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O tych, którzy odeszli 
- nie zapominajmy!

92. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego 
w naszym mieście

W niedzielę, 26 grudnia br. przy pamiątkowej tablicy poświęconej 
Powstańcom Wielkopolskim odbyła się kameralna uroczystość z oka-
zji 92. rocznicy wybuchu powstania. Następnie wszyscy zgromadzeni: 
poczty sztandarowe, delegacje skockich organizacji i stowarzyszeń 
oraz przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy naszego 
miasta i ich goście udali się do kościoła na mszę św., podczas której 
prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło Skoki 
- Krzysztof Jachna wygłosił okolicznościowe przemówienie. Oto 
jego treść: „Ideą przewodnią starań podjętych przed kilku laty była 
chęć ochrony miejsc pochówku powstańców wielkopolskich z Ziemi 
Skockiej, a więc powstańczych grobów, jakie zachowały się do naszych 
czasów. Dzięki przeprowadzonym poszukiwaniom 27 grudnia 2003 r. 
w dniu 85. rocznicy wybuchu powstania mogliśmy modlić się po raz 
pierwszy przed wejściem na cmentarz parafialny, gdzie na pamiątkowej 
tablicy widnieją nazwiska powstańców wielkopolskich. 

Są wśród nich: Jan Białożyński, Franciszek Jerzak, Jan Rajewski, 
Franciszek Błoch, Jan Kaczmarek, Ludwik Ranke, Leopold Brajewski, 
Karol Kiełczewski, Aleksander Ratajczak, Franciszek Bromberek, 
Stanisław Kiełczewski, Marian Skwierzyński, Franciszek Brożyński, 
Antoni Kubacki, Stanisław Stachowiak, Marian Cugeher, Franciszek 
Kujawa, Antoni Surdyk, Bronisław Czerwiński, Piotr Kurczewski, 
Jan Szcześniak, Bronisław Ey, Bolesław Lisiecki, Czesław Śliwiński, 
Franciszek Glinkiewicz, Edmund Maćkowiak, Stefan Ślósarczyk, 
Władysław Gościński, Jan Maćkowiak, Leon Walter, Władysław 
Graczyk, Jerzy Matelski, Jan Wilczyński, Władysław Groszak, Jan 
Michalski, Walenty Wiśniewski, Leon Grześkowiak, Ludwik Promiński, 
Franciszek Witkowski, Antoni Jarzembowski, Franciszek Radziński, 
i Walenty Żelazny.

Do wykazu dodaliśmy nazwiska powstańców: Brunona Klewenha-
gena i Andrzeja Kłosowskiego, którzy zginęli w hitlerowskich obozach 
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
Ziemi: 
Kasztelan Roksana ur. 25.11.
Podraza Filip ur. 26.11.
Szymczak Karolina ur. 01.12.
Fidarewicz Jacek ur. 03.12.
Woźna Amelia ur. 06.12.
Wiśniewski Kuba ur. 12.12.
Wiśniewski Karol ur. 12.12.
Pacholski Wiktor ur. 14.12.
Kaczmarek Miłosz ur. 17.12.
Tyll Jakub ur. 18.12.
Dokuczał Ewelina ur.19.12
Sosnowski Tomasz ur.20.12
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:
Makowski Radosław i Szumska Anna
Jakubowski Marcin i Kwiatek Sylwia
Szopiński Sławomir i Borowik Monika
Kaszewski Mariusz i Górna Magdalena
Futro Dominik i Biskup Paulina
Lupa Hubert i Świder Karolina
Siódmiak Arkadiusz i Szymańska Katarzyna
Baszczyński Adam i Urbanek Marzena
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:
Doliński Witold r. 1936 – Wągrowiec zm. 10.11
Zamecka Zofia r.1932 – Glinno zm.27.11.
Świder Stanisław r. 1922 – Kakulin zm. 04.12.
Kaczmarek Aniela r. 1927 – Bliżyce zm. 05.12.
Cholewińska – Prętka Barbara r. 1948 – Skoki zm. 05.12.
Sadłowska Bronisława r. 1921 – Kuszewo zm. 09.12.
Jeska Marian  r. 1952 – Chociszewo zm. 15.12.
Radzymińska Irena r. 1949 – Rakojady zm. 19.12.
Bowsza Wawrzyniec r. 1951 – Wysoka zm. 24.12.
Myśliwczyk Roman r. 1966 – Skoki zm. 28.12.
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.

zagłady. Dzięki tablicy pamiątkowej nasz cmentarz stać się mógł sym-
bolicznym miejscem spoczynku tych bohaterów.

Tablica pamiątkowa z 2003 r. zainspirowała mieszkańców Skoków do 
sięgnięcia głębiej w zakamarki rodzinnej i sąsiedzkiej pamięci. Spontanicz-
ny, obywatelski ruch, jakiego byliśmy świadkami w kilku ostatnich latach 
spowodował, że 27 XII 2008 r. odsłoniliśmy tablicę, na której znalazły się 
również inne nazwiska uczestników powstania wielkopolskiego pochodzą-
cych z naszej ziemi czy też związanych w inny sposób z naszym miastem. 

Byli nimi:  Tomasz Augustyniak, Stefan Baranowski, Alojzy Boras, 
Ludwik Cibail, Wiktor Daniel, por. Stefan Dziembowski, Stefan Fu-
giński, Bolesław Gepert, Piotr Gruszka, Antoni Grzechowiak, Edmund 
Jeszke, Wiktor Kiełczewski, Henryk Kłosowski, Jan Kurczewski, Zygmunt 
Leszczyński, Henryk Lowak, Stanisław Maćkowiak, Bolesław Napierała, 
Stanisław Pawlaczyk, Mieczysław Pilaczyński, Franciszek Pruchniewski, 
Stanisław Przykucki, Stanisław Sobkowiak, Stefan Stachowiak, Józef 
Starszak, Jan Starzyński, Antoni Stefaniak, Stanisław Szeręgowski, Marcin 
Walczak, ks.proboszcz Tymoteusz Zoch, i Wawrzyn Żak, 

a także powstańcy: Stefan Kiełczewski, ppłk dypl. Józef Skrzydlewski, 
Mieczysław Jan Stroiński, Władysław Witt i Stanisław Zając, których 
przywołują do naszej zbiorowej pamięci ich krewni zamieszkujący dziś 
Skoki.

Przez cały 2009 r. wszyscy Państwo byli świadkami starań towarzyszą-
cych odnalezieniu historycznego sztandaru, z którym grupa mieszkańców 
Skoków w 1918 r. wyruszyła na powstańcze szlaki. Sztandar z białym, 
wielkopolskim orłem w koronie został odrestaurowany oraz uzupełniony 
o drzewce, puszkę z orłem wielkopolskim, wstęgi z kokardą – rok temu 
ks.proboszcz Karol Kaczor oraz ks.Bronisław Sobkowiak dokonali po-
wtórnego, uroczystego poświęcenia tego sztandaru.

Mijający, 2010 rok,  przyniósł dostęp do nowych danych źródłowych, po-
szerzających naszą wiedzę o udziale skoczan w powstaniu wielkopolskim. 
Dzięki temu lista pochodzących ze Skoków i okolic naszego miasta lub 
związanych rodzinnie ze Skokami uczestników powstania wielkopolskiego 
może być uzupełniona o kolejne osoby. 

Są to: Franciszek Czerwiński z Brzeźna, Walerian Daniel, pochowany 
w Janowcu, Jan Gołembowski ze Sławicy,Ludwik Groszkowski, Wincen-
ty Gust z Potrzanowa, Józef Kłos z Brzeźna, Szczepan Kłos z Brzeźna, 
Antoni Kołpowski, Tadeusz Kołpowski, Stanisław Krakowski z Brzeźna, 
Kazimierz Krzymiński ze Sławicy, Jan Kurczewski, Zygmunt Leszczyński, 
Wiktor Ludzkowski, Antoni Olszewski, Jan Perek ze Sławicy, Józef Po-
lewski ze Sławicy, Józef Prusakiewicz z Włókien, Ignacy Wegner, Walenty 
Winkowski z Włókien, Walenty Witkowski z Brzeźna, Szczepan Witkowski 
z Włókien, Marcin Witt z Potrzanowa, Walenty Woźniak. 

Pragnę wyrazić nadzieję, że wśród naszych - skockich powstańców 
należne miejsce w pamięci dziś żyjących obywateli tego miasta znajduje 
również - pochowany na cmentarzu w Miłostowie, powstaniec z Ziemi 
Gostyńskiej, skoczanin w wyboru - Jan Smektała, który jako  burmistrz 
poświęcił naszemu miastu najważniejsze 20 lat swego życia.

Dziś, w przeddzień kolejnej rocznicy wybuchu powstania przed przyj-
ściem do kościoła spotkaliśmy się ponownie przed pamiątkowymi tablicami 
powstańczymi. Przy honorowej asyście pocztów sztandarowych skockich 
stowarzyszeń i organizacji w osobisty, w tym roku z założenia wyciszony i 
bardziej indywidualny sposób, pragnęliśmy w atmosferze tego szczególne-
go dla każdego mieszkańca Skoków miejsca odszukać ducha wspólnego 
losu z bliskimi nam ludźmi, których ziemska droga dobiegła już końca. 

Za chwilę, podczas mszy św. będziemy mieli możliwość ofiarować 
naszym skockim bohaterom – uczestnikom powstania wielkopolskiego 
modlitwę wspólnoty, jaką dzięki czynowi powstańców w 1918 -19 roku 
mieliśmy się stać. Jeśli - po latach - odnajdziemy w sobie poczucie źródła 
takiej wspólnoty, to może również i refleksję, że podstawą wspólnego życia 
w tym mieście i wartościowego w nim dzieła, a zarazem najważniejszym 
jego elementem, są ludzie, mieszkańcy Skoków. O tych, którzy odeszli 
– nie zapominajmy.”

O tych, którzy odeszli 
- nie zapominajmy!
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻ-
NOŚCI DOWODÓW OSOBISTYCH

Dowody osobiste wydane w 2001r. na okres 10 lat tracą ważność 
w 2011r.

Termin ważności dowodu osobistego określony jest w każdym 
wydanym dowodzie osobistym. Po tym terminie unieważniany jest w 
systemie komputerowym.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy składać oso-
biście w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pokój nr 4, co najmniej 
30 dni przed terminem upływu ważności dowodu osobistego. 
 Przypominamy także, że dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.
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Irena KIeŁCZeWSKa (ur. 08.03.1951r., 
zm. 09.02.2010r.) była żoną brata kurkowego 
Wacława Kiełczewskiego. Aktywnie uczestniczyła 
w życiu Bractwa, wielokrotnie zdobywała czołowe 
miejsca w zawodach strzeleckich. W ostatnim 
przed chorobą strzelaniu królewskim w 2009 r. 
została zdobywczynią kura, który do dziś dumnie 
wisi na p0odcieniach domu przypominając jego 
zmarłą Panią. Była też członkinią, założycielką 
skockiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego. Była też członkinią Rady Sołeckiej w Łosińcu.
Jako człowiek była osobą niezwykle ciepłą i pełną zrozumienia oraz 

wyrozumiałości dla innych. Chętnie uczestniczyła w różnego rodzaju 
spotkaniach towarzyskich i środowiskowych, pomagając przy organi-
zacji wielu z nich. Irena lubiła ludzi i była przez nich lubiana.

Pozostanie we wdzięcznej pamięci tych którzy Ją znali.
Paweł Kiełczewski

WSPOMNIENIE

ZŁOTA ODZNAKA ZWIĄZKU 
DLA AURELI LUDZKOWSKIEJ
Goszczący 9 listopada 2010 roku na zebraniu Oddziału Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach Jerzy Sobecki – Czło-
nek Zarządu Okręgowego Związku w Poznaniu udekorował Aurelię 
Ludzkowską, członkinię Zarządu skockiego Oddziału Związku „Złotą 
Odznaka Honorową” za szczególne zasługi dla Związku. 

Odznakę tę, swą uchwałą z dnia 6 lipca 2010r. Zarząd Główny Związ-
ku w Warszawie przyznał Aurelii Ludzkowskiej za jej dyspozycyjność i 
kilkuletnie zaangażowanie w działaniach Związku na rzecz społeczności 
lokalnej oraz za jej inicjatywę i wkład w organizację życia kulturalnego 
i towarzyskiego członków Oddziału w Skokach. 

Aurelia Ludzkowska swą pracę zawodową związała z Sekcją Drogową 
Polskich Kolei Państwowych w Wągrowcu, gdzie pracowała do lipca 
1999 roku. Członkiem Związku Emerytów została w październiku 
1999r., a w 2002r. została wybrana w skład Zarządu Koła w Skokach, 
gdzie przejęła odpowiedzialność za organizację życia kulturalnego i 
towarzysko-integracyjnego członków. O tym, że był to trafny wybór 
członkowie Związku potwierdzili w 2007r., gdy ponowne powierzyli 
jej tę funkcję, którą Aurelia z powodzeniem i zaangażowaniem pełni 
do dzisiaj. 

