Szkole Podstawo-
wej w Skokach- jako sesja wyjazdowa. Wszystkie sesje nadzwyczajne były 
zwoływane na wniosek burmistrza. Rada podjęła 324 uchwały wytyczające 
zadania i kierunki rozwoju w Mieście i Gminie Skoki.

Równolegle z pracą w Radzie radni pracowali też w 4 komisjach, które 
łącznie odbyły 234 posiedzenia. Pracując na podstawie rocznych planów 
pracy, komisje zajmowały się też bieżącymi sprawami wynikającymi z 
zakresu swego działania, oceniały materiały mające być przedmiotem 
obrad Rady i opiniowały projekty uchwał Rady.

Rada dokonała też podsumowania działalności gospodarczej Gminy 
minionej kadencji, a posłużyła temu prezentacja multimedialna przed-
stawiona przez burmistrza.

Sesja zakończyła się podziękowaniami za wzajemną i zrozumiałą 
współpracę: 

- ze strony burmistrza pod adresem przewodniczącego i radnych Rady 
Miejskiej;

- ze strony przewodniczącego Rady pod adresem burmistrza Miasta i 
Gminy Skoki.

E.Lubawy

RADA mIEjSKA GmINY SKOKI 
VI KADENCjI NA CZELE Z buRmI-

StRZEm ROZPOCZęŁA PRACę

I SESjA RADY mIEjSKIEj 
Po wyborach samorządowych, które odbyły się 21 listopada skład 

Rady zmienił się o trzech nowych radnych. Obecny skład przedstawia 
się następująco: Elżbieta Berendt, Franciszek Deminiak, Jerzy Dem-
biński, Stanisław Janecko, Stanisław Kaniewski, Maria Kozłowska, 
Zbigniew Kujawa, Jolanta Sawińska, Arkadiusz Sommerfeld, Wie-
sława Surdyk-Fertsch, Leszek Tyl, Michał Rosik, Antoni Wiśniewski, 
Roman Witek, Małgorzata Zaganiaczyk. Nowa Rada Miejska Gminy 
Skoki na czele z ponownie wybranym Burmistrzem Tadeuszem Kłosem 
swoją pracę oficjalnie rozpoczęła 30 listopada na I Sesji kadencji 2010-
2014. Sesję poprzedziło rozdanie zaświadczeń o wyborze na radnych 
i burmistrza wręczonych przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Skokach panią Wiesławę Hauke. 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym sesję otworzył najstarszy 
wiekiem radny Roman Witek, który stwierdził obecność wszystkich 
radnych oraz poprosił wszystkich obecnych o powstanie i wspólne 
odśpiewanie Hymnu Państwowego. Następnie zgodnie ze wspomnianą 
ustawą, która mówi, że radny przed przystąpieniem do wykonania man-
datu radnego składa ślubowanie Roman Witek odczytał treść „Roty 
ślubowania", a najmłodsza Radna Małgorzata Zaganiaczyk odczytała 
alfabetycznie nazwiska radnych, a każdy wyczytany odpowiadał „ślu-
buję" z możliwością dodania „Tak mi dopomóż Bóg".

Po przedstawieniu porządku obrad przystąpiono do wyboru Przewodni-
czącego i Wiceprzewodniczącego Rady. W tajnym głosowaniu przewodni-
czącym Rady został ponownie radny Zbigniew Kujawa, a Wiceprzewod-
niczącą także ponownie radna Wiesława Surdyk-Fertsch. Pierwszą sesję 
zakończyło sprawozdanie Burmistrza ze stanu Gminy Skoki. 

II SESjA RADY mIEjSKIEj 
II Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki miała miejsce 2 grudnia. Pod-

czas sesji nastąpiło zaprzysiężenie Burmistrza złożone wobec Rady. 
Radni wybrali także składy komisji, i tak ustalono: 

Komisja Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji, do której zakresu 
działań należy w szczególności:
- gospodarka finansowa gminy,
- kierunki rozwoju gminy,
- promocja gminy,
- drogownictwo i komunikacja.
- inne zadania określone w statucie i ustawie o samorządzie gminnym.

Przewodnicząca:  Berendt Elżbieta, członkowie: Deminiak Franci-
szek, Janecko Stanisław,  Kujawa Zbigniew, Sommerfeld Arkadiusz.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, 
Porządku Publicznego i Inwentaryzacji, do której zakresu działań 
należą w szczególności:
- problemy produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- fundusze pomocowe dla rolnictwa,
- zadania związane z gospodarką wodno-ściekową,
- zadania związane z gospodarką komunalną i mieszkaniową,
- zadania z zakresu ochrony środowiska i porządku publicznego,
- przygotowywanie i zatwierdzanie dokumentów umożliwiających prze-
kazanie przez wojewodę majątku na rzecz gminy.
- inne zadania określone w statucie i ustawie o samorządzie gminnym.

Przewodnicząca:  Kozłowska Maria, członkowie: Dembiński Jerzy, 
Kaniewski Stanisław, Tyl Leszek, Witek Roman.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji, do której 
zakresu działań należy w szczególności:
- szkolnictwo i oświata oraz wychowanie przedszkolne,
- ochrona zdrowia,
- opieka społeczna i sprawy socjalne,
- kultura, w tym biblioteka gminna, świetlice wiejskie i ochrona zabyt-
ków.
- kultura fizyczna, wypoczynek, sport i turystyka oraz rekreacja
- inne zadania określone w statucie i ustawie o samorządzie gminnym. 

Przewodnicząca:  Sawińska Jolanta, członkowie: Surdyk - Fertsch 
Wiesława, Rosik Michał, Wiśniewski Antoni, Zaganiaczyk Małgo-
rzata.

Podczas sesji ustalono także skład Komisji Rewizyjnej: Przewodni-
czący: Janecko Stanisław, członkowie: Dembiński Jerzy, Kaniewski 
Stanisław, Wiśniewski Antoni, Witek Roman.

Wybrano także przedstawiciela i zastępcę przedstawiciela Gminy 
Skoki do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Przedstawi-
cielem została ponownie pani Wiesława Surdyk-Fertsch, a zastępcą 
pani Małgorzata Zaganiaczyk. 

Podczas sesji radni ustalili także wysokość wynagrodzenia dla bur-
mistrza oraz diety dla radnych.

Szczegółowe protokoły z przebiegu sesji dostępne będą w najbliższym 
czasie na stronie BIP pod adresem: http://skoki.nowoczesnagmina.
pl/ 

Karolina Stefaniak
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INFORmACjA Z DZIAŁALNO-
ŚCI buRmIStRZA mIAStA 

I GmINY SKOKI w 2010 ROKu
Budżet Gminy na 2010 rok Rada Miejska Gminy Skoki uchwaliła 

5 stycznia 2010 r. ustalając dochody na poziomie 25.153.150 zł, 
natomiast wydatki w wysokości 32.333.675 zł.  

Na kolejnych sesjach, na wniosek Burmistrza, Rada dokonywała 
zmian aktualizujących zarówno poziom dochodów jak i wydatków. 
Ostatecznie budżet Gminy na 15 grudnia br. wynosi po stronie do-
chodów 25.698.033 zł, natomiast po stronie wydatków 30.314.294 
zł.

W bieżącym roku sprzedano 1,8477 ha gruntów gminnych, uzy-
skano łącznie ze sprzedaży gruntów 1.010.971 zł.