Pełniąc tę funkcję Aurelia Ludzkowska zainicjowała i zorganizowała 
dla koleżanek i kolegów kilkanaście wycieczek turystyczno – krajoznaw-
czych oraz wycieczek do placówek kulturalnych – muzeów, teatrów i 
kin, a także wiele spotkań towarzysko-integracyjnych przy muzyce. 

Uczestnicy zebrania, koleżanki i koledzy, pogratulowali Aurelii przy-
znanego odznaczenia i wraz z życzeniami obdarowali ją wspaniałym 
bukietem kwiatów.

KOMUNIKAT!
Laboratorium „Salus” to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej 

z siedzibą firmy w Gołańczy, założyli i prowadzą go lekarze Iwona i 
Marceli Marzyńscy. Działają już od kilku lat, doceniają znaczenie badań 
laboratoryjnych, badania wykonuje wyszkolona kadra.

Ponieważ jesteśmy nowym laboratorium tworzonym od początku, 
stąd posiadamy tylko najnowszy sprzęt diagnostyczny. Taki sprzęt i 
metody badań wykorzystują duże laboratoria w Poznaniu, Bydgoszczy. 
Mamy się czym pochwalić!

Wykonujemy badania laboratoryjne z krwi, moczu i kału na miejscu. 
Mamy podpisaną umowę współpracy z koncernem laboratoryjnym z 
Poznania na wykonywanie badań specjalistycznych np. testy alergiczne, 
markery nowotworowe, panele ginekologiczne dla ciężarnych. itp. Tak 
więc nie trzeba tracić pieniędzy i czasu na dojazdy do większych miast 
,aby wykonać rzadkie badania.

Posiadamy kilka punktów pobrań krwi na terenie powiatu wągro-
wieckiego; Wągrowiec ul. Przemysłowa 34 w przychodni zdrowia, 
Gołańcz ul K. Libelta 4 w przychodni zdrowia, Skoki ul Ciastowicza 12 
w przychodni zdrowia. Udzielamy usług dla ok. 35 tys. pacjentów.

W Skokach jesteśmy od 7lat współpracujemy z Przychodnią „Falco” 
dr Sokoła. Wykonujemy badania na zlecenie miejscowych lekarzy naj-
częściej dr Sokoła, państwa doktorostwa Różalskich, a obecnie również 
dr Violetty Guner. Ci lekarze wykorzystują maksymalnie środki  na 
badania laboratoryjne (choć nie duże) z NFZ. 

Zgłaszamy nową propozycję dla mieszkańców gminy Skoki:
1. Okresowe badanie pracownicze: Obecnie podpisujemy długoletnie 

umowy z pracodawcami na badania pracownicze po konkurencyjnych 
stawkach. Zapraszamy pracodawców prosimy o telefon 67 26 83 138 

2. Badania bez zlecenia lekarskiego – prywatne dla wszystkich 
mieszkańców Skoków: Do punktu można się zgłaszać codziennie w 
godz. 8-11 - gabinet w przychodni zdrowia  ul. Ciastowicza 12, wyniki 
na drugi dzień lub faksem tego samego dnia.

Ceny konkurencyjne.
Drodzy mieszkańcy przemyślcie 1 paczka papierosów lub 2 litry 

benzyny kosztują obecnie ok. 10 zł, za które można wykonać nawet 
dwa podstawowe badania krwi. Na badaniach i na zdrowiu nie można  
oszczędzać - lekarstwa są droższe.

niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Laboratorium „Salus” Gołańcz ul. K. Llibelta 4

Z dniem 15 listopada 2010 roku weszła w życie znowelizowana 
ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następ-
stwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, której art. 5 stanowi 
co następuje

ZabranIa SIę PaLenIa WyrObóW tytOnIOWyCh: 
- Na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych 

obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne - Na tere-
nie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w 
przepisach o systemie oświaty oraz jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej - Na 
terenie uczelni - W pomieszczeniach zakładów pracy - W pomiesz-
czeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego - W 
lokalach gastronomiczno-rozrywkowych - W środkach pasażerskiego 
transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróż-
nych - Na przystankach komunikacji publicznej - W pomieszczeniach 
obiektów sportowych - W ogólnodostępnych miejscach przeznaczo-
nych do zabaw dzieci - W innych pomieszczeniach dostępnych do 
użytku publicznego.
Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w 

którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych umieści w 
widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne in-
formujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub 
środku transportu, zwane „informacją o zakazie palenia tytoniu”.

Kto będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem 
transportu nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniu podlega 
karze grzywny do 2.000 zł. Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach 
objętych zakazem podlega karze grzywny do 500 zł.   
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 Kończy się rok kalendarzowy i jubileuszowa X już edycja kampanii  
profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której od lat uczestniczy 
Gmina Skoki.

Nadszedł czas na podsumowania, dlatego też rozstrzygnięty został 
konkurs plastyczny na plakat o tematyce profilaktycznej ogłoszony 
właśnie w ramach działań kampanijnych przez Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy  w Antoniewie. Skierowany był do grup maksymalnie 
2 - osobowych, w skład których mogli wchodzić uczniowie uczęszcza-
jący do klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów z terenu 
Miasta i Gminy Skoki.
Z prac, które napłynęły do oceny, jury wybrało trzy, które nagrodzo-
no:
I miejsce przyznano Dominikowi Trzasko i Adrianowi Woźniakowi 
II miejsce Piotrowi Malekowi i Maciejowi Michalikowi
III miejsce Marcinowi Wolnemu i Dariuszowi Michalakowi

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy
Gminny koordynator ds. uzależnień

REFLEKSJE PO PIERWSZYM DNIU 
III GMINNEGO PRZEGLĄDU SPEKTAKLI 

PROFILAKTYCZNYCH
Sądząc  po liczbie grup teatralnych, a jest ich trzynaście,  które zgło-

siły w tym roku chęć uczestnictwa w przeglądzie, impreza ta już na stałe 
wpisała się w krajobraz życia kulturalnego Gminy Skoki. Pomimo faktu, 
że idea ukazania w scenicznych prezentacjach problemów społecznych 
i szeroko rozumianej profilaktyki nie jest rzeczą łatwą, nie brakuje 
chętnych i odważnych do zmierzenia się  z wyzwaniem. 

W sobotę 4 grudnia, na scenie sali widowiskowej biblioteki, młodzież 
z Gimnazjum nr 1 w Skokach oraz Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Antoniewie mówiła o sprawach ją nurtujących, bardzo 
trudnych i jak się okazuje wcale nie rzadko spotykanych, o takich, 
o które nagminnie ocieramy się w realiach życia codziennego. 

Alkoholizm w domach, brak porozumienia pomiędzy pokoleniami 
zaważają na funkcjonowaniu człowieka na całe jego życie. Inny problem 
stanowi coraz większy, choć nielegalny,  dostęp młodzieży do narko-
tyków oraz dopalaczy i cała gama ludzkich tragedii z tym związanych. 
Przemoc domowa i rówieśnicza we wszystkich jej wymiarach, począwszy 
od fizycznej poprzez psychiczną aż do najdrastyczniejszej jej formy - 
przemocy seksualnej, wpływająca  w bolesny sposób na widzenie przez 
człowieka świata i siebie, niejednokrotnie w sposób nieodwracalny 
odbierająca mu godność i całkowicie zaniżająca poczucie własnej war-
tości, to następny z tematów, który poruszała w swoich prezentacjach 
młodzież. Nietrzeźwość kierowców, nieodpowiedzialność sprzedawców 
alkoholu udostępniających go osobom niepełnoletnim, to jeszcze inne, 
niemniej ważne społecznie problemy.

W przedstawionych spektaklach widać było wyraźnie, że poruszane 
sprawy nie były wyczytanymi z książek, ale niejednokrotnie bezpo-
średnio bądź pośrednio dotknęły młodych ludzi. Dla niektórych 
mówienie o nich głośno, bez ryzyka, że zostaną nie zrozumiani czy 
wręcz wyśmiani, mogło stanowić swoistego rodzaju łagodzący okład 
na zbolałą duszę. 

Może jeszcze świadomość istniejących zagrożeń nie do wszystkich 
w równym stopniu dociera, ale prowadzona przez psychologa po 
każdym przedstawieniu rozmowa z młodymi artystami i publicz-
nością na pewno pozwalała na szerokie otwarcie oczu na problemy 
i dylematy innych ludzi. 

Ważną rzeczą w poszczególnych prezentacjach było wskazanie dróg 
wyjścia zarówno z  uzależnień  jak i doznawanej przemocy, podkre-
ślenie roli jaką w życiu odgrywają: wybaczenie, miłość i przyjaźń, 
wzajemne zaufanie, pomoc, wsparcie, tolerancja, empatia, terapia.

Optymizm młodzieży i wiara w to, że po chmurnym dniu dla 
każdego z nas może zaświecić słońce i nie ma spraw, których przy 
dobrej woli nie można rozwiązać, niech stanie się przesłaniem i 
drogowskazem dla wszystkich borykających się obecnie z trud-
nościami.

We wtorek, 7 grudnia nastąpił kolejny dzień przeglądu – tym ra-
zem zaprezentowany został świat widziany oczami młodszych dzieci 
- uczniów ze szkół podstawowych. 

Cały zamysł organizacji przeglądu wyrósł z profilaktycznych idei 
działań prowadzonych od kilku lat w ramach kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”. W bieżącym jednak roku, w którym w związku z 
nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej wiele się 
o niej mówi, zorganizowano go w ramach profilaktycznego projektu 
„Rodzina bez przemocy w Gminie Skoki”.  Jak pokazały teatralne 
prezentacje pierwszego dnia przeglądu, problemy społeczne często 
nie występują w pojedynkę, ale się przeplatają i zazębiają.

… I PO DRUGIM DNIU PRZEGLĄDU
Jak się okazuje dzieci widzą świat inaczej, bardziej optymistycznie. 

Może to kwestia mniejszego życiowego doświadczenie i innego zaso-
bu wiedzy o zagrożeniach czyhających na człowieka w codziennych 
realiach.

Podczas drugiego dnia przeglądu było radośniej, a zaprezento-
wane przez uczniów (tym razem ze szkól podstawowych i świetlicy 
opiekuńczo wychowawczej) spektakle,  dotykały takich tematów 
jak: nikotynizm, przeciwdziałanie chorobom i promocja zdrowia, 
ekologia. zapobieganie nietolerancji i agresji, przemoc, przyjaźń, 
pomoc koleżeńska. 

Co prawda w debacie, która odbyła się po spektaklach, wielu mło-
dych ludzi wspominało o konieczności zapobiegania alkoholizmowi 
oraz narkomanii, ale w samych przedstawieniach problematyka ta 
nie była dominującą. Uczniowie skoncentrowali swoją uwagę na 
przeciwdziałaniu temu co wokół nich złe, mówili o potrzebie wza-
jemnego zrozumienia, tolerancji i szacunku dla odmienności innych 
ludzi, o tym, co trzeba robić, aby być lubianym. Mówili o konieczności 
przeciwstawiania się przejawom przemocy, o szacunku jakim wszyscy 
ludzie powinni się obdarzać, aby świat był łagodny i pełen pogody. 
Zwracali również uwagę na potrzebę zachowania higieny osobistej, 
czystości w otoczeniu w celu utrzymania zdrowia i dobrej kondycji. 

Przedstawienia miały ciekawą oprawę scenograficzną i muzyczną, a 
młodzi artyści pomysłowo zaprojektowane kostiumy. Dobra zabawa 
natomiast przeplatała się z nauką i działaniami profilaktycznymi.

Wszystkie grupy teatralne biorące udział w III Gminnym Prze-
glądzie Teatrów Profilaktycznych nagrodzono odtwarzaczami MP3 
oraz specjalnie na tę okoliczność zaprojektowanymi statuetkami, a 
każdego uczestnika i opiekuna małym, świątecznym podarunkiem.

Realizacja imprezy możliwa była dzięki środkom pozyskanym 
przez Urząd Miasta i Gminy w Skokach na projekt „Rodzina bez 
przemocy w Gminie Skoki” współfinansowany ze środków rządowe-
go programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 
„Razem bezpieczniej”.

M. Wylegalska

KAMPANIA 
„ZACHOWAJ TRZEźWY UMYSŁ” 

DOBIEGA KOńCA
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III SESJA RADY MIEJSKIEJ!
23 grudnia 2010 r. z udziałem 15-tu radnych odbyła się III sesja 

Rady Miejskiej Gminy Skoki. Radni obradowali pod przewodnictwem 
radnego Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Fran-
ciszek Deminiak. W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 4 
następujące uchwały:

1. Uchwałę nr III/11/10 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej na rok 2010.

Powyższą uchwałą Rada zwiększyła ogólne dochody budżetu o 
kwotę 6.111,00 zł, oraz zmniejszyła łączne wydatki budżetu o kwotę 
124.556,00 zł.

W rezultacie budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2010 wynosi 
26.207.622,00 zł po stronie dochodów i 29.942.426,00 zł po stronie 
wydatków.

2. Uchwałę nr III/12/10 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 – 2032. 

W/w uchwałą Rada uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową 
Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 – 2032. W prognozie obejmuje się 
min. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik 
budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, 
przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu i sposób finansowania 
spłaty długu, a także ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe 
Gminy 

3. Uchwałę nr III/13/10 w sprawie: budżetu na rok 2011.
W/w uchwałą Rada uchwaliła budżet Miasta i Gminy Skoki na 

2011 rok. Zgodnie z postanowieniem Rady budżet Gminy wynosi 
27.821.214,00 zł po stronie dochodów i 31.992.983,00 zł po stronie 
wydatków.

4. Uchwałę nr III/14/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez 
Gminę Skoki gruntów położonych we wsi roszkówko.

Uchwałą tą Rada postanowiła o nabyciu na mienie komunalne, od 
prywatnego właściciela działki nr 15/2 o pow. 526 m2 w Roszkówku 
zapisanej w KW50185 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu.

Nabycie w/w gruntów jest niezbędne do uregulowania stanu włas-
ności gruntów zajętych pod budowę drogi prowadzącej do stacji 
uzdatniania wody w Roszkówku, co w przyszłości umożliwi budowę 
połączenia drogowego z Sołectwem Rościnno. 

Podjęte uchwały wraz z Protokołem nr III/2010 sesji rady Miejskiej 
Gminy Skoki z dnia 23 grudnia 2010 prezentujemy na stronie biulety-
nu Informacji Publicznej bIP Gminy Skoki pod adresem http://skoki.
nowoczesnagmina.pl

równocześnie znajdują się one do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Skokach u inspektora ds. rady i jej organów – pok. nr 8 

e.Lubawy

KOMUNIKAT
DOT. UTRZYMANIA CHODNIKÓW 

W OKRESIE ZIMOWYM
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina właścicielom nieru-

chomości (współwłaścicielom, użytkownikom, zarządcom), o obo-
wiązku niezwłocznego oczyszczania w sezonie zimowym chodników ze 
śniegu i lodu na długości swoich nieruchomości. Powyższy obowiązek 
wynika z art. 4 ust.1 ppkt. g Regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Miasta i Gminy Skoki zatwierdzonego Uchwałą Rady 
Miejskiej Gminy Skoki Nr XI/82/2007 z dnia 27.09.2007 roku.

Za nieprzestrzeganie w/w obowiązku grożą kary grzywny przewi-
dziane w ustawie o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 
Nr 236 poz. 2008).

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, ��-08� Skoki

nazwa stanowiska pracy: 
podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i administrowania budynkami komunalnymi
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, 
którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje 
prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Wymagania niezbędne:
- Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia.
- Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, 
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, ustawy 
o własności lokali oraz ogólna znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.
- Biegła obsługa komputera, prawo jazdy, umiejętność podejmowania decyzji, obowiązkowość.
- Kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 
korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
- Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:
- Wykształcenie wyższe drugiego stopnia – kierunkowe (budownictwo, zarządzanie nierucho-
mościami);
- Doświadczenie w pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z wymaganiami, bądź doświad-
czenie w pracy na stanowisku urzędniczym;
- Uprawnienia budowlane;
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową wynikających z przepisów ustawy o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
- Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawach dotyczących 
gospodarki mieszkaniowej i sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców.
- Prowadzenie spraw związanych z wynajmem i dzierżawą gminnych lokali użytkowych.
- Rozpatrywanie wniosków najemców lokali w sprawie przeprowadzenia remontów bieżących i 
kapitalnych budynków mieszkalnych i mieszkań.
- Prowadzenie remontów bieżących i kapitalnych budynków mieszkalnych i innych budynków 
komunalnych.
- Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytko-
wymi oraz budynkami komunalnymi.
- Prowadzenie ogólnych spraw związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem mieniem 
komunalnym.
4. Wymagane dokumenty:
- List motywacyjny;
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
- Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- Kserokopie świadectw pracy  – dotyczy kandydatów ze stażem pracy;
- Kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
- Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli kandydat 
takimi dysponuje);
- Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii 
Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie przepisów lub umów przysługuje prawo 
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
- Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 
z pełni praw publicznych;
- Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać 
zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywać w 
ramach obowiązków służbowych - wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub 
interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;
5. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzule;
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych;
- Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy  o pracownikach samorządowych;
6. Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub dorę-
czone listownie w terminie do 14 stycznia 2011 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. 
Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i admini-
strowania budynkami komunalnymi).
7. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) 
nie będą uwzględniane.
8. Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Urzędu. Regulamin dostępny jest 
również w BIP Urzędu. 
9. Druki kwestionariusza osobowego można pobrać w sekretariacie Urzędu bądź z BIP Urzędu.
10. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Sekretarz Gminy, nr tel. 061 8925 
800.
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na łączną kwotę dochodów budżetowych składają się dochody własne 
w wysokości 13.917.363 zł, w tym min.: wpływy z gospodarowania mie-
niem komunalnym i ze sprzedaży mienia – 3.033.823 zł, wpływy z tytułu 
podatku od nieruchomości od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek – 6.639.782 zł, wpływy z podatku rolnego - 467.852 zł, 
wpływy z podatku leśnego – 169.199 zł, wpływy z podatku od środków 
transportowych – 125.725 zł i wpływy z opłat z zezwolenia na sprzedaż 
wyrobów alkoholowych – 115.000 zł.

Dochody własne uzupełniają dotacje na realizację zadań zleconych z 
zakresu administracji rządowej i inne dotacje na realizację zadań włas-
nych gminy w wysokości 4.816.580 zł oraz subwencje z budżetu państwa 
w wysokości 9.087.271zł. 

W ramach ogólnej kwoty wydatków budżetowych, tj. 31.992.983 zł, 
przewidziano min. wydatki na:

- rolnictwo i łowiectwo: 160.000 zł, w tym na melioracje wodne – 40.000 
zł i na dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej 8.000zł oraz na rozbudowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 92.000 zł. 

- Leśnictwo w tym na utrzymanie lasów komunalnych i na dolesianie 
– 70.000 zł. 

- transport i łączność: 4.727.218 zł, w tym wydatki bieżące min. na 
remonty, oznakowanie i bieżące utrzymanie dróg, łącznie z utrzymaniem 
przejezdności dróg i ulic w okresie zimowym – 651.038 zł, na dotację 
celowa dla Powiatu Wągrowieckiego, na remont drogi Skoki – Kusze-
wo – Jaroszewo - 20.000 zł, na zakup kruszywa na drogę gminną FS 
Grzybowo - 7.000 zł, na wymianę nawierzchni chodnika przy drodze 
gminnej – FS Lechlin – 12.740 zł, na zakup tłucznia do utwardzenia 
drogi gminnej we wsi FS Pomorzanki – 5.590 zł, na zakup i nawiezienie 
tłucznia na drogę gminną w kierunku działek letniskowych FS Sławica 
– 9.282 zł. na wykonanie nawierzchni z tłucznia recyklingowego na dro-
dze gminnej FS Bliżyce – 9.802 zł, na zakup tłucznia na drogę gminną 
w kierunku Przysieczyna FS Lechlinek – 7.228 zł, na budowę ul. Dwor-
cowej w Skokach - 72.000 zł, na budowę nawierzchni ul. Głowackiego 
i Kościuszki 1.000.000zł, na wykup gruntów przeznaczonych na posze-
rzenie drogi gminnej we wsi Roszkówko 10.500 zł, na wykup gruntów 
pod drogi - 25.000zł, na przebudowę drogi w Niedźwiedzinach – 26.500 
zł i na budowę nawierzchni drogi gminnej Potrzanowo – Budziszewko 
– 2.870.538 zł, w tym dotacja ze środków samorządu Województwa 
Wielkopolskiego – 1.435.269 zł.

- turystykę: 70.000 zł w tym: wpłata na rzecz Związku Międzygminnego 
Puszcza Zielonka – 39.500 zł, na organizację rajdów oraz utrzymanie 
szlaków turystycznych 23.500 zł.

- Gospodarkę mieszkaniową: 291.000 zł, w tym: na remonty bieżące 
oraz na utrzymanie budynków i przygotowanie obiektów do sprzedaży 
– 246.000 zł, na wydatki majątkowe związane z kapitalnymi remontami 
budynków – 45.000 zł.  

- Działalność usługową: związaną z opracowaniem planów zagospo-
darowania przestrzennego – 126.141 zł.

- administrację publiczną: tj. na działalność urzędu i Rady Gminy 
4.087.173 zł, w tym na działalność Rady Gminy 132.900 zł, na utrzymanie 
Urzędu Miasta i Gminy 3.175.793 zł plus 67.700 zł na realizację zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej, które gmina ma otrzymać 
z budżetu państwa, na promocję gminy 92.320 zł oraz na pozostałą 
działalność z zakresu administracji – 618.460 zł, w tym wpłata na rzecz 
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka 278.720 zł. 

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową: 662.300 zł, w 
tym na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 661.800 zł, w tym 
min. na: modernizację budynku OSP 16.000 zł, oraz na remont elewacji 
wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach – 451.400 zł.

- Obsługę długu publicznego (spłata kredytów i pożyczek: 907.336 zł) 
- różne rozliczenia: w tym rezerwy ogólne i celowe – 156.000 zł
- Oświatę i wychowanie: 12.652.928 zł, w tym na utrzymanie: 
Szkół podstawowych 5.002.580 zł, z czego na dotację dla Fundacji 

„Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach - 1.761.337 zł
Przedszkoli – 2.060.806 zł z czego: dotacja dla Miasta Poznani oraz 

dla gmin Czerwonak i Kiszkowo -18.394 zł, dotacja dla Niepublicznego 
Przedszkola w Potrzanowie - 157.661 zł i dotacja dla Fundacji „Pomoc 
Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach - 620.370 zł

Gimnazjum – 4.856.833 zł, w tym na rozbudowę budynku Gimnazjum 
- 1.300.000 zł 

na dowożenie uczniów do szkół – 568.900 zł. 
- Ochronę zdrowia: 217.244 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 

– 21.800 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 93.200 zł i na pozostałą 
działalność, w tym na utrzymanie budynku byłego gminnego ośrodka 
zdrowia – 92.244 zł oraz dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną 
– 10.000 zł.

- Pomoc społeczną: 3.980.221 zł, w tym na: świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.805.756 zł, składki 
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
-12.718 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe - 270.848 zł, na dodatki mieszkaniowe – 200.000 zł, 
na zasiłki stałe - 108.444 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 
- 432.785 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
– 94.100 zł i na pozostałą działalność, w tym na dotacje na dożywianie 
– 55.570 zł.

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (utrzymanie 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację): 
35.000 zł. 

- Gospodarkę komunalna i ochronę środowiska: 1.360.898 zł, w tym 
na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 336.788 zł. z tego środki dla 
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na kanalizację – 212.102 
zł, na gospodarkę odpadami łącznie z transportem i opróżnianiem po-
jemników do selektywnej zbiórki odpadów, oraz odbiorem, transportem 
i utylizacją padłych zwierząt oraz wniesieniem wkładów do Międzygmin-
nego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie i rekultywacją 
nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu – 368.750 zł, 
na oczyszczanie miasta i wsi – 127.500 zł, na utrzymanie zieleni w mieście 
i gminie – 73.100 zł, na utrzymanie schroniska dla zwierząt – 37.500 zł, 
na oświetlenie ulic, placów i dróg – 368.660 zł. 

- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego: 2.034.994 zł, w tym na 
domy i ośrodki kultury oraz świetlice i kluby – 1.184.678 zł, w tym na 
rozbudowę świetlicy wiejskiej w Potrzanowie – 300.000 zł oraz rozbudowę 
budynku świetlicy w Kuszewie – 637.508 zł, na Bibliotekę samorządową 
– 656.066 zł oraz na pozostała działalność w tym min. organizację dnia 
dziecka na wsiach, wydawnictwo „Wiadomości Skockie” i współpracę 
z zagranicą - 194.250 zł.

- Kulturę fizyczną i sport: 409.010 zł, w tym na obiekty sportowe 
– 91.300 zł, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 
– 90.000 zł i na pozostałą działalność w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, w tym na organizację turniejów i imprez sportowych, 
Skocką Galę Mistrzów oraz na utrzymanie istniejących i budowę placów 
zabaw dla dzieci – 227.710 zł. 

Deficyt budżetowy, tj. różnica pomiędzy ogólną suma dochodów i 
łączną kwotą wydatków wynosi – 4.171.769 zł i zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę. 