Inwestycje
W 2010 roku kontynuowano rozpoczęte w 2009 roku przedsięwzię-

cia tj. budowa budynków z mieszkaniami socjalnymi, czy też gazyfi-
kacja Skoków, zrealizowano również szereg nowych inwestycji tj.
• Oświetlenie ulic Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i Zamko-

wej – 44 słupy oświetleniowe wraz z linią kablową za 127 tys. zł.
• Wodociągowanie gospodarstw wsi Bliżyce i Wysoka - 5.764 m 

sieci wodociągowej za 239 tys. zł. (Inwestycja dofinansowana ze 
środków Unii Europejskiej).

• Budowa podbudowy drogi gminnej w Roszkówku – 907 m za 
152 tys. zł.

• Budowa nawierzchni ulic Głowackiego (151 m) i cz. Kościuszki 
(324 m) w Skokach wraz z kanalizacją deszczową i siecią wodo-
ciągową za 1.023 tys. zł.

• Budowa nawierzchni ulic Kasztanowej (340 m)  i Lipowej (133 m) 
w Skokach, wraz z budową kanalizacji deszczowej za 701 tys. zł.

• Budowa nawierzchni bitumicznej drogi w Chociszewie - 330 mb 
za 98 tys. zł.

• Budowa nawierzchni bitumicznej ul. Smolarki w Potrzanowie 
– 950 mb. za 313 tys. zł.

• Utwardzenie drogi w rejonie zabudowy mieszkaniowej ul. Rako-
jedzka w Skokach – 606 mb za 91 tys. zł.

• Rozbudowa świetlicy w Rejowcu wraz z wykonaniem elewacji na 
całości budynku – koszt 104 tys. zl.

• Pierwszy etap termomodernizacji budynku byłego Ośrodka Zdro-
wia  - koszt 65 tys. zł. 

• Wykonanie 200 mb nawierzchni asfaltowej drogi w Lechlinku 

za 43 tys. zł. (na odcinku od Lechlinka w kierunku do drogi wo-
jewódzkiej).

• Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Potrzanowie -  istniejącą 
3 m nawierzchnię bitumiczną drogi poszerzono o 0,5 m z każdej 
strony i ułożono nową nawierzchnię na długości 620 mb oraz wy-
konano skręt w prawo przy budynku byłej Szkoły Podstawowej. 
Łączny koszt inwestycji 373 tys. zł.

• Przeprowadzenie remontu generalnego świetlicy wiejskiej w Roś-
cinnie za 327 tys. zł (Inwestycja dofinansowana ze środków UE).

• Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Lechlinie – 329 m sieci 
i 100 m przykanalików za 179 tys. zł.

• Budowa 689 m sieci wodociągowej na terenie działek budowlanych 
w Potrzanowie oraz 145 m wodociągu w ciągu ul. Dworcowej w 
Skokach za 59 tys. zł łącznie.

• Budowa wodociągu do zabudowań gospodarczych w Kuszewie 
za 148 tys. zł.

• Budowa podbudowy 500 mb drogi w Budziszewicach za 128 tys. 
zł.

• Rozpoczęcie rekultywacji nieczynnego wysypiska śmieci w Re-
jowcu – planowany koszt inwestycji 72 tys. zł.

Fundusz sołecki
Z wyodrębnionego w budżecie Funduszu sołeckiego, zgodnie ze 

złożonymi wnioskami poszczególnych sołectw zrealizowano nastę-
pujące przedsięwzięcia;
• Pomarzanki – zakupiono tłuczeń do utwardzenia drogi.
• Rejowiec – sfinansowano części rozbudowy świetlicy.
• Rościnno – zakupiono urządzenia zabawowe oraz kosiarkę sa-

mojezdną.
• Roszkowo, Sława Wlkp.  – zakupiono urządzenia na plac za-

baw.
• Sławica – zakupiono urządzenia na plac zabaw, kosę oraz wybu-

dowano wiatę rekreacyjną.
• Sławica – zakupiono sprzęt AGD oraz urządzenie sportowo-

rekreacyjne.
• Szczodrochowo – wykonano wiatę rekreacyjną.
• Glinno – zakupiono sprzęt na wyposażenie świetlicy oraz kosiarkę 

do utrzymania zieleni.
• Bliżyce – wymieniono piec oraz drzwi wejściowe do świetlicy.
• Budziszewice – wymieniono okna oraz zakupiono płytki podło-

gowe do świetlicy.
• Chociszewo – zakupiono urządzenie zabawowe, dokonano na-

prawy dachu oraz doposażono kuchnię świetlicy.
• Brzeźno – doposażono kuchnię, wykonano zadaszenie wejścia 

oraz ułożono pozbruk przed świetlicą.
• Grzybowo – doposażono kuchnię oraz zakupiono garaż blaszany 

z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy. 
Wykonano podłoże z pozbruku pod garaż.

• Jabłkowo – sfinansowano wynajęcie pomieszczeń na świetlicę oraz 
zakupiono urządzenia sportowo- rekreacyjne.

• Kakulin – uporządkowano gospodarkę ściekową przy świetlicy.
• Kuszewo – wykonano opłotowanie wokół budynku świetlicy.
• Lechlin – wybudowano odcinek chodnika.
• Łosiniec – wykonano wiatę rekreacyjną oraz stoły i ławki.
• Niedźwiedziny – zakupiono urządzenia zabawowe.
• Pawłowo Skockie – wymieniono okna w świetlicy.

Ul. Smolarki w Potrzanowie

Świetlica w Rościnnie.
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PODAtKI I OPŁAtY LOKALNE 
w ROKu 2011

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Zgodnie z uchwałą Rady Nr LII/314/10 stawki podatku od środków 

transportowych w roku 2011 wynosić będą:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 566 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 702 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 802 zł
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

równej lub większej 12 ton- stawki określa załącznik nr 1 do uchwały, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i 
rodzaju  zawieszenia

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1330 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uży-
wania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej  niż 12 ton

- stawki określa załącznik nr 2 do uchwały, w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej  masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawie-
szenia

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego - 406 zł

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego - stawki określa załącznik nr 3 do 
uchwały, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 738 zł
b) różnej lub wyższej niż 30 miejsc - 1638 zł

Stawki podatku od środków transportowych lub samochodów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 

niż 12 ton

dopuszczalna masa całkowita (w 
tonach)

stawka podatku 
(w złotych)

nie mniej niż mniej niż zawieszenie 
pneumatyczne 

lub równoważne z 
pneumatycznym

zawieszenie inne

dwie osie

12 13 898 1022
13 14 960 1120
14 15 1022 1231
15 1108 1391

trzy osie

12 17 948 1132
17 19 1022 1231
19 21 1083 1329
21 23 1145 1403

23 25 1440 1686
25 1576 2081

cztery osie i więcej

12 25 1145 1391

25 27 1576 2056
27 29 2068 2413
29 2475 2659

Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodło-
wych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton.

dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż zawieszenie 
pneumatyczne 

lub równoważne 
z pneumatycz-

nym

zawieszenie inne

dwie osie

12 18 1379 1564
18 25 1440 1736
25 31 1502 1908
31 38 1564 2080
38 1674 2155

trzy osie i więcej

12 38 1440 1896
38 40 1625 1994
40 1896 2696

 
PODATEK ROLNY

Uchwałą LII/313/10 Rada cenę skupu żyta określoną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2010r. dla celów 
podatku rolnego na kwotę 37,64 zł za 1dt obniżyła do kwoty 36, 00 zł 
za 1dt. Oznacza to, że w roku 2011 podatek rolny wynosił będzie:

-90,00 zł za 1ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym,
-180,00 zł za 1 ha fizyczny działki rolnej.