W budżecie zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 56.000 zł i re-
zerwy celowe w wysokości 100.000 zł oraz wyodrębniono Fundusz Sołecki 
dla poszczególnych sołectw w ogólnej wysokości 235.454 zł. 

Dla porównania podajemy, ze budżet gminy na rok 2010 w momencie 
uchwalenia wynosił 25.153.150 zł po stronie dochodów oraz 32.333.675 
zł po stronie wydatków. 

Uwaga! Zainteresowanych szczegółami budżetu zachęcamy do skorzystania 
ze strony PIP Gminy Skoki http://skoki.nowoczesnagmina.pl/.

POZNAJMY BUDŻET GMINY NA ROK 2011!
23 grudnia 2010 roku rada Miejska Gminy Skoki uchwaliła budżet Gminy na rok 2011. Ogólne dochody budżetu wynoszą 

27.821.214 zł, a ogólne wydatki budżetu zamykają się kwotą 31.992.983 zł.
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ZAWITAŁ 
ŚWIęTY 

MIKOŁAJ 
W tym roku, mali Skoczanie musieli 

być bardzo grzeczni. Mikołaj, a właści-
wie Mikołaje, byli bowiem bardzo hojni. 
I nie chodzi tu tylko o tradycyjne paczki, 
których rozdano w całej Gminie blisko 
2.000. nie chodzi też wyłącznie o śnieg, 
który w końcu pozwolił Świętemu przy-
być do Skoków saniami.

Najważniejsza 5 grudnia była wspaniała, 
prawdziwie świąteczna i rodzinna atmosfera. 
Ważne też, że było ciepło, bo w tym roku 
dzieci bawiły się z Mikołajem w skockiej 
Hali Sportowej. Ważne, że dopisały humory, 
świetnie, że dopisali ludzie – sam gość w czer-
wonej pelerynie nie spodziewał się tak dużej 
liczby dzieci! No i atrakcji było, co nie miara! 
Kolorowa, świecąca choinka, „Skoczki” w 
najbardziej świątecznym wydaniu, tańczące 
trzymetrowe anioły, zabawny wodzirej reni-
fer, który urwał się z zaprzęgu św. Mikołaja, 
magiczna maszyna do robienia prezentów, 
konkurs ubierania „żywej” (dosłownie) 
choinki, piękne, świąteczne piosenki, „wygi-
basy” na, pod i obok sceny … ach, wymieniać 
można by bez końca! Mikołaj 2010 na piątkę 
z plusem! A my obiecujemy – w przyszłym 
roku, też będziemy grzeczni!

alicja Meller-Kukurenda
Fotografie na stronie obok.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem i zapa-
lenie choinki na skockim rynku jak zawsze 
zapoczątkowało okres przedświąteczny i 
przygotowania do najbardziej polskich i ro-
dzinnych świąt Bożego Narodzenia.

Chociaż spotkania wigilijne obchodziliśmy 
24 grudnia w gronie najbliższych, to już od 
połowy miesiąca w placówkach oświatowo-
wychowawczych, w organizacjach i w stowa-
rzyszeniach oraz w zakładach pracy trwały 
spotkania świąteczno-noworoczne, w trakcie 
których ich uczestnicy dzielili się opłatkiem i 
składali sobie życzenia. Wszędzie panowała 
miła i serdeczna atmosfera życzliwości i ra-
dości, która oby jak najdłużej przeniosła się 
na powszednie, codzienne dni Nowego 2011 
Roku. 

Bo przecież życzyliśmy sobie, nie tylko 
zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Naro-
dzenia, ale i szczęśliwego Nowego Roku. I 
oby ten Nowy Rok okazał się szczęśliwym dla 
każdego Skoczanina, dla każdego mieszkańca 
Ziemi Skockiej.

Tegoroczne spotkania bożonarodzeniowe 
zapoczątkowało spotkanie zorganizowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach 
dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełno-
sprawnych wraz z opiekunami. Na spotkanie to 
zaproszenie przyjęli Burmistrz Tadeusz Kłos 
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbi-
gniewem Kujawą oraz panie Blanka Gaździak 
– Sekretarz Gminy i Małgorzata Szpendowska 
– Wylegalska Przewodnicząca Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Skokach, a uświetnił je występ „Wesołych 
Misiów” prezentujących repertuar świąteczny. 
Jak na prawdziwą Wigilię przystało nie zabra-
kło też składanych sobie życzeń przy opłatku 
i ku uciesze dzieci Gwiazdora z wielkim wor-
kiem prezentów. 

Tradycyjnie już, centralne uroczystości 
opłatkowe odbyły się w Bibliotece Samorzą-
dowej. O uroczystościach tych wspominamy 
szerzej w artykule pt. „Spotkanie Bożona-
rodzeniowe w Bibliotece”. W tym miejscu 
pragniemy jedynie zaznaczyć, że sygnowana 

we wstępie do niniejszego artykułu mało 
znana a pobudzająca do refleksji, zaprezen-
towana przez Zespół Śpiewaczy „Harfa” 
– „Kolęda dla Nieobecnych”, towarzyszyła w 
tym roku uczestnikom niejednego spotkania 
wigilijnego. 

Spotkania opłatkowo-noworoczne odby-
ły się też w samorządach mieszkańców (o 
niektórych czytelnik znajdzie informacje w 
odrębnych artykułach). Ze swej strony chcie-
libyśmy wspomnieć o spotkaniach, w których 
dane nam było towarzyszyć Burmistrzowi, a 
więc o spotkaniu w Obwodzie Wyborczym nr 
2 w Skokach zorganizowanym przez radnego 
Franciszka Deminiaka i o spotkaniu zorga-
nizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich 
i Samorząd wsi Potrzanowo. Spotkaniu w 
Potrzanowie, jak zawsze towarzyszył nowy 
program artystyczny przygotowany specjalnie 
na tę uroczystość. Zaprezentowane „Wigilie 
Polskie” przypominały trudne lata okupacji, 
na chwilę wprowadziły zebranych do Katynia 
i do Oświęcimia, a zakończyły się okresem ra-
dosnym związanym z pontyfikatem Jana Pawła 
II i z życiem w wolnej Polsce. Potrzanowskie 
panie wszystkich uczestników spotkania 
uroczyły też własnoręcznie przygotowanymi 
potrawami wigilijnymi. 

W męskim gronie, ale jak zawsze w sym-
patycznym nastroju, by złożyć sobie życzenia 
świąteczno-noworoczne i usiąść do symbo-
licznej wigilijnej kolacji spotkali się też min.: 
członkowie Koła PZW Nr 120 w Skokach, 
członkowie Klubu Sportowego „Wełna” i po 
zakończonym polowaniu wigilijnym członko-
wie Koła Łowieckiego „Borsuk” w Skokach.

Nasze spotkania świąteczno-noworoczne 
nie zakończyły święta Bożego Narodzenia. 
Będą one kontynuowane również w miesią-
cu styczniu 2011 roku. Dlatego też kończąc 
niniejszą relację wszystkim uczestnikom tych 
spotkań życzymy równie miłej i świątecznej 
atmosfery, która aby się przeniosła i towarzy-
szyła nam we wszystkich dniach 

nowego 2011 roku.

SPOTKANIA 
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

„KOLĘDA DLA NIEOBECNYCH” 

A nadzieja znów wstąpi w nas,

Nieobecnych pojawią się cienie.

Uwierzymy kolejny raz, 

W jeszcze jedno Boże Narodzenie.

I choć przygasł świąteczny gwar,

Bo zabrakło znów czyjegoś głosu,

Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,

Wbrew tak zwanej ironii losu.

POLICJA  
OSTRZEGA

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 przedstawia-
jąc 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
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zAWITAŁ ŚWIĘTY mIKOŁAJ

Z tej okazji została przygotowana specjalna 
replika flagi powstańczej.

Założeniem akcji jest aby w rocznicę po-
wstania wielkopolskiego na jak największej 
liczbie budynków  w całej Wielkopolsce 
zawisły flagi – narodowe  biało – czerwone 
czy powstańcze. Repliki flag z lat 1918 – 1919 
mają wymiar 100 na 70 centymetrów. Flaga 
kosztuje 10 zł, a cały dochód ze sprzedaży 
przeznaczony zostanie na zakup zniczy na 
groby powstańców.

„Obchody Powstania Wielkopolskiego” 
mają na celu uczczenie pamięci Powstańców 
i jest to kolejna akcja organizowana przez 
Wiarę Lecha. Poprzednio organizowane były 
takie akcje jak: „Niebiesko Biały Mikołaj”, 
czy też „Przez życie z Wiarą w Lecha”, która 
polegała na wręczeniu przedszkolakom z Wiel-
kopolski kamizelek odblaskowych (również  w 
Skokach).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej 
Gminy do upamiętnienia Powstania Wielko-
polskiego poprzez wywieszenie 27 grudnia 
każdego roku flagi narodowej.

Osoby zainteresowane aktywną działal-

„WIArA lechA” dla pamięci Powstania Wielkopolskiego
Z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego kibice Lecha Poznań wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-

twa Wielkopolskiego w Poznaniu zachęcali mieszkańców do wywieszenia 27 grudnia flag.

nością na rzecz Lecha mogą się kontaktować 
z Krzysztofem Budnikiem pod numerem 
607606269.

Krzysztof budnik 
Skocki Fanklub Lecha Poznań
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Jesteœ m³oda, atrakcyjna, nie boisz siê nowych wyzwañ? 

A mo¿e chcia³abyœ przezwyciê¿yæ swoj¹ nieœmia³oœæ?

Masz w sobie to „coœ” i lubisz dobr¹ zabawê?

Marzysz o niezapomnianej przygodzie?

Czekamy w³aœnie na Ciebie!!!

OG£ASZAMY NABÓR DO KONKURSU 

MISS SKOKÓW 
2011

Wyboru najpiêkniejszej Skoczanki 
dokonamy podczas obchodów

 Dni Miasta i Gminy Skoki 2011
Wymagania:

•Wiek: od 16 do 22 lat.

• Miejsce zameldowania: miasto i gmina Skoki.

• W przypadku os niepe³noletnich, niezbêdna jest pisemna zgoda 

  na udzia³  konkursie, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.

• Osobiœcie z³o¿one zg³oszenie w Bibliotece Publicznej w Skokach, 

  nie póŸniej ni¿ do 28 lutego 2011.

Zg³oszenia przyjmujemy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 

w Skokach, od poniedzia³ku  do pi¹tku w godzinach 8 – 16, 

od 3 stycznia do 28 lutego 2011 roku.

Szczegó³owych informacji udziela Biblioteka 

pod numerem telefonu 61 8925 199.

FERIE ZIMOWE 2011
Program zajęć organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Sko-

kach adresowany dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
31.01. 2011 – 4.02.2011

PASJE TE DUŻE I TE MALUTKIE
31.01. Poniedziałek godz. 10 – 14 - Czy tylko ryba pływa?
• Wizyta w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego koło w Skokach
• „Taaaka ryba”-  zajęcia  edukacyjno – plastyczne.
1.02. Wtorek godz. 10 – 14 - Strzał w dziesiątkę!
• Wizyta w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach,
• „O broni i nie tylko”-  zajęcia  edukacyjno – plastyczne.
2.02. Środa godz. 10 – 14 - harcerska brać!
• Wizyta w siedzibie Związku Harcerstwa Polskiego w Skokach.
• „Zuchowe malowanki”-  gry i zabawy edukacyjno – plastyczne.
3.02. Czwartek Godz. 10 – 14 - Gospodynie XXI wieku
• Wizyta w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie.
• „Malowanki, wycinanki….”-  zajęcia plastyczne.
4.02. Piątek Godz. 10 - 14 - Świat dużego ekranu
• Wyjazd do kina.
Opiekunowie: Sylwia Popadowska /bibliotekarz/, Aleksandra Gajewska 
/bibliotekarz/, Małgorzata Zaganiaczyk.

Udział we wszystkich zajęciach, organizowanych przez Bibliotekę podczas ferii 
zimowych, jest bezpłatny.

Program zajęć organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Sko-
kach adresowany dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat

31.01. 2011 – 11.02.2011
FERIE  POD ZNAKIEM SPORTOWYCH 
WARIACJI, PEŁNE NIESPODZIANEK 

I POZYTYWNYCH WIBRACJI
31.01. Poniedziałek godz. 10 – 14 
Ferii rozpoczął się czas, dzieciaki poszły w las!
• Gry integracyjne w Bibliotece,
• Zabawa w podchody w skockim lesie.
• 1.02. Wtorek godz. 10 – 14
Coś dla nóg, oczu, ucha – dla łobuza i dla zucha!
• Wyjazd na lodowisko do Wągrowca, 
• Seans filmowy w wągrowieckim kinie.
2.02. Środa godz. 10 – 14
Kolorowa chusta zadowoli najwybredniejsze gusta! Garść hip – hopu dopełni 
dnia uroku!
• Zabawy z chustą KLANZA w Bibliotece,
• Zajęcia taneczne z hip – hopu (Biblioteka).
3.02. Czwartek godz. 10 – 14
Sam stadion Lecha ugości mieszkańców Skoków; trybuny, płyta czy szatnie 
- wszystko bez tłoku!
• Zwiedzanie stadionu Lecha w Poznaniu,
• Obiad w restauracji McDonald’s.
4.02. Piątek godz. 16 – 19
I dyskotekę dla Was mamy, w liczne zabawy też pogramy!
• Dyskoteka w Bibliotece i Zabawy integracyjne.
7.02. Poniedziałek godz. 10:30 – 14:30
Nim wstanie ranek, przywita nas Centrum Kultury Zamek!
• Edukacyjny spektakl w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu pt.: „O kró-
lewsko cesarskim…”
8.02. Wtorek godz. 10 - 12
Berki, piłki, wygibasy  - same sportowe rarytasy!
• Zabawy sportowe (Hala Sportowa lub Biblioteka).
9.02. Środa godz. 10 – 14
Wodne szaleństwa w basenie – taki wypoczynek jest dzisiaj w cenie!
• Wyjazd na basen (Koziegłowy lub Wągrowiec).
10.02. Czwartek godz. 10 – 14
Stajnia pod lasem będzie z pewnością niesamowitym czasem!
• Wyjazd do Łosińca do „Stajni pod lasem”: kulig, ognisko, zwiedzanie stajni.
11.02. Piątek godz. 14 – 16
Przyszedł już czas pożegnania, wspomnień i podsumowania!
• Podsumowanie ferii, wręczenie dyplomów.

Odpłatność za udział we wszystkich zajęciach, organizowanych przez Bibliotekę 
podczas ferii zimowych, wynosi 20 zł za tydzień.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w programie ferii.



1�

Ceny Zbóż
Obecnie (z dnia 30 grudnia 2010 r) ceny skupu zbóż są na poziomie:  żyto 

na mąkę – ok. 550-650 zł/tona, pszenica 800-820 zł/t, jęczmień 600-650 zł/t. 
Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych w Mieszalniach 
Pasz są na poziomie : pszenica na paszę do 750 zł/tona, pszenżyto na paszę 
ok. 650 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 650 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 35 zł/50 kg, pszenicy do 45 zł za 50 kg. 

Ceny tuczników i bydła rzeźnego
Cena skupu tuczników (z dnia 30 grudnia 2010) –wynosi średnio 3,65 

zł/kg plus VAT. I jest ok. 0,15 – 0,25 zł/kg wyższa niż rok temu. Targo-
wiskowe ceny prosiąt są dużo niższe niż jeszcze rok temu. Średnio 150 
– 200 zł/za parkę prosiąt, jest mało kupujących. Pogłowie trzody chlewnej 
w Polsce nieco wzrasta - głównie w dużych gospodarstwach. Ceny skupu 
młodego bydła rzeźnego wzrosły – i tak: byki ok. 5,30 – 5,60 zł/kg, jałówki 
4,00 - 4,30 zł/kg , krowy 3,00 do 4,00 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie od 
0,80 zł do 1,05 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. Dużo wyższe niż rok temu są również 
ceny zboża paszowego. Obecne ceny skupu tuczników są średnio o 0,15 
- 0,25 zł/kg wyższe  niż rok temu i niższa o 0,60 zł/kg niż 2 lata temu. Przy-
czyny tego są złożone, podobnie dzieję się na rynku skupu trzody chlewnej 
w Europie. Trudno przewidzieć kiedy nastąpi poprawa opłacalności chowu 
tuczników. W ostatnich miesiącach wzrosła cena skupu bydła. 

Od 15 stycznia rolnicy mogą składać wnioski o dopłatę do „zboża 
siewnego”. 

W ostatnich dniach wielu rolników gminy Skoki otrzymało tzw. Raporty 
z kontroli pomiarów, jakie na zlecenie ARiMR były przeprowadzone je-
sienią na ich polach. Problem powstaje, gdy powierzchnie działek okazały 
się mniejsze. Radzę jednak naszym rolników uzbroić się w cierpliwość i 
czekać na otrzymanie dopłat za 2010 rok – może w pierwszych miesiącach  
2011 roku. 

W styczniu 2011 roku ARiMR rozpocznie w niektórych województwach 
przyjmowanie nowych wniosków  na tzw.„Modernizację gospodarstw 
rolnych” – niestety na tej liście nie ma województwa Wielkopolskiego. 

Od 1 stycznia 2011 r wzrastają stawki podatku VAT. I tak stawka pod-
stawowa VAT (np. maszyny, części, paliwa, energię, materiały budowlane) 
wzrasta z 22 % na 23 %, a VAT na środki do produkcji rolnej (nawozy, 
środki ochrony roślin) z 7 % na 8 %. Stawka na zwierzęta żywe i np. na 
owies to obecnie 8 %. VAT na nieprzetworzone płody rolne (materiał 
siewny, niektóre pasze) z 3 % na 5 %. Zryczałtowany zwrot podatku VAT 
dla rolników ryczałtowych wzrasta z 6 % na 7 %. Taki VAT planowany 
jest do 31 grudnia 2013 r. Czy się później obniży czas pokaże. Ta sytuacja 
najbardziej obciąży gospodarstwa rozliczające się podatku VAT, głównie 
w gospodarstwach nastawionych na produkcję zwierząt na rzeź. Mniej 
obciąży to sytuację gospodarstw ryczałtowych, bo otrzymają VAT 7 %. 
Jakie jeszcze niespodzianki spotkają rolników w 2011 r trudno przewidzieć. 
Ostatnio mocno wzrosły ceny paliw, w tym oleju napędowego. Obecnie 
rolnicy muszą zmagać się z trudnymi warunkami zimowymi. Zima jest dość 
mroźna, śnieżna. Raczej nie zanosi się na szybkie ocieplenie. Kończą się w 
domach zapasy węgla, a „drogowcom” brakuje  soli do posypywania dróg. 
Polacy jakoś „przyzwyczają”  się do „śliskich” jezdni i chodników. Ciekawe 
mamy czasy i często duże problemy komunikacyjne. Powstaje zagrożenie 
wystąpienia powodzi. Gleba pod śniegiem nie zamarzła.

Chciałbym życzyć Naszym Rolnikom, aby zbliżający się Nowy Rok 2011 
był lepszy od 2010 – Dużo Zdrowia i wysokich plonów! 

Doradca rolników  -  Stanisław  Kida

WAŻNE DLA ROLNIKÓW !
JaK UZySKać ŚWIaDeCtWO ZDrOWIa ZWIerZąt? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu informuje, że lekarze 
weterynarii działający na terenie powiatu nie podpisali umów na 
prowadzenie w 2011 roku czynności zlecanych przez Inspekcję We-
terynaryjną.

Jednym z najbardziej odczuwalnych niedogodności tej sytuacji będzie 
konieczność występowania bezpośrednio do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii o wydanie świadectwa zdrowia zwierząt przeznaczonych 
do uboju oraz innych przemieszczeń (inne stado, punkty kopulacyjne, 
pokazy, targowiska). 

W związku z powyższym od 1 stycznia 2011r. do odwołania obowią-
zywać będą poniższe zasady : 

1. Informację o planowanej sprzedaży lub wysyłce zwierząt – w 
tym kierowaniu trzody do uboju należy zgłosić  telefonicznie do Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii – telefon  67 2685 647, w godzinach 
urzędowania (od poniedziałku do piątku od 700- 1500 ).

2. Świadectwa zdrowia wystawiane będą po przyjeździe lekarza 
weterynarii na miejsce (siedziba stada).

3. Za wystawione świadectwo pobierana będzie opłata zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 10 listopada 2010r.powiększone o należność za dojazd. Całość 
płatna będzie po wystawieniu rachunku przez lekarza sporządzającego 
dokument. 

4. Warunkiem wystawienia świadectwa jest; trwałe i widoczne ozna-
kowanie trzody umożliwiające pełna identyfikację zwierząt w siedzibie 
stada. W przypadku niespełnienia tego warunku  świadectwo nie zosta-
nie wydane, a zgłaszający zostanie obciążony kosztami dojazdu. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprasza za zaistniałą sytuację , 
jednocześnie przypomina , że świadectwo dla świń kierowanych do 
uboju jest ważne 3 dni. Natomiast świadectwo dla świń kierowanych 
do innych stad, punktów kopulacyjnych, na pokazy i targowiska jest 
ważne 10 dni.  

KOMUnIKat O ODbIOrZe PaDŁyCh ZWIerZąt W 2011 r.
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

informuje, że zawarta została umowa na  nieodpłatne świadczenie 
usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji  padłych zwierząt w 
2011 roku. 

Firmą obsługująca naszą Gminę jest jak tak w roku ubiegłym Przed-
siębiorstwo Przemysłowo- Handlowe „HETMAN” Sp. z o.o.

Telefon do „punktu dyspozycyjnego” zlokalizowanego w Łabiszynie 
52 384 44 43

OBWIESZCZENIE
O ZMIANIE TARYFY ZA WODę I ŚCIEKI 
NA SKUTEK WZROSTU PODATKU VAT

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art.24 ust. 13  Ustawy z dnia 07 
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. nr 123, poz.858 z późn. zm.) Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Skokach przedstawia obowiązującą taryfę

taryFa DLa ZbIOrOWeGO ZaOPatrZenIa W WODę 
I ZbIOrOWeGO ODPrOWaDZanIa ŚCIeKóW

Obowiązująca na terenie Gminy Skoki dla odbiorców usług w za-
kresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Skokach na okres od 01 stycznia 2011r. do dnia 30 kwietnia 2011r. 
zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XLII/269/2010 
z dnia 30 marca 2010r. 

L.p. rodzaj cen i stawek opłat
Cena netto

w zł

Podatek 
Vat

 8% w zł       

Cena 
brutto

w zł

  1.     Cena 1 m3 wody        2,50          0,20      2,70
  2.     Cena 1 m3 ścieków        4,47          0,36      4,83
  3. Miesięczna opłata abonamentowa        2,00          0,16      2,16
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WYSPY, KTÓRYCH NIE MA 
CZ. III

Na Wyspach Bergamutach (choć ponoć wysp tych nie ma), w skockiej 
Bibliotece Publicznej, w obecności kota w butach i starego wieloryba 
w okularach, 3 grudnia, o godz. 17.00 zgromadziły się już po raz trzeci 
dzieci. Brzechwowe wyspy przyciągnęły naprawdę liczną gromadkę 
z terenu naszej gminy i nie tylko. Tym razem byli to młodzi ludzie 
uczęszczający do klas 4 – 6 szkoły podstawowej. Udowodnili oni po raz 
kolejny, że poezja Jana Brzechwy dla dzieci ciągle żyje. Nasz zachwyt 
był tym większy, iż usłyszeliśmy wiersze inne niż dotąd, mniej znane i 
chyba troszkę trudniejsze, np.: „Babulej i Babulejka”, „Kłótnia rzek”, 
„Pali się!” czy „Rozrzutny wróbel”. Jan Brzechwa na pewno byłby za-
chwycony, gdyby mógł być obecny na naszej bibliotecznej sali. Nie przez 
przypadek tym razem twórczość Jana Brzechwy została wybrana jako 
przedmiot zmagań podczas II Przeglądu oraz Turnieju Recytatorskiego 
„Głosem Dziecka”. Poeta ten bowiem, według wielu źródeł, obchodził-
by w 2010 roku 110 urodziny, oczywiście gdyby żył. Niektórzy jednak 
twierdzą, że Brzechwa był nieco starszy, że urodził się 2 lata wcześniej i 
tylko jego poczucie humoru i jedynie jemu wiadome, osobiste względy 
sprawiły, że w pewnym momencie zaczął sam podawać późniejszą datę 
urodzin – 15 sierpnia 1900 roku. Nie jego wiek metrykalny jest jednak 
najważniejszy, chyba wszyscy ze mną się zgodzą, iż niekończąca się po-
pularność jego wierszy sprawia, że mógłby on się czuć wiecznie młody 
i niech taki będzie. Podczas turnieju obecne było oczywiście jury, tym 
razem w składzie: pani Krystyna Wołkow – emerytowana nauczycielka 
języka polskiego, pani Mirosława Ważniewicz – nauczycielka języka 
polskiego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie 
oraz pan Piotr Wiśniewski – wieloletni nauczyciel i wychowawca. Po-
stanowili oni wyróżnić Bartosza Kępkę za recytację wiersza „Babulej 
i Babulejka”, Mateusza Pawlickiego za wykonanie wiersza „Grzyby” 
oraz Kacpra Tylla za ulubiony wiersz wszystkich matematyków „Sum”. 
Miejsce trzecie przyznano Julii Wasylewicz, która pięknie zaprezento-
wała się w roli ogrodniczki, recytując wiersz „Na straganie”. Jury nie 
przyznało drugiego miejsca. Za to na dwóch równorzędnych pierwszych 
miejscach stanęli: Katarzyna Hepner za wiersz „Żuraw i czapla” oraz 
Edward Franciszek Surdyk, który niezwykle barwnie przedstawił 
wszystkim ciężką pracę strażaków w utworze „Pali się!”.