PODATEK LEŚNY
Rada Miejska postanowiła, że w roku 2011 na terenie gminy do 

ustalenia podatku rolnego obowiązywać będą średnie ceny sprzedaży 
drewna ustalone w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 20.10.2010r., tj. 154,65 zł za 1 m3. W rezultacie podatek 
leśny wynosił będzie 34,023 za 1 ha fizyczny lasu.

 
OPŁATA TARGOWA

Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2011 nie ule-
gają zmianie i pozostają na poziomie obowiązującym w latach 2008, 
2009 i 2010. 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Rada Miejska, podobnie jak w latach 2008, 2009 i 2010 postanowiła 

nie wprowadzać opłaty od posiadania psów.
E.Lubawy

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 wo-
dami lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego rodzaju odpadki.

Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego wcześniejszego po-
bytu 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 przeznaczo-
nych. 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.
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CENY ZBÓŻ
Obecnie (z dnia 6 grudnia 2010 r) ceny skupu zbóż są na pozio-

mie:  żyto na mąkę – ok. 550-640 zł/tona, pszenica 730-770 zł/t, 
jęczmień 540-600 zł/t. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6 % VAT. 
Ceny skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie: 
pszenica na paszę do 640 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 560 zł/t, 
jęczmień na paszę w cenie ok. 580 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 
do 40 zł za 50 kg. 

CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 6 grudnia br.) –wynosi średnio 

3,50 zł/kg plus VAT. I jest ok. 0,10 – 0,25 zł/kg niższa niż rok temu. 
Targowiskowe ceny prosiąt są dużo niższe niż jeszcze rok temu. 
Średnio 150 – 200 zł/za parkę prosiąt, jest mało kupujących. Po-
głowie trzody chlewnej jest w Polsce nadal mniejsze niż jeszcze 3-4 
lata temu. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego wzrosły – i tak: byki 
ok. 5,20 – 5,90 zł/kg, jałówki 3,90 - 4,50 zł/kg , krowy 3,00 do 4,00 
zł/kg plus 3 - 6 % VAT. Mleko w skupie średnio 0,80 – 1,10 zł/l.

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

niż rok temu. Cena pszenicy konsumpcyjnej jest na poziomie 750 
- 780 zł za tonę, żyto na mąkę w cenie 550 - 650 zł/t.. Jest coraz 
mniej 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 nastąpił spadek ceny skupu tuczników. 
Cena jest niższa o ok. 0,20 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 bar-
dzo obniżyły się targowiskowe ceny prosiąt. Trudno przewidzieć 
kiedy nastąpi poprawa opłacalności chowu tuczników. 

Od października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa  wysyła rolnikom decyzję o przyznaniu tzw. dopłaty 
ONW, a od grudnia wysyłane są decyzje o przyznaniu „dopłat 
bezpośrednich”. Znane są 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. Radzę jednak naszym rolników uzbroić się w 
cierpliwość i czekać na otrzymanie dopłat za 2010 rok – raczej 
w 2011 roku. 

Po Nowym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa rozpocznie w niektórych województwach przyjmowa-
nie nowych wniosków  na „Modernizację gospodarstw rolnych” 
– niestety na tej liście nie ma województwa Wielkopolskiego. W 
2011 r wzrastają stawki podatku VAT.

Kończący się rok 2010 nie był zbytnio łaskawy dla naszych 
Rolników. Często rolnicy musieli zmagać się z przeciwnościami 
pogodowymi. Ostatni atak zimy uzmysłowił nam, że wystarczą 
większe opady śniegu i cały kraj ma problemy komunikacyjne. 

Chciałbym życzyć Naszym Rolnikom, aby zbliżający się Nowy 
Rok 2011 był lepszy od 2010 – Spokojnych Świąt i Dużo Zdro-
wia ! 

Skoki, 6 grudnia 2010 r.                 
Doradca Rolników

Stanisław  Kida

OD 1 StYCZNIA 2011 R. ZwIęKSZY SIę 
ZAKRES KONtROLI tZw. wYmOGów 

wZAjEmNEj ZGODNOŚCI 
w GOSPODARStwACh ROLNIKów

Rolnicy, którzy ubiegają się o przyznanie dopłat bezpośrednich, 
a także prowadzą gospodarstwa, w których realizowane są działania 
PROW 2007 - 2013 takie jak np. „Program rolnośrodowiskowy”, 
„Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne” oraz wspar-
cie z tytułu tzw. dopłat ONW,  zobowiązani są do przestrzegania  tzw. 
„Zasad wzajemnej zgodności” (ang. cross compliance).  Nakazują one 
prowadzenie działalności rolniczej w sposób nie szkodzący środowisku 
naturalnemu, dbałość o „zdrowotność roślin” czyli m.in. przestrzeganie 
norm użycia nawozów i środków ochrony roślin i zachowywanie szcze-
gólnej troski  o zwierzęta gospodarskie. Przestrzeganie tych zasad jest 
poddawane kontroli. W Polsce rozpoczęły się one od 1 stycznia 2009 
r., przy czym dochodzenie do pełnego zakresu tych kontroli zostało 
podzielone na 3 etapy.  Na pierwszym z nich kontrolowano tylko zagad-
nienia związane z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją 
i rejestracją zwierząt gospodarskich takich jak bydło, świnie, owce i 
kozy.  Ochronę środowiska  kontrolują pracownicy ARiMR, natomiast 
kontrolą identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich zajmuje się 
inspekcja weterynaryjna. Od 1 stycznia 2011 r. rozpoczną się kontrole 
przewidziane dla drugiego etapu i zostaną one rozszerzone o badanie 
wymogów dotyczących zdrowia zwierząt gospodarskich, zdrowotności 
roślin oraz ich wpływu na  stan zdrowia publicznego.  W trzecim etapie, 
który rozpocznie się 1 stycznia 2013,  zakres kontroli zostanie jeszcze 
zwiększony  m.in. o badanie „dobrostanu zwierząt”. 

Wprowadzenie „Wymogów wzajemnej zgodności” (Cross com-
pliance) wynika z przepisów Unii Europejskiej  i są one jednakowe 
we wszystkich krajach wspólnoty. Dzięki temu, dany produkt żyw-
nościowy, wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, niezależnie 
od kraju producenta, powinien spełniać te same „Wymogi wzajemnej 
zgodności”  a co za tym idzie być takiej samej jakości.   

Rozpoczynające się od 1 stycznia 2011 r. kontrole w gospodarstwach 
rolników m.in. pod kątem przestrzegania „zdrowotności roślin”,  będą 
dotyczyły np. tego czy rolnik używa odpowiednich środków ochrony 
roślin, czyli dopuszczonych do obrotu i czy są one stosowane w odpo-
wiednich dawkach, zgodnie z instrukcją producenta. Badane będzie 
również, czy sprzęt stosowany do wykonywanie prac związanych z 
ochroną roślin jest sprawny technicznie. Rolnicy muszą pamiętać o 
tym,  że stan techniczny opryskiwaczy, stosowanych do prowadzenia 
zbiegów ochrony roślin, ma być kontrolowany co trzy lata, a potwierdze-
niem ich dopuszczenia do wykonywania takich prac, będzie specjalna 
naklejka umieszczana na opryskiwaczu. Sprawdzane będzie także, w 
jaki sposób przechowywane są środki ochrony roślin. Rolnicy muszą 
zadbać o to, aby znajdowały się one z dala od żywności i pasz oraz były 
niedostępne dla osób nieupoważnionych. Kontrolowane będą również 
uprawnienia osób zajmujących się ochroną roślin. Ważne jest, aby 
osoba, która prowadzi zabiegi ochronne miała do tego odpowiednią 
wiedzę potwierdzoną stosownym zaświadczeniem o ukończeniu szko-
lenie w takim zakresie. Termin ważności takiego dokumentu wynosi 
pięć lat.  Ponadto sprawdzane będą również zasady stosowania pro-
duktów biobójczych (np. trutek na gryzonie i na owady). Kontrolowana 
będzie również ewidencja stosowania takich środków. 

W przyszłym roku  będzie również sprawdzany sposób postępowania 
z niebezpiecznymi odpadami, którymi są np. opakowania po stosowa-
nych środkach chemicznych. Rolnicy są zobowiązani tak postępować z 
substancjami oraz odpadami niebezpiecznymi, aby zapobiegać  zanie-
czyszczeniu nimi produktów wytwarzanych w gospodarstwie.

Badane będzie także, czy wdrożone zostały zalecenia wynikające z 
przeprowadzonych wcześniej kontroli urzędowych.  

Sprawdzeniu podlegało będzie również, czy w gospodarstwach 
zajmujących się hodowlą zwierząt nie są stosowane niektóre związki 
o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym. 
Związki te są bowiem stymulatorami wzrostu i powodują znaczny 
wzrost masy ciała zwierząt hodowlanych. Dlatego ich stosowanie jest 
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w zasadzie zabronione. Wyjątek stanowi używanie takich substancji do 
leczenia chorób zwierząt pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii. 

Rolnicy działający na rynku żywności i pasz będą musieli spełnić 
wymogi związane z zachowaniem bezpieczeństwa tych produktów. 
Chodzi o to, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo danych produktów 
na każdym etapie ich wytwarzania. W każdym gospodarstwie bardzo 
ważne jest prowadzenie dokumentacji i zapisów dotyczących produkcji 
żywności i pasz, które pozwalają zidentyfikować pochodzenie produktu 
oraz umożliwiają sprawdzenie,  czy pasza, żywność bądź surowce wy-
tworzone w gospodarstwie, przeznaczone do dalszego przetwórstwa, 
nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

Od 1 stycznia 2011 r. będzie też sprawdzane to w jaki sposób rol-
nicy wywiązują się z obowiązku zapobiegania, kontroli i zwalczania 
niektórych przenośnych encefalopatii. Chodzi o to, aby wprowadzić 
takie mechanizmy, które uchronią bydło przed gąbczastą encefalopa-
tią (BSE), zwaną też potocznie „chorobą szalonych krów”, która jest 
chorobą śmiertelną. Ponieważ najbardziej prawdopodobną przyczyną 
zakażenia jest żywienie bydła paszą zawierająca mączkę mięsno-kostną 
wyprodukowaną z bydła chorego na BSE, dlatego w celu wykluczenia 
ryzyka zakażenia bydła, należy całkowicie wyeliminować z ich żywienia 
pasze, zawierające białko pochodzenia zwierzęcego.  

Rolnicy w przyszłym roku będą też zobowiązani do zgłaszania chorób 
zakaźnych zwierząt i wprowadzania instrumentów zapobiegających 
ich wybuchowi. Rolnicy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną 
ze spełnianiem „Wymogów wzajemnej zgodności” mogą korzystać 
ze szkoleń, które organizowane są w ramach działania „Szkolenia 
zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 
Za wdrożenie tego działania odpowiada Fundacja Programów Pomocy 
dla Rolnictwa FAPA. 

Fundacja ogłasza za pośrednictwem swojego portalu internetowe-
go (http://www.fapa.org.pl) konkursy na przeprowadzenie szkoleń 
dotyczących wybranych zagadnień. Podmiot, który zostanie wybrany 
do przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia, sam informuje o termi-
nach, w których będzie je realizował. Udział w takich szkoleniach jest 

bezpłatny dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Może on 
przybierać różne formy organizacyjne począwszy od kursów poprzez 
warsztaty, a skończywszy na wyjazdach studyjnych. Wybór rodzaju 
szkolenia zależy tylko i wyłącznie od jego organizatora.  

W ramach I edycji konkursów finansowanych z działania „Szkolenia 
zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” realizowa-
ne są szkolenia w zakresie „Zasady otrzymywania dopłat bezpośred-
nich, a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej 
zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania 
chorób zakaźnych”. Są to szkolenia organizowane w poszczególnych 
województwach. Na terenie województwa wielkopolskiego szkolenia 
prowadził będzie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sielinku.

Natomiast rolnicy, którzy chcą uzyskać ocenę swojego gospodarstwa 
pod kątem spełniania „Wymogów wzajemnej zgodności” mogą skorzy-
stać z usług doradczych realizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolni-
czego, Izby Rolnicze, czy też inne podmioty, które uzyskały akredytację 
na prowadzenie takich działań od MRiRW. Koszty takich usług mogą 
być w znacznej części zrefundowane przez Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. Wśród działań Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013, za którego realizacje odpowiada ARiMR, 
jest bowiem specjalna pomoc oferowana z działania „Korzystanie z 
usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”. W jej ramach 
Agencja może pokryć nawet 80% kosztów poniesionych przez rolnika 
na realizację usług doradczych, a całkowita kwota refundacji jaką może 
otrzymać wynosi równowartość 1,5 tys. euro w całym okresie wdrażania 
Programu. Agencja ma jeszcze bardzo dużo środków do rozdyspono-
wania z przeznaczonych na ten cel około 470 mln złotych. Dotychczas 
rolnicy złożyli wnioski w których ubiegają się o przyznanie wsparcia w 
wysokości jedynie ponad 36 milionów złotych. 

Zapraszamy rolników do biur powiatowych ARiMR, gdzie można 
złożyć wniosek o takie wsparcie. Poniżej przedstawione zostały rodzaje 
usług doradczych związanych z wymogami wzajemnej zgodności oraz 
maksymalne stawki opłat jakie mogą ponieść rolnicy za ich przepro-
wadzenia.

Departament Komunikacji Społecznej

Lp.
Rodzaje usług doradczych

Max. stawki opłat (bez podatku VAT)
Ocena gospodarstwa rolnego w zakresie 

spełniania wymogów wzajemnej zgodności 
(cross-compliance)

Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa 
rolnego do wymogów wzajemnej zgodności 

(cross-compliance)
produkcja zwierzęca 

albo roślinna i 
zwierzęca

produkcja roślinna produkcja zwierzęca 
albo roślinna i 

zwierzęca

produkcja roślinna

I Kompleksowa ocena gospodarstwa rolnego w 
zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności 2 200 zł 1 200 zł - -

I.1

Ochrona środowiska
gospodarstwo położone na obszarach Natura 2000 

albo - - 700 zł 500 zł

gospodarstwo położone poza obszarami Natura 
2000 - - 400 zł 250 zł

I.2
Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt 

oraz zdrowotność roślin, a także identyfikacja i 
rejestracja zwierząt

- - 2 000 zł 1 200 zł

I.3 Dobrostan zwierząt - - 800 zł -

I.4 Dobra kultura rolna zgodna z wymogami ochrony 
środowiska - - 300 zł 300 zł
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PIERwSZE mIStRZOStwA POLSKI 
OSób NIEPEŁNOSPRAwNYCh w bOCCI

W dniach 29 i 30 października br. w hali skockiego gimnazjum odbyły 
się Pierwsze Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Bocci.