Grudniowy turniej zakończył spotkania z poezją Jana Brzechwy w 
skockiej książnicy.

Wcześniej - 19 listopada 2010 r. wiersze Jana Brzechwy recytowały 
dzieci uczęszczające do klas 1 – 3 szkoły podstawowej. W komisji 
oceniającej zasiadły wówczas pani Wiesława Pogodzińska – emeryto-
wana nauczycielka języka polskiego, pani Irena Kasica – emerytowana 
nauczycielka języka polskiego i jednocześnie bibliotekarka w Mło-
dzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie oraz pani Iwona 
Migasiewicz – nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum im. Polskich 
Olimpijczyków w Skokach. Decyzją jury wyróżniony został wtedy Ad-
rian Połczyński. Dwa równorzędne trzecie miejsca otrzymali: Weronika 
Blados i Andrzej Inda. Na drugim miejscu usytuowały się: Weronika 
Konowalska oraz Eliza Załęska. Pierwsze miejsce niepodzielnie zajęła 
Martyna Kujawa, a królował wiersz „Na straganie”.

26 listopada wiersze Jana Brzechwy recytowały dzieci w wieku 
przedszkolnym. Wszystkie one okazały się zwycięzcami, o czym może 
w każdej chwili zaświadczyć jednoosobowe jury, czyli pani Danuta 
Kobus-Bogunia - nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum im 
Polskich Olimpijczyków w Skokach.. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie, zapał i 
pracę, które włożyli w przygotowanie się do występów na naszej sce-
nie. Dziękujemy też ich opiekunom, nauczycielom i rodzicom oraz 
członkom jury.

Wszystkich, którzy nie nasycili się jeszcze poezją Jana Brzechwy 
zapraszamy do naszej biblioteki. Na półkach czekają książki pełne jego 
wierszy, wystarczy tyko po nie sięgnąć. Czekamy na Was!

a.G.

SPOTKANIE BOŻONARODZE-
NIOWE W BIBLIOTECE

Katolicki zwyczaj spotykania się w gronie rodzinnym przy wigilijnym 
stole, połączony z łamaniem się opłatkiem i śpiewaniem kolęd, znany 
jest już od wieków. Nasi rodacy upowszechniają takie spotkania na 
całym świecie. Coraz częściej, już nie tylko w wigilijny wieczór, ale 
i przez cały grudzień i styczeń odbywają się spotkania w szkołach, 
miejscach pracy, w organizacjach i stowarzyszeniach, w trakcie których  
uczestnicy dzieląc się opłatkiem składają sobie życzenia.

Zawsze towarzyszy im miła, sympatyczna, świąteczna atmosfera i 
ogólna życzliwość. 

Takie właśnie spotkanie miało miejsce w skockiej bibliotece w piąt-
kowy wieczór 17 grudnia. Nie zabrakło na nim burmistrza Miasta i 
Gminy Pana Tadeusza Kłosa , przewodniczącego Rady Miejskiej Pana 
Zbigniewa Kujawy oraz sekretarza Gminy Pani Blanki Gażdziak.

Skoccy seniorzy, członkowie Zespołu Śpiewaczego „Harfa” i Chóru 
Kameralnego wysłuchali wspaniałego koncertu kolęd i pastorałek w 
wykonaniu zespołu „Gospel Joy”. Słuchacze przekonali się, że kolędy 
interpretować można i przeżywać w różny sposób. 

Była też kolacja wigilijna a na stole zagościły tradycyjne potrawy 
wigilijne: barszcz z uszkami, kapusta z grzybami, makiełki, dania z ryb, 
nie zabrakło świątecznych pierników.

Po kolacji Pan Burmistrz wcielił się w Mikołaja wręczając wszystkim 
gwiazdkowe prezenty, a Pan Antoni Wiśniewski z Zespołem „Harfa” 
„Kolędą dla nieobecnych” rozpoczął śpiewanie kolęd.

Całością sprawnie i dowcipnie pokierowała, debiutująca Pani Danuta 
Kęsik, która sprowokowana przez Pana Antoniego Wiśniewskiego, 
zaśpiewała pięknym sopranem kolędę „Oj maluśki, Maluśki”, ulubioną 
przez Ojca Św. Jana Pawła II.

antoni Wiśniewski

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWA-
NIA W BIBLIOTECE

Boże Narodzenie dla wielu z nas to najpiękniejsze święta, na które 
czeka się z utęsknieniem przez cały rok. Ich magia nie wiąże się tylko 
z zimową aurą za oknem, lecz także z atmosferą jaka towarzyszy ich 
nadejściu. Zgodnie z polską tradycją okres przedświąteczny to czas 
intensywnych prac i przygotowań, okres przystrajania domów, wypie-
kania pierników, itp. W kultywowanie tych tradycji rok rocznie włącza 
się również Biblioteka Publiczna w Skokach organizując dla swoich 
czytelników przedświąteczne spotkania. Na stałe w ich kanon wpisało 
się m.in. „Wspólne ozdabianie bombek”. W tym roku młodzi skoczanie, 
członkowie Kółka Plastycznego „Plastusie” i ich rodzice spotkali się 
już po raz trzeci. W czwartkowe popołudnie, 9 grudnia, na młodych 
artystów czekało wiele atrakcji. Oprócz tradycyjnego zdobienia bombek 
i przystrajania nimi bibliotecznej choinki mali czytelnicy mieli okazję 
spotkać się i porozmawiać ze Św. Mikołajem, który specjalnie na tę 
uroczystość przybył nie tylko z workiem pełnym choinkowych ozdób, 
ale również świątecznych upominków. Spotkanie zwieńczyło wspólne 
oglądanie bajek. Na „dużym ekranie” dzieci obejrzały m.in. jak spędzili 
święta Bracia Koala oraz dowiedzieli się czy Noody spotkał Śwętego 
Mikołaja.

Impreza przebiegała w atmosferze szczególnej życzliwości, radości 
i rodzinnego ciepła. Mamy nadzieję, że wydarzenia przyszłego roku 
pozwolą na to, abyśmy mogli zasiąść do ozdabiania bombek w jeszcze 
szerszym gronie, czego sobie i Wam serdecznie życzymy. Niech ten 
Nowy 2011 Rok będzie dla wszystkich zdrowy, radosny i szczęściem 
opływający. 

Sylwia Popadowska



1�

„WEŁNA” SKOKI W TABELACH 
ROZGRYWEK 

RUNDY JESIENNEJ 2010
Końcowa weryfikacje rozgrywek w rundzie jesiennej 2010 wygląda 

następująco:

tabela rozgrywek ligi: Klasa okręgowa - Piła 
runda I – Końcowa weryfikacja:

lp. nazwa drużyny mecze pkt.
bramki 
zdobyte

bramki 
straco-

ne

pkt.  
u 

siebie

pkt. 
na 

wyjeź-
dzie

1 KS Noteć Czarnków 15 36 43 18 18 18
2 KS Drawa Krzyż 15 34 37 23 21 13
3 GLKS Radwan

Lubasz 15 32 39 15 19 13

4 MLKS Sparta Złotów 15 31 41 10 19 12
5 KS Wełna Skoki 15 31 40 22 13 18

6 KS Korona Stróżewo 15 29 55 26 16 13
7 KS Pogoń Łobżenica 15 29 40 29 13 16
8 KS Nielba Wągrowiec 15 20 35 31 11 9
9 KS Fortuna Wieleń 15 18 26 33 10 8
10 GLKS Wysoka 15 17 29 31 10 7
11 LZS Iskra Krajenka 15 16 31 27 10 6
12 KS Unia Wapno 15 14 17 28 9 5
13 KS Stella Białośliwie 15 11 23 38 10 1
14 LKS Tarnovia Tarnówka 15 11 15 39 7 4
15 WKS Wyszyny 15 8 18 62 4 4
16 LZS Orkan Śmiłowo 15 2 8 65 2 0

Strzelcy bramek Wełny Skoki w klasie okręgowej: Jakub Ślósarczyk 
9, Marcin Ślósarczyk senior 7, Grzegorz Meller 6, Mateusz Deminiak 
5, Marcin Ślósarczyk junior 5, arkadiusz Szuderski 3, eryk nadworny, 
Krystian tarnowski, tomasz Jarzembowski, Krzysztof Pawliński, 
Paweł Smykowski. 

Klasa Okręgowa Juniorów
tabela rozgrywek ligi Piła: Liga Okręgowa Juniorów 

rUnDa I

lp. nazwa drużyny
me-
cze

pkt.
bramki 
zdobyte

bramki 
straco-

ne

pkt.  
u 

siebie

pkt. na 
wyjeź-
dzie

1 KS Lubuszanin Trzcianka 13 37 50 7 18 19
2 Towarzystwo Piłkarskie 

Piła 13 32 44 11 16 16

3 LZS Derby Stara Łubianka 13 25 34 26 19 6
4 KS Nielba Wągrowiec 13 23 56 13 15 8
5 KS LZS Iskra Szydłowo 13 20 19 16 10 10
6 KS Sokół Szamocin 13 20 30 14 11 9
7 KS Polonia Jastrowie 13 18 21 25 14 4
8 KS Noteć Czarnków 13 18 20 29 12 6
9 KS Wełna Skoki 13 18 19 22 11 7

10 LKS Płomień Połajewo 13 16 16 29 13 3
11 KS Drawa Krzyż 13 13 13 28 9 4
12 KS Fortuna Wieleń 13 9 14 31 5 4
13 WKS Wyszyny 13 7 10 38 4 3
14 KS Unia Wapno 13 4 13 70 3 1

trampkarze Starsi Grupa III
tabela rozgrywek ligi: Piła 

rUnDa I

lp. nazwa drużyny
me-
cze

pkt.
bramki 
zdobyte

bramki 
stracone

pkt.  
u siebie

pkt. na 
wyjeź-
dzie

1 KS Wełna Skoki 8 24 81 0 15 9

2 KS Unia Wapno 8 21 50 8 6 15
3 KS Leśnik Margonin 8 12 11 40 9 3
4 Towarzystwo Piłkarskie 

Piła 8 12 16 20 3 9

5 KS Łobzonka Wyrzysk 8 12 21 29 9 3
6 KS Sokół Szamocin 8 9 17 38 6 3
7 GLKS Sokół Dama-

sławek 8 7 14 43 6 1

8 KS Kłos Budzyń 8 7 12 30 4 3
9 KS Orzeł Osiek 8 3 12 26 3 0

trampkarze Młodsi Grupa III
tabela rozgrywek ligi: Piła

rUnDa I

lp. nazwa drużyny mecze pkt.
bramki 

zdo-
byte

bram-
ki stra-

cone

pkt.  
u 

siebie

pkt. na 
wyjeź-
dzie

1 KS Zamek Gołańcz 6 14 27 10 7 7
2 KS Sokół Szamocin 6 12 28 9 6 6
3 WKS Wyszyny 6 10 16 10 7 3
4 KS Unia Wapno 6 10 20 21 4 6
5 KS Leśnik Margonin 6 5 15 31 0 5
6 GLKS Sokół Damasławek 6 5 5 7 4 1
7 KS Wełna Skoki 6 3 9 32 3 0

PODSUMOWanIe tUrnIeJU GMInneJ LIGI PIŁKI nOżneJ 
2010:

Miejsce Drużyna Punktacja

I Rościnno 34

II Potrzanowo Borówiec 23

III Jagniewice 21

IV Potrzanowo KS 20

V Rakojady 15

VI Kakulin 3

VII Sława Wielkopolska 0

PROMOCJA SKOKÓW W TORUNIU 
W dniu 05.12.2010 w Toruniu odbył się 8 półmaraton (21,1 km) świętych 

mikołajów zorganizowany przez „Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Mara-
ton Toruński”. Gminę Skoki w tym wydarzeniu reprezentował pan Andrzej 
Ludzkowski, na co dzień mieszkający w Gminie Murowana Goślina. 

Na bardzo ciężką trasę, która wiodła częściowo ulicami Torunia, a 
częściowo ścieżkami leśnymi wybiegło ponad 1500 osób w czapkach mi-
kołaja, tworząc niesamowity widok. Trasę ukończyło 1328 zawodników, 
a pan Andrzej zajął 414 miejsce w klasie Open, z czasem 01.50.20, także 
jak na zawodnika niepełnosprawnego wynik całkiem przyzwoity!  

Od teraz pan Andrzej Ludzkowski będzie reprezentował naszą 
Gminę, będziemy śledzić jego poczynania. 