Zawody, których organizatorem było Stowarzyszenie Inwalidów 
„Start” w Poznaniu działające na zlecenie Polskiego Komitetu Paraolim-
pijskiego w Warszawie zgromadziły 38 zawodników reprezentujących:  
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych 
„Start” w Katowicach, Stowarzyszenie „Klub Integracyjny” w Nowym 
Sączu, Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu, Klub 
Sportowy PAMARA BOCCIA w Lublinie, Formację Sportową „KO-
NAR” w Warszawie, Zespół Szkół Nr 109 w Warszawie, Zrzeszenie 
Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Zielonej Górze, Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu, 
Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

Skockie gimnazjum reprezentowali: startująca w grupie BC1- Bar-
bara Modrak oraz startujący w grupie BC2- Piotr Paczewski i grająca 
poza regulaminem Marta Elińska.

Dwudniowe zmagania zawodników rozpoczęło wprowadzenie w 
wykonaniu Romualda Schmidta- Prezesa Sportowego Stowarzyszenia 
Inwalidów „Start” w Poznaniu, który witając przybyłych zawodników 
ich trenerów i opiekunów oraz komisję sędziowską i kibiców przed-
stawił historię rozwoju Bocci w Polsce i cel obecnego spotkania w 
Skokach- Boccia jest dyscyplina paraolimpijską, której historia w 
Polsce rozpoczęła się w roku 1992, gdy grupa szwedzkich sportowców 
z Malmo przywiozła do Wągrowca na obóz sportowy organizowany 
przez Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu Boc-
cię. Zorganizowano wspólne szkolenie i jeszcze tego samego roku w 
Poznaniu ruszyły stałe treningi. Po wystąpieniu Prezesa, w układzie 
tanecznym zaprezentował się Zespół Taneczny „Rosses” ze skockiego 
gimnazjum, a następnie burmistrz Tadeusz Kłos dokonał oficjalnego ot-
warcia zawodów.  W trakcie dwóch napiętych dni, zawodnicy wytrwale 
walczyli o zdobycie najlepszych pozycji i o zajęcie miejsca na podium, 
a tym samym o zakwalifikowanie się do grupy przygotowującej się do 
odbywających się w roku 2016 Igrzysk Paraolimpijskich w Brazylii.

Rozegrano indywidualne mecze w grupach: BC1,BC2,BC3,BC4 
oraz w grupie Open. 

Spotkania w grupach rozgrywane były systemem „każdy z każdym” 
a mecze finałowe w zależności od liczebności zawodników systemem 
„każdy z każdym”  lub „pucharowym”.

W efekcie wyłoniono najlepszych zawodników w poszczególnych 
grupach: Gr. BC1 
I miejsce: Nowak Jakub - Klub Integracyjny Nowy Sącz 
II miejsce: Król Michał „Krok za krokiem” Zamość 
III miejsce : Modrak Barbara - Gimnazjum nr 1 Skoki /”SSI”Start” Poznań  
Gr. BC2 
I miejsce: Mistrz Polski - Barszczyk Patryk - Pamara Lublin 
II miejsce: Wicemistrz Polski- Kiciak Marcin - „Krok za krokiem 
‘Zamość 
III miejsce: Szuba Patryk - S.P. nr 109 Warszawa Gr. BC3 
I miejsce: Mistrz Polski - Kozyrski Michał - „Krok za krokiem” Zamość 
II miejsce: Wicemistrz Polski - Brożek Łukasz –„ Konar” Warszawa 
III miejsce: Nowicka Natalia - SSI „Start” Poznań 
Gr. BC4 
I miejsce: Dąbrowski Robert „Start” Zielona Góra 
II miejsce: Augustyniak Rafał „Pamara” Lublin 
III miejsce: Trzaskoma Janusz - S.P. nr 109 Warszawa 
Gr. Open 
I miejsce: Elińska Marta - Gimnazjum nr 1 Skoki
II miejsce: Włodarczyk Aleksandra - „Start” Zielona Góra 
III miejsce: Gaszka Monika - „Start” Katowice

E.Lubawy

PASOwANIE 
NA PRZEDSZKOLAKA

Dzień 29 października zostanie na długo w pamięci dzieci, które w 
tym roku szkolnym zaczęły uczęszczać do naszego przedszkola. Tego 
właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość 
- pasowanie na przedszkolaka. 

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krót-
kiej części artystycznej, w której każda grupa wiekowa zaprezentowała 
swoje umiejętności - dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. 
Były więc piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe i taniec. 

Po części artystycznej, dzieci podczas ślubowania obiecały: zgodnie 
bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, 
słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. 
Następnie dyrektor przedszkola pani Jolanta Czepek dokonała uroczy-
stego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego 
ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania 
oraz mały upominek.

PRZEDStAwIENIE „SZEwCZYK 
DRAtEwKA”

Dnia 9.XI. 2010r. przedszkolaki wyjechały do MDK w Wągrowcu na 
spektakl pt. "Szewczyk Dratewka" w wykonaniu aktorów Narodowego 
Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. W inscenizacji 
oprócz aktorów pojawiły się lalki teatralne: kukły i pacynki. 

Dzieci mogły zobaczyć, jak te dwa światy współgrają ze sobą i uzu-
pełniają się, tworząc jedną wspólną całość. Usłyszały również ciekawe 
piosenki, a także wiele wesołych wyliczanek, które będą mogli później 
wykorzystać do wspólnej zabawy. Na przykładzie Dratewki przed-
szkolaki przekonały się, że skromnością, uczciwością i pracowitością 
można wiele osiągnąć.

DZIEŃ KuNDELKA
Z tej okazji uczniowie z klasy IIc, należący do Kółka Ruchowo-Te-

atralnego przygotowali przedstawienie Kłopoty Burka z podwórka. 
Celem inscenizacji było zwrócenie uwagi  odbiorców na potrzeby zwie-
rząt w obliczu zbliżającej się zimy. Dzieci opowiadały, jak prawidłowo 
dbać o swoich czworonożnych przyjaciół. Aby uwiarygodnić argumenty, 
wykorzystano Światową Deklarację Praw Zwierząt, z której wynika, że 
żadne zwierzę nie może być traktowane jak zabawka!

ROŚLINY I ZwIERZętA 
mOKRADEŁ

Co to jest śmieciuszka? Czym głównie odżywia się zaskroniec? W 
jakich zbiornikach wodnych żyje brzanka? Na powyższe i wiele innych 
trudnych pytań odpowiadali uczniowie podczas etapu szkolnego Kon-
kursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych 
PTOP „Salamandra” pod hasłem Rośliny i zwierzęta mokradeł.