Karolina Stefaniak

BIEGÓW PANA ANDRZEJA CIĄG DALSZY
Po raz kolejny pan Andrzej Ludzkowski w barwach Gminy Skoki 

wziął udział w XXVII Międzynarodowym Biegu Sylwestrowym zorga-
nizowanym 26 grudnia przez Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienie 
Kultury Fizycznej w Poznaniu na poznańskiej Malcie. Pan Andrzej w 
swojej kategorii zajął 3 miejsce. Gratulujemy

Karolina Stefaniak 
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GMINNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 2010
Tak, jak w minionych latach, w III kwartale 2010r. trwały Rozgrywki Gminnej Ligii Piłki Nożnej. 
W rozgrywkach toczonych na boiskach w Rościnnie i w Potrzanowie zmagały się drużyny reprezentujące sołectwa: Rościnno, Jagniewice, 

Rakojady, Kakulin i Sław Wlkp. oraz dwie drużyny reprezentujące sołectwo Potrzanowo. 
Rozegrano łącznie 42 mecze, w których ostatecznie zwycięstwo wywalczyła reprezentacja Rościnna.
Szczegóły tych zmagań oraz ich ostateczne wyniki prezentujemy w poniższych tabelach: 

tabeLa rOZGryWeK 

Data, Drużyna Wynik Punkty Miejsce/Sędzia Godzina
22.08.2010 roku

I KOLEJKA

II KOLEJKA

1. 1-6 Rakojady - Kakulin
2. 7-3 Potrzanowo KS.-Potrzanowo Borówiec
3. 4-2 Jagniewice – Sława Wielkopolska

1. 6-5 Kakulin- Rościnno
2. 3-1 Potrzanowo Borówiec- Rakojady
3. 2-7 Sława Wielkopolska- Potrzanowo KS.

1. 3-1
2. 1-3
3. 3-0

1. 2-4
2. 6-6
3. 0-3

1. 3-0
2. 0-3
3. 3-0

1. 0-3
2. 1-1
3. 0-3

Boisko
Potrzanowo
gospodarze

Kuba
Grzegorzewski

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

5.09.2010 roku
1. 3-0
2. 5-2
3. 3-3

1. 2-3
2. 5-2
3. 1-5

1. 3-0
2. 3-0
3. 1-1

1. 0-3
2. 3-0
3. 0-3

Boisko
Rościnno
gospodarze

Maciej
Kuczyński

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

III KOLEJKA

IV KOLEJKA

1. 5-2 Rościnno- Sława Wielkopolska
2. 4-6 Jagniewice- Kakulin
3. 7-1 Potrzanowo KS.- Rakojady 

1. 2-6 Sława Wielkopolska- Kakulin
2. 3-4 Potrzanowo Borówiec- Jagniewice
3. 1-5 Rakojady- Rościnno

12.09.2010 roku
1. 2-3
2. 1-0
3. 3-0

1. 0-3
2. 6-2
3. 2-4

1. 0-3
2. 3-0
3. 3-0

1. 0-3
2. 3-0
3. 0-3

Boisko
Potrzanowo
gospodarze

Kuba
Grzegorzewski

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

V KOLEJKA

VI KOLEJKA

1. 7-4 Potrzanowo KS- Jagniewice
2. 5-3 Rościnno- Potrzanowo Borówiec
3. 1-2 Rakojady- Sława Wielkopolska

1. 6-3 Kakulin- Potrzanowo Borówiec
2. 5-7 Rościnno- Potrzanowo KS.
3. 4-1 Jagniewice- Rakojady

19.09.2010 roku
1. 3-0
2. 2-4
3. 3-0

1. 0-3
2. 3-0
3. 0-3

1. 3-0
2. 0-3
3. 3-0

1. 0-3
2. 3-0
3. 0-3

Boisko
Rościnno
gospodarze

Maciej
Kuczyński

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

VII KOLEJKA

VIII KOLEJ-
KA

1. 3-2 Potrzanowo Borówiec- Sława Wielkopolska
2. 4-5 Jagniewice- Rościnno
3. 7-6 Potrzanowo KS.- Kakulin

1. 2-4 Sława Wielkopolska- Jagniewice 
2. 3-7 Potrzanowo Borówiec- Potrzanowo KS.
3. 6-1 Kakulin- Rakojady

26.09.2010 roku
1. 0-3
2. 3-0
3. 3-3

1. 0-3
2. 0-1
3. 0-3

1. 0-3
2. 3-0
3. 1-1

1. 0-3
2. 0-3
3. 0-3

Boisko
Potrzanowo
gospodarze

Kuba
Grzegorzewski

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

IX KOLEJKA

X KOLEJKA

1. 2-7 Sława Wielkopolska- Potrzanowo KS.
2. 5-6 Rościnno- Kakulin  
3. 1-3 Rakojady- Potrzanowo Borówiec

1. 6-4 Kakulin- Jagniewice
2. 1-7 Rakojady- Potrzanowo KS.
3. 2-5 Sława Wielkopolska- Rościnno

3.10.2010 roku MeCZe PrZeŁOżOne na 17.10.2010 r.
1. 3-0
2. 3-0
3. 0-0

1. 0-3
2. 0-3
3. 0-0

1. 3-0
2. 3-0
3. 0-0

1. 0-3
2. 0-3
3. 0-0

Boisko
Rościnno
gospodarze

Maciej
Kuczyński

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

XI KOLEJKA

XII KOLEJKA

1. 4-3 Jagniewice- Potrzanowo Borówiec
2. 5-1 Rościnno- Rakojady
3. 6-2 Kakulin- Sława Wielkopolska

1. 4-7 Jagniewice- Potrzanowo KS.
2. 3-5 Potrzanowo Borówiec- Rościnno
3. 2-1 Sława Wielkopolska- Rakojady

10.10.2010 roku
1. 3-0
2. 1-1
3. 0-3

1. 0-3
2. 0-3
3. 4-2

1. 3-0
2. 1-1
3. 0-3

1. 0-3
2. 0-3
3. 3-0

Boisko
Potrzanowo
gospodarze

Kuba
Grzegorzewski

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

XIII KOLEJKA

XIV KOLEJKA

1. 3-6 Potrzanowo Borówiec- Kakulin
2. 7-5 Potrzanowo KS.- Rościnno
3. 1-4 Rakojady- Jagniewice

1. 6-7 Kakulin- Potrzanowo KS.
2. 2-3 Sława Wielkopolska- Potrzanowo Borówiec
3. 5-4 Rościnno- Jagniewice
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RADA RODZICÓW NA RZECZ 
SZKOŁY

Dnia 20 listopada 2010r. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w 
Jabłkowie, Filia Rejowiec zorganizowała II Zabawę andrzejkową  
„Sentyment do Szkoły w Rejowcu”. Dochód z zabawy został przekazany 
na cele Szkoły w Rejowcu. Za pieniążki uzyskane z zabawy zakupiono 
sprzęt nagłaśniający, oraz sprzęt sportowy. Pozyskano także dużą ilość 
sponsorów, których gadżety urozmaiciły loterię fantową. Bawiono się 
do białego rana, aż nie chciało się wracać do domu. 

Rada rodziców idąc za ciosem zorganizowała 26 listopada 2010 
Dyskotekę andrzejkową dla dzieci ze Szkoły w Rejowcu, grono pedago-
giczne przygotowało tradycyjne wróżby andrzejkowe, a Rada Rodziców 
zorganizowała  poczęstunek. Do tańca przygrywał nowo zakupiony 
sprzęt, którego obsługą zajęła się pani kierownik szkoły. 

rada rodziców Szkoły w rejowcu

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 
16 grudnia 2010r. w Rejowcu odbył się kiermasz świąteczny, którego 

organizatorem było Przedszkole Publiczne w Jabłkowie oddział w Re-
jowcu. Na kiermasz przybyli wszyscy sympatycy naszej szkoły. Wśród 
wielu ozdób można było kupić kartki świąteczne, ozdoby z papieru i 
masy solnej zrobione przez dzieci i nauczycielki szkoły i przedszkola. 
Zebrane pieniążki przeznaczone zostaną na potrzeby dzieci z przed-
szkola w Rejowcu.

WIGILIA W REJOWCU
22 grudnia 2010r. odbyła się Wigilia dla szkoły i przedszkola w Re-

jowcu. Przedstawienie jasełkowe przygotowane przez dzieci zachwyciło 
rodziców i zgromadzonych gości. Przy wigilijnych stołach zasiedli 
starsi i młodsi, a opłatek przy składaniu życzeń wprowadził prawdziwą 
świąteczną atmosferę. Nie zabrakło też gwiazdkowych upominków pod 
choinką które rozdawał dzieciom Gwiazdor.

SPOTKANIE WIGILIJNE 
W ŁOSIńCU

Spotkanie opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeżywania 
wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Ten szczególny czas 
oczekiwania na narodziny Bożego Syna, dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Łosińcu 22 grudnia 2010 roku, spędziły w towarzystwie rodziców z 
trójek klasowych, wychowawców i opiekunów. Uczniowie wystawili 
Jasełka Bożonarodzeniowe. Na scenie pojawili się pasterze, anioły, 
trzej mędrcy oraz Maryja z Józefem i Dzieciątkiem Jezus. Dzieci śpie-
wały kolędy i piosenki o tematyce świątecznej. 

Po części artystycznej zgodnie z tradycją, wszyscy podzielili się 
opłatkiem składając sobie życzenia oraz zasiedli do suto zastawionych 
stołów przygotowanych przez sponsorów, rodziców i nauczycieli. Ten 
niezwykły dzień na zawsze zapisał się w pamięci wszystkich uczestników, 
a szczególnie dzieci, bowiem w tym uroczystym dniu nie mogło również 
zabraknąć słodkich prezentów od Gwiazdora. 

PODZIęKOWANIA
Grono pedagogiczne, rodzice oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Łosińcu, składają serdeczne podziękowania: Firmie auto-części z 
Łosińca oraz Państwu Leszkowi Podraza, Waldemarowi Podraza, ewie 
Podraza, Kryspinowi Graczykowi, Jolancie Głuszek, Wioletcie rodak, 
Grzegorzowi Korczakowi, za wsparcie finansowe podczas organizacji 
spotkania wigilijnego.

 

OSTATNIE 
ZAWODY TEGO ROKU

Zawodami wędkarskimi na jez. Włókna w dniu 17.10.2010 roku 
wędkarze zrzeszeni w Kole PZW w Skokach zakończyli tegoroczny 
sezon. tym razem w szranki stanęło 22 zawodników, przy czym zgodnie 
z regulaminem każdy mógł łowić metodą spinningową, lub na żywą 
rybę.

Po czterogodzinnych zmaganiach i zakończeniu prac komisji 
sędziowskiej okazało się że udanymi połowami może pochwalić się 
dziesięciu zawodników, przy czym zwycięzcą bezapelacyjnie został 
Marian Konrad, którego połów wyniósł 2,98 kg. II miejsce wywalczył z 
wagą 2,68 kg Andrzej Szymkowiak, a III łowiąc 2,50 kg zdobył Jarosław 
Pachela. IV miejsce z połowem o łącznej wadze 2,44 kg zajął Marek 
Pietrzak, a V miejsce z wagą 1,98 kg Wojciech Kłosowski.

Kolejne miejsca zajęli: Zbigniew Pietrzak – 1,82 kg, Michał Maniecki 
– 1,22 kg, Alojzy Pacholski – 1,16 kg, Szymon Kaczmarek – 1,02 kg i 
Mariusz Bałażyk – 0,88 kg.  

KLASYFIKACJA KOńCOWA 
TURNIEJÓW BRYDŻOWYCH 
W SKOKACH W 2010 ROKU

Zakończył się kolejny sezon brydżowy w Skokach. Jak zwykle roze-
grano 12 turniejów w których uczestniczyło łącznie  37 zawodników z 
Rogoźna, Murowanej Gośliny, Obornik, Tarnowa, Wągrowca, Kcynii, 
Poznania i oczywiście Skoków. Do klasyfikacji łącznej brano 10 naj-
lepszych wyników. 

Oto czołówka i miejsca skockich zawodników: 
1. Bukowski M. – 176 pkt ,  2. Grewling J.  – 176 pkt., 3. Juszczak M. 

– 167 pkt., 4. Samol G. – 161 pkt., 5. Łysenko W. – 155 pkt, 6. Lis K. 
– 129 pkt, 7.Geisler Z. 121 pkt, 8. Pałka W – 115 pkt, 9. Modlibowski 
J – 110 pkt, 10. Sierzchuła W. – 96. Pkt, 11.Lewandowski M – 88 pkt, 
12.Grewling T – 86 pkt, 13. Kalicki J – 86 pkt, 14. Mielcarek T. – 86 pkt, 
15. Fryska R. 84 pkt, 16. Wójcik J – 84 pkt, 17. Jędrzejewski J – 84 pkt, 
18. Kot A – 63 pkt, 19. Smurawa T – 83 pkt, 20. Harasymczuk T. – 60 
pkt,  21. Futro M – 52 pkt, 22. Jabłoński A. – 46 pkt, 23. Piechowiak 
B. – 46 pkt, 24. Jędrzejewski G – 42 pkt, 25. Wilczek J – 28 pkt, 26. 
Barański B – 26 pkt, 27. Lis Ł – 18 pkt, 28. Kaczmarek Z – 14 pkt, 29. 
Kaczmarek M – 14 pkt, 30. Samol P. – 12 pkt, 31. Bogunia P – 12 pkt, 
32. Kulikowska H – 6 pkt, 33. Kulikowski W – 6 pkt, 34. Paszek Z. 4 
pkt, 35. Krzyżanowski A – 4 pkt, 36. Wołkow M. – 2 pkt, 37. Chole-
wiński A – 2 pkt.