W naszej szkole zawiązała się grupa miłośników polskiej przyrody, 
której członkowie poznają jej tajemnice podczas zajęć pozalekcyjnych: 
Edward Surdyk, Krzysztof Pol, Jacek Śrama, Błażej Zienkowicz, 
Michał Kerntopf, Bartosz Gajewski i Patryk Kuczyński. Uczniowie ci 
systematycznie przygotowują się do zmagań konkursowych na etap 
okręgowy.
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ŚwIętO ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Kolejną rocznicę odzyskania niepodległości uczczono w szkole uro-
czystą akademią, w której uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz 
UMiG Tadeusz Kłos, Sekretarz UMiG Blanka Gaździak, Przewodni-
czący Rady Rodziców Jacek Dukszta. 

 Uczestnicy uroczystości stali się świadkami najważniejszych wy-
darzeń historycznych. Młodzi aktorzy przenieśli nas w odległe czasy, 
ukazując porażki, ale także sukcesy państwa polskiego. W obrazo-
wej, zrozumiałej dla młodego widza formie objaśnili mechanizmy, 
przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń. Spektakl odbył się na 
tle odpowiedniej, bogatej w rekwizyty scenografii, a aktorzy poddani 
charakteryzacji byli niezwykle przekonujący. Widownia przyłączyła się 
do śpiewu wielu znanych i popularnych pieśni patriotycznych. Całości 
dopełniała prezentacja multimedialna.

SąD NAD KSIążKą
Z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych 09.11.2010 r. ucznio-

wie należący do Koła Asystentów Bibliotecznych wzięli udział w 
niezwykłej ,,rozprawie sądowej”, na którą zaproszono uczniów 
klas III. Na wokandzie wymiaru sprawiedliwości, w charakterze 
oskarżonej, stanęła KSIĄŻKA! Wcześniej członkowie koła su-
miennie przygotowywali się i wcielili w role: sędziego, prokuratora, 
obrońcy, oskarżonej, świadka i narratora. W atmosferze skupienia 
 i powagi sędzia wydał następujący wyrok: 

,,Książka jest bardzo ważnym elementem naszego życia i może 
współistnieć z innymi środkami przekazu, wspierając je i uzupełniając. 
Z czytania nie wolno zrezygnować!”

Wyrok nie podlegał apelacji. 
Marzena Warzbińska 

mIStRZOStwA POwIAtu
Dnia 13 października br. w Kobylcu odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Wągrowieckiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Sztafeta Szkoły 
Podstawowej w Skokach pod opieką Katarzyny Dziel zajęła I miejsce 
w powiecie i tym samym wywalczyła sobie możliwość reprezentowania 
szkoły w Finale Mistrzostw Wielkopolski w Racocie, gdzie po zaciętej 
rywalizacji zajęła XIV miejsce w województwie. 

Gratulujemy!!! 
Skład drużyny: Kopydłowska Blanka, Rychlicka Zuzanna, Borkow-

ska Ilona, Szymańska Ewelina, Krzymieniewska Michalina, Szcze-
paniak Katarzyna, Dudzińska Marta, Grabiszewski Denis, Kubiński 
Jakub, Tyll Mateusz, Pendziński Patryk, Dorawa Radosław, Nowak 
Paweł, Szymaś Bartosz. 

Katarzyna Dziel

tEStY DIAGNOStYCZNE
W dniach 30 XI-2XII odbywał się przygotowany przez Ośrodek 

Diagnostyki Edukacyjnej i Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne gim-
nazjalny egzamin  diagnostyczny, do którego przystąpiło 125 trzeciokla-
sistów. Tradycyjnie sprawdzano wiadomości i umiejętności z zakresu 
przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz 
języków obcych. Po sprawdzeniu przez komisję każdy uczeń otrzyma 
wynik w postaci liczby punktów oraz indywidualną analizę swojej pracy. 
Informuje ona o poziomie wiedzy na tle klasy, szkoły a także porów-
nuje ze średnią ogólnopolską. Próbny egzamin został przeprowadzony 
zgodnie z wszystkimi procedurami, jak również z uwzględnieniem 
indywidualnych wymagań edukacyjnych zalecanych wcześniej przez 
poradnie pedagogiczno-psychologiczne, jak np. wydłużony czas pracy, 

„mAŁY KSIążę” w bIbLIOtECE
Uczniowie klas drugich i trzecich skockiego Gimnazjum mieli okazję 

spędzić kilka niesamowitych chwil z aktorami poznańskiego Teatru 
„Promyk”, który przybył do sali Biblioteki Publicznej w Skokach, 29 
listopada 2010 r., z przedstawieniem, pt.: „Mały Książę”. Spektakl, 
a właściwie warsztaty teatralne stworzone zostały w oparciu o znany 
tekst (będący obowiązkową lekturą szkolną) Antoine’a de Saint-
Exupéry’ego. Można powiedzieć, że młodzież odbyła niecodzienną 
lekcję, w niezwykły sposób podaną, w obecności swoich nauczycieli, 
kolegów i koleżanek z klasy, ale pod przewodnictwem aktorów, którzy 
świetnie wcielali się w postacie znane im z kart lektury szkolnej. Kame-
ralny charakter przedstawienia dawał wszystkim możliwość aktywnego 
uczestnictwa w spektaklu, przez co mogli oni głębiej czuć i rozumieć 
przesłanie „Małego Księcia” (przynajmniej takie było założenie tychże 
warsztatów). Lekcja o „Małym Księciu”, to lekcja o dojrzewaniu, odpo-
wiedzialności, o miłości,  jednym słowem - o życiu, które niesie ze sobą 
wiele niebezpieczeństw, pułapek i konieczność dokonywania wyborów, 
wyborów trudnych i nie zawsze jasnych, nawet dla nas samych. 

Przedstawienie odbyło się w ramach projektu „Rodzina bez prze-
mocy w Gminie Skoki”, współfinansowanego ze środków rządowego 
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 
„Razem bezpieczniej”. 

Myślę, że warto rozmawiać z młodymi ludźmi o sprawach trudnych, o 
jakich oni sami wprost nie zawsze mają odwagę powiedzieć. Pretekstem 
do tego rodzaju rozmów i przemyśleń może być, jak widać, odpowiednio 
podana lektura szkolna.

Joanna M.
Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

użycie w teście większej czcionki a nawet zagwarantowanie uczniowi 
oddzielnej sali czy też odczytywanie zadań i poleceń przez lektora.

Po otrzymaniu analizy uczniowie samodzielnie i pod kierunkiem 
nauczycieli będą wyrównywać braki i  doskonalić formę aż do przełomu 
lutego i marca, kiedy to poddani zostaną kolejnej próbie, by wreszcie 
w kwietniu napisać egzamin właściwy, decydujący o przyjęciu do szkoły 
ponadgimnazjalnej.

I.Migasiewicz

CZAS KONKuRSOwYCh 
ZmAGAŃ

Co roku w naszym gimnazjum odbywa się szereg konkursów i olim-
piad przedmiotowych. 

W wyniku szkolnych eliminacji, do etapów rejonowych zakwalifiko-
wali się następujący uczniowie: 
chemia: Marta Szmyra, Aleksandra Samol, Joanna Kruczek i Domi-
nika Popkowska 
język niemiecki: Diana Poschen
język polski: Dagmara Surdyk, Dominika Popkowska
geografia: Marta Szmyra, Paulina Szymkowiak, Joanna Kruczek 
matematyka: Joanna Kruczek 
język angielski: Paulina Szymkowiak, Monika Dereżynska
historia: Dominika Popkowska, Karol Paczyński, Aleksandra Samol
biologia: Marcin Kruś

Ola Samol „Szkolny Miszmasz”
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II tuRNIEj RECYtAtORSKI 
GŁOSEm DZIECKA

19 listopada Sala Biblioteki w Skokach zamieniła się w prawdziwe 
Wyspy Bergamuty. Nie było wprawdzie osła, którego mrówka niosła 
ani kury samograjki, ale pojawiło się trzydzieścioro bardzo zdolnych 
i odważnych dzieci, które zdecydowały się wziąć udział w II Turnieju 
Recytatorskim Głosem Dziecka. Jan Brzechwa, którego wiersze re-
cytowali młodzi miłośnicy poezji, z pewnością uśmiechał się „z góry” 
widząc zapał i talenty recytatorskie dzieci.

Wszyscy uczestnicy świetnie przygotowali się do swoich występów. 
W najdrobniejszych szczegółach zadbali nawet o swoje stroje, podkre-
ślając charakter prezentowanego wiersza. Na wielkie uznanie zasłużyła 
mała Patrycja przebrana za pomidora, Maja w oryginalnym przebraniu 
pudełka zapałek czy Adrian w jednym bucie, recytujący „Lenia”. Jury, 
w składzie p. W. Pogodzińska, p. I. Kasica i p. I. Migasiewicz, zdecy-
dowało obdarować każdego uczestnika pamiątkowym dyplomem i 
książką. Szczególne wyróżnienia przyznali zaś: Martynie Kujawie (I 
miejsce), Weronice Konowalskiej (II miejsce), Elizie Załęskiej (II 
miejsce), Weronice Blados (III miejsce), Andrzejowi Inda (III miesce), 
Adrianowi Połczyńskiemu (Wyróżnienie).

Na każdego uczestnika Turnieju czekała też słodka niespodzianka, 
przygotowana przez Karczmę Kołodziej. Prawdziwą gwiazdą wieczoru 
była natomiast znana piosenkarka dla dzieci, Tia Maria z zespołem, 
który porwał całą publiczność  do tańca i wspólnego śpiewu.

Z powodu ogromnej liczby chętnych, II Turniej Recytatorski Głosem 
Dziecka podzielono na trzy części. 19 listopada wzięły udział dzieci 
szkolne z klas 1 – 3,  26 listopada wiersze Brzechwy prezentowały 
przedszkolaki, a 3 grudnia – najstarsza grupa; z klas 4 – 6.

KAwIARNIA Z NutKą POEZjI 
I CAŁą ORKIEStRą DObRYCh 

EmOCjI
Nie słyszeliście o takiej? Niemożliwe! Właśnie niedawno otworzyła 

swoje podwoje. Gdzie? W bibliotece, w Sali na Piętrze. Kiedy? 4 listo-
pada punktualnie o godzinie siedemnastej. Nic o tym nie wiecie? A 
to szkoda. Podają tam nie tylko smaczne pączki, cynamonowe jabłka 
i przepyszną herbatę, ale raczą poezją i piękną muzyką. Tego nie wol-
no było przegapić, bo kawiarnia „Pod papugami” właśnie zakończyła 
działalność i kolejny raz otwarta będzie … . No, tego to ja nie wiem, 
ale podobno stara się o stałą koncesję. Klientela dopisała, więc może 
warto zainwestować w ten interes?

A tak zupełnie już serio to ową kawiarenkę na potrzeby III przeglą-
du poezji „Jesień poetycka” wyczarowały na ten jedyny listopadowy 
wieczór panie z Biblioteki Publicznej w Skokach. Jakże osobiście 
zabrzmiały w takim anturażu wiersze znanych i mniej znanych poetów 
w interpretacji mieszkańców naszej gminy! Całości pięknie dopełniały 
równie poetyckie teksty piosenek, które śpiewał pan Joachim Perlik 
wraz z zespołem „Moment”. To był naprawdę wyjątkowy wieczór. Były 
i łzy wzruszenia i zaduma i nawet wspólny śpiew. Jak nigdy chyba dotąd 
poczuliśmy, że Ojczyzna to to, co blisko. Czasem to fotel babciny, stara 
fotografia czy lampa naftowa. To wspomnienia o tych, co po drugiej 
stronie tęczy – tych najbliższych i tych, których pamiętamy z dawnych 
przebojów. To my sami, bo przecież jesteśmy jej cząstką.

Nie było patosu, było ciepło, lirycznie i wyjątkowo, za co pięknie 
kłaniam się w swoim i chyba nie tylko swoim imieniu każdej z Pań z 
naszej biblioteki, bo to Ich zasługa, że jest w Skokach takie miejsce, 
gdzie chce się być, gdzie choćby na chwilę można oderwać się od co-
dziennych spraw, poczuć wspólnotę z innymi. Miejsce, w którym na 

nowo, czasem ze zdziwieniem i podziwem odkrywamy nieznaną cząstkę 
drugiego człowieka, znanego wcześniej jako nauczycielka matematyki, 
pani naczelnik miejscowej poczty czy dyrygent emeryckiego chóru. 
Pani i pan z sąsiedztwa i pan Bogdan Gajewski ze swym wyśpiewanym 
i wygranym na akordeonie „Orlątkiem” jawią się nam ludźmi, jakimi 
ich wcześniej nie poznaliśmy. I to także owoc tego niezwyczajnego 
spotkania w kawiarence „Pod papugami”.

Irena Kasica 

PLuSZOwY mIŚ mA już 108 LAt
25 listopada to Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia na 

całym świecie  Ci „duzi” i Ci „mali” świętują jego urodziny. O swoim 
bajkowym bohaterze nie zapominają również młodzi skoczanie. Co 
roku skocka książnica przygotowuje dla nich moc atrakcji. Tym razem 
mali czytelnicy spotkali się z Czesławem Janczarskim, autorem bajek 
dla dzieci, twórcą sławnego Misia Uszatka. Mogli Oni także przytulić 
się do zaprzyjaźnionego z Biblioteką „brunatnego niedźwiadka” oraz 
skosztować przyniesionych przez Niego słodkości. Spotkanie zakoń-
czyo się wspólnym oglądaniem bajek, których bohaterami były znane 
i lubiane misie. W urodzinach pluszowego przyjaciela, które odbyły 
się w środowe popołudnie, 24 listopada, wzięły udział zarówno dzieci 
uczęszczające na zajęcia kółek czytelniczych jak i ich starsi koledzy, 
członkowie Grupy Plastycznej „Plastusie”, prowadzonej przez panią 
Małgorzatę Zaganiaczyk. Kolejne urodziny już za rok. Mamy nadzieję, 
że obchodzić bedziemy je w jeszcze większym gronie, bo czyż można 
wyobrazić sobie świat bez pluszowego przyjaciela?

FERIE Z bIbLIOtEKą
Skocka książnica pieczołowicie przygotowuje się do organizacji ferii 

zimowych dla swoich najmłodszych bywalców. Po raz kolejny staramy 
się zrobić wszystko, by organizowane przez nas zajęcia były dla ich 
uczestników wielką przygodą, pełną niespodzianek i niezapomnianych 
wycieczek zadowalających nawet najwybredniejsze gusta.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Skokach (tel. 8925822) 
trwają zapisy dzieci  na ferie do dwóch grup wiekowych: dzieci w wieku 
4 – 6 lat oraz 7 – 12 lat. 

Dla młodszych dzieci zaplanowano zajęcia od 31. 01. 2011 r. do 4 
lutego 2011 r., natomiast dla starszych – od 31.01.2011 do 10 lutego 
2011 r. Ilość miejsc ograniczona!

DARmOwE CERtYFIKAtY 
wYChOwAwCów KOLONIj-

NYCh w bIbLIOtECE!
Chcesz się sprawdzić jako wychowawca kolonijny? Chcesz zdobyć 

kwalifikacje, niezbędne w pracy pedagoga? Chcesz zapracować na 
dobre referencje? 

Przyjdź do Biblioteki w Skokach i zaoferuj swoją pomoc w prowa-
dzeniu ferii zimowych dla dzieci! Spędzisz ciekawie czas, wiele się 
nauczysz a my zorganizujemy dla Ciebie szkolenie dla wychowawco 
kolonijnych, chętnie też ocenimy Twoją pracę w referencjach. Wszyst-
kich wolontariuszy zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Skokach  (tel. 
8925822) od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 – 17, nie później 
niż do 20 grudnia!

uwAGA ZmIANA GODZIN 
OtwARCIA bIbLIOtEKI!

W dniach 24.12.2010 (Wigilia) Biblioteka będzie nieczynna, 
a 31.12.2010 (Sylwester) Biblioteka czynna będzie 

od 8:00 do 12:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Był rok 1960, gdy młodzi wówczas, pełni życia i marzeń, a w dniu 
10.11.2010r. przybyli na zaproszenie burmistrza do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Skokach małżonkowie: Anna i Tadeusz Strojny, Teresa 
i Jan Janiak oraz Stanisława i Bolesław Nawroccy, zdecydowali się na 
wstąpienie w związek małżeński i założenie rodziny. I chociaż sakra-
mentalne „tak” powiedzieli w różnych parafiach i wolę związku mał-
żeńskiego potwierdzili w różnych Urzędach Stanu Cywilnego, dzisiaj 
łączy ich to, że wszyscy są mieszkańcami Miasta i Gminy Skoki.

Wszyscy przybyli, uroczystości Jubileuszowe obchodzili już w gronie 
rodzinnym i wówczas stały się one miejscem wspomnień i podsumo-
wania wspólnie przebytej drogi, a spotkanie w Urzędzie stało się ich 
dopełnieniem i zwieńczeniem.    

Wizyta Dostojnych Gości wiązała się z przyznaniem Im przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego Medalu „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Spotkanie to rozpoczęło się wyrażeniem przez burmistrza Tadeusza 
Kłosa i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joannę Wolicką – Przywar-
ty słów uznania dla Jubilatów za wspólnie przebytą przez nich drogę, za 
poświęcenie i trud w wychowaniu dzieci i za wkład wniesiony w rozwój 
naszej społeczności lokalnej oraz z życzeniami dalszych długich lat 
szczęśliwego, wspólnego życia i życzeniami szczęścia dla ich najbliższych. 
Następnie były szczególnie wzruszające słowa podziękowań: „Dziękuję 
Ci Żono, Dziękuję Ci Mężu, że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe 
i trwałe”. Z kolei burmistrz, z upoważnienia Prezydenta udekorował 
Jubilatów Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Jubilaci ob-
darowani zostali też wiązankami kwiatów i dokumentami pamiątkowymi 
oraz albumem przedstawiającym miasto Skoki i Powiat Wągrowiecki. 
Było też wspólne zdjęcie, nieodłączny w takich momentach toast za 
zdrowie Jubilatów oraz wspólna kawa, wspomnienia i rozmowy przy 
stole, w trakcie których poznaliśmy ich drogi życiowe:

- Anna z domu Krause i Tadeusz Strojny zam. w Dzwonowie Leśnym; 
śłubowali 16.09.1960r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu, a 
sakramentalne „tak” powiedzieli sobie w Sanktuarium Matki Boskiej 
Pocieszenia w Dąbrówce Kościelnej; po ślubie wspólnie zamieszkali 
w Dzwonowie Leśnym, gdzie pani Anna zajmowała się prowadzeniem 
gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci, a pan Tadeusz pra-
cował w Nadleśnictwie Łopuchówko, wychowali 3 synów i cieszą się 
posiadaniem 4 wnuków.

- Teresa z domu Szymaś i Jan Janiak zam. w Łosińcu; ślubowali 
22.09.1960r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skokach, a swą wolę 
przed Bogiem potwierdzili w kościele parafialnym pw. Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym ; w latach 1964-
1999 w Łosińcu  prowadzili wspólnie rodzinne gospodarstwo rolne, 
wychowali 7 córek i 2 synów, szczycą się posiadaniem 27 wnuków i 14 
prawnuków     

- Stanisława z domu Matysiak i Bolesław Nawroccy zam. w Jabłko-
wie; ślubowali 13.07.1960r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mieścisku i w 
kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Jabłkowie; pani Stanisława 
zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowaniem 
dzieci, pan Bolesław pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, 
wychowali 2 córki i 2 synów i cieszą się posiadaniem 6 wnuków i 1 
prawnuka.  

Złoty Jubileusz obchodzili też mieszkańcy Potrzanowa:

- Aleksandra z domu Jastrząbek i Zdzisław Gurgul; ślubowali 
03.09.1960r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skokach i w kościele pw. 
św. Mikołaja Biskupa w Skokach, powadzili rodzinne gospodarstwo 
rolne w Potrzanowie, wychowali 3 córki i cieszą się szczęściem 7 
wnuków.     

-Emilia z domu Urbańska i Czesław Gronowscy; ślubowali 
15.09.1960r. w Urzędzie Stanu Cywilnego i w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach; pani Emilia pracowała w Budzi-
szewku – w Ośrodku Wypoczynkowym Zakładów „METALPLAST” 
w Obornikach, a pan Czesław w Zakładach Przemysłu Gumowego 
„STOMIL” w Bolechowie, wychowali 2 córki i 3 synów i szczycą się 
posiadaniem 14 wnuków i 2 prawnuków.

Stan zdrowia w/w Jubilatów uniemożliwił Im udział w spotkaniu w 
Urzędzie Stanu Cywilnego. Dlatego by uhonorować Medalami pań-
stwa Gurgul i  państwa Gronowskich burmistrz wraz z Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego odwiedził Ich w miejscu zamieszkania w 
Potrzanowie.     

Wszystkim naszym Dostojnym Jubilatom życzymy dużo, dużo 
zdrowia i szczęścia oraz cieszenia się sobą nawzajem, a także wiele 
radości ze szczęścia swych najbliższych i doczekania się kolejnych 
Jubileuszy. 

E.Lubawy

Przeżyłem (-am) z Tobą Tyle laT!

Złote Jubileusze Małżeńskie



Spektakl Mały książe w Bibliotece.

Święto 11 listopada w SzP w Skokach. I sesja VI kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki.

II Turniej Recytatorski Głosem Dziecka w Bibliotece.

Urodziny pluszowego Misia w Bibliotece.

Przegląd Poezji Głosem Dziecka. Przegląd poezji Poetycka Jesień w Bibliotece.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Pasowanie na Przedszkolaka w przedszkolu w Skokach.