Jednocześnie trwają rozgrywki ligowe. Drużyna Wełny Skoki   gra w 
lidze okręgowej. Oto aktualna tabela. Nasz  zespół ma do rozegrania 
dwa zaległe  mecze.

aktualne wyniki

m-ce Zespół  vp imp #

1  Takrys Oborniki 134 +207 7

2  IOR I Poznań 127 +175 7

3  Kopernik Poznań 126 +139 7

4  Pomorski II Poznań 120 +99 7

5  GOK Rokietnica 85 -135 7

6  OOK Oborniki 81 -52 6
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TURNIEJ 
MITOLOGICZNY

Uczniowie klas piątych mogą uchodzić za znawców mitologii, 
czego wyraz dali podczas kolejnego już zorganizowanego przez 
Barbarę Surdyk i Wioletę Grzegorzewską  turnieju mitologicznego. 
Olimp, w który przeobraziła się na parę godzin sala gimnastyczna, 
z entuzjazmem rozbrzmiewał głosami bogów, bogiń i herosów. 
Wykazywali się niezwykłymi umiejętnościami i talentami podczas 
różnorodnych  konkurencji turniejowych.  Chętnie wykorzystywali 
swoje nadprzyrodzone cechy i atrybuty Nad wszystkim czuwał gro-
mowładny Zeus. Okazało się, że bezkonkurencyjnymi znawcami 
mitologii są uczniowie klasy Va, których od tego dnia można bez 
wątpienia zaliczyć w poczet bohaterów mitologicznych.

ŚWIATOWY DZIEń 
PLUSZOWEGO MISIA

W naszej szkole 25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego 
Misia. Wszystkim uczniom o tym dniu przypominała gazetka biblio-
teczna prezentująca najbardziej znanego misia- Kubusia Puchatka 
oraz znane wszystkim wiersze o misiach. Z okazji tego święta Klub 
Asystentów Bibliotecznych przygotował wiele atrakcji. Każdy mógł 
oddać swój głos na najsympatyczniejszego misia, obejrzeć prezen-
tację multimedialną, kolorować i rozwiązywać zagadki o misiach 
oraz układać puzzle online. 

Konkurs na najsympatyczniejszą przytulankę wygrał miś aleksan-
dry Szczepockiej z klasy II a. Trudności miała komisja wybierając 
misia samodzielnie wykonanego przez uczniów. I miejsce zdobył 
wełniany miś Dawida Sznajdera  z klasy I b, II miejsce miś z mo-
deliny Kaspra Grzegorzewskiego z klasy III c oraz III miejsce dla 
misiów z masy solnej wykonanych przez Magdalenę Mróz z klasy 
III d i natalii hyży z klasy I c. Wszystkie pozostałe prace zostały 
również nagrodzone.

Marzena Warzbińska 

PRZEGLĄD SPEKTAKLI 
PROFILAKTYCZNYCH

W ramach przeglądu uczniowie naszej szkoły zaprezentowali 
spektakl Spójrz inaczej, którego myślą przewodnią było wyelimi-
nowanie nagannego zachowania wśród dorastającej młodzieży. 
Zwracał także uwagę na relacje koleżeńskie i zalety wynikające z 
pozytywnych zachowań. 

Wszyscy aktorzy zostali nagrodzeni za swój wkład pracy w organi-
zację przedstawienia, które przygotowali pod opieką Alicji Kramer, 
Beaty Babrakowskiej i Pauliny Marczewskiej.

KONKURS MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZY

26 listopada uczniowie naszej szkoły przystąpili do  etapu szkol-
nego Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego. 
Wywołał on duże zainteresowanie wśród uczniów, których ulubio-
nymi dziedzinami wiedzy są nauki ścisłe.  Rozwiązywali zadania 
matematyczne i przyrodnicze przygotowane przez pracowników 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Zgodnie z regulaminem, aby za-
kwalifikować się do etapu rejonowego, należało udzielić co najmniej 
75% poprawnych odpowiedzi. 

Najlepiej z konkursowymi zadaniami poradzili sobie Krzysztof 
Pol, Julia Wasylewicz i Edward Surdyk, którzy reprezentować będą 
naszą szkołę podczas kolejnego etapu konkursu.

ANIOŁY 
STRZEGĄ SZKOŁY

W konkursie zorganizowanym przez Samorząd Szkolny pod opie-
ką Wioletty Molińskiej i Alicji Kramer wzięło udział 38 uczniów. 
Wykonali oni samodzielnie przestrzenne figury aniołów w różnych 
technikach i przy użyciu najróżnorodniejszych materiałów. Dzieci 
prześcigały się w pomysłach. Można było podziwiać anioły zachę-
cające wprost do spożycia, wykonane z ryżu, kaszy czy piernika. 
Inni rzeźbili w drewnie  lub wykonywali odlewy z masy solnej. Nie 
zabrakło również piórek, brokatu i zwiewnych szat nieodzownych 
dla tych nieziemskich stworzeń.

Przepiękna wystawa aniołów zdobiła korytarz szkolny przez 
kilkanaście dni i stwarzała świąteczną atmosferę. Wszystkich 
młodych mistrzów rękodzieła nagrodzono dyplomem i słodkim 
upominkiem.

KOLęDNICY
Jeszcze przed Bożym Narodzeniem w naszej szkole pojawili się 

kolędnicy. Uczniowie z klasy IVa zaprezentowali pierwszakom 
polską tradycję kolędowania. Królowie, anioły, diabły, turoń, koza, 
niedźwiedź, bocian, śmierć, kominiarz i pasterki kolędowali z 
gwiazdą i żłóbkiem. Składali nauczycielom i uczniom życzenia oraz 
śpiewali kolędy. Wizyta barwnego orszaku wpisała się w tematykę 
bożonarodzeniowych tradycji i przedświątecznych przygotowań.

HEJ KOLęDA, KOLęDA…
W przedświątecznych dniach Małgorzata Winkel i Aldona Lubia-

towska zorganizowały  konkurs śpiewania kolęd, w którym wzięło 
udział 19 uczniów. W kategorii klas I-III wyróżnienia otrzymały 
Aleksandra Tyll i Zuzanna Szczepaniak. Z klas IV-VI najpiękniej 
zaśpiewała Julia Wasylewicz. O wysokim poziomie świadczyła 
umiejętność zaśpiewania trzech zwrotek bez podkładu muzycznego. 
Zainteresowanie konkursem dowiodło wielkiej roli tradycji oraz jej 
żywotności wśród dzieci. Następna edycja za rok!

CHOINKI JEDYNKI
Od 2000 roku Program I Polskiego Radia ogłasza konkurs pla-

styczny w ramach akcji charytatywnej. 
Tego roku tematem prac był Świąteczny nastrój. Spośród dzieł 

nadesłanych do Warszawy z całej Polski nagrodzono i wyróżniono 
72 prace. Wyróżnienie zdobyła również Natalia Malczewska z kl. 
IVa, która przedstawiła krajobraz świąteczny techniką wydzieranki. 
Przedsięwzięcie Polskiego Radia wsparli także inni uczniowie klasy 
IVa, których gwiazdy i choinki zostały przesłane do Warszawy. 

Tego roku pieniądze uzyskane podczas licytacji zostaną przeka-
zane na rzecz fundacji Anny Dymnej. 

Okazuje się, że są wśród nas dzieci, które potrafią pomagać innym 
ofiarowując swój czas, talent i cierpliwość.

JASEŁKA
Podsumowaniem przedświątecznych przygotowań były jasełka 

przygotowane przez Alicję Gapińską, Izabelę Białą, Małgorzatę 
Kapczyńską i Krzysztofa Gapińskiego, który akompaniował na akor-
deonie podczas śpiewania kolęd. Dzieci recytowały wiersze, a także 
zaprezentowały scenę wigilijnej wieczerzy wśród rekwizytów do złu-
dzenia przypominających tę prawdziwą domową. Jasełka wprawiły 
wszystkich w świąteczny nastrój, pełen refleksji i zadumy. 
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W polowaniu w Kole Łowieckim „Borsuk” 
uczestniczyło 30 myśliwych, 1 stażysta i 10 
członków naganki. Polowano w okolicach 
Rybieńca, Jagniewic, Raczkowa i Glinna. 
Tym razem pewne oko i szczęście dopisało 
Tomaszowi Futro – upolował największego 
dzika i został Królem Polowania. Pierwszym 

V-ce Królem został Andrzej Bochyński 
– zdobywca kolejnego dzika, a drugim V-ce 
Królem Waldemar Eichstaedt – ustrzelił naj-
ładniejszego lisa. 

Kolejnymi lisami szczycili się Łukasz Bo-
chyński i Mirosław Czerwiński. 

Polowanie Hubertowskie dobrze zapisa-

ło się też w pamięci Huberta Wójta, który 
zakończył staż myśliwski, złożył uroczyste 
ślubowanie i został oficjalnie pełnoprawnym 
myśliwym – członkiem Koła „Borsuk”.

Polowanie w Kole „Borsuk” zakończyło 
się uroczystą biesiadą w Świetlicy Wiejskiej 
w Potrzanowie. 

hubertowskie polowania 
w skockich kołach łowieckich

Święty hubert, od wieków uznawany jest za patrona miłośników i hodowców koni oraz myśliwych. Z tej też okazji, w dniu jego imienin i w 
dniach mu towarzyszących, jedni i drudzy organizują uroczystości jego imienia. O uroczystościach – zawodach jeździeckich i polowaniach na 
lisa organizowanych przez hodowców koni pisaliśmy już kilkakrotnie. Dzisiaj kilka słów poświęcimy „Polowaniom hubertowskim” zorgani-
zowanym w dniu 6 listopada przez Wojskowe Koło Łowieckie „Szarak” oraz przez Koło Łowieckie „borsuk”. 

Zgodnie z regulaminem i uświęconym tradycją zwyczajem oba polowania rozpoczęły się uroczystą odprawą z udziałem myśliwych, stażystów 
i członków naganki, w trakcie której łowczy omówili zasady i warunki bezpiecznego polowania, a następnie ogłosili oficjalne rozpoczęcie po-
lowań, które planowano od godziny 8 do 14. 

edmund Lubawy

Polowanie w Kole ŁowiecKim „SzaraK”
W polowaniu w Kole Łowieckim "Szarak" 

w okolicach wsi Lechlinek, Roszkowo i Przy-
sieka udział wzięło 20 myśliwych, 3 stażystów 
i 5 członków naganki. Zorganizowano cztery 
mioty, po czym z uwagi na awarię samochodu 
o godzinie 12:30 polowanie zakończono. Teraz 
też nastąpiła zbiórka uczestników w Stanicy 
Myśliwskiej w Lechlinku i oficjalne uroczyste 
zakończenie, w trakcie którego ułożono pokot: 

2 dziki i 1 lisa, a sygnalista Krzysztof Radaje-
wicz odegrał sygnały: śmierć dzika i śmierć 
lisa. Następnie ogłoszono wyniki polowania, 
którego Królem został łowczy Paweł Kuczko 
- miał szczęście ustrzelić większego dzika. 
Pierwszym V-ce Królem ogłoszono Stefana 
Kubiaka, a drugim V-ce Królem Marka Wę-
glewskiego, któremu św. Hubert poszczęścił 
upolowanym lisem. 

Z kolei na plenerowej scenie pojawili się 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Lechlinie, 
która od lat współpracuje z Kołem. Młodzi 
artyści zaprezentowali program poświeco-
ny lasom i zwierzynie oraz szeroko pojętej 
ekologii.

Spotkanie zakończyło ognisko i wspólny po-
częstunek. Była doskonała, gorąca zupa rybna 
i równie wspaniała pieczeń z dzika. 

Polowanie w Kole ŁowiecKim „BorSUK”



�0

Pomysłodawcą i głównym organizatorem tej imprezy była opie-
kunka szkolnego kółka europejskiego p. Wiesława Surdyk-Fertsch. 
Jak dowiedzieliśmy się z rozmowy przeprowadzonej z nią tak wielkie 
działania nie byłyby możliwe gdyby nie pomoc i ogromne zaangażo-
wanie dyrekcji, wielu nauczycieli, rodziców, instytucji i sponsorów i 
przede wszystkim uczniów, którzy bardzo chcieli zrobić coś dla innych. 
Dzięki zapewnieniu bezpłatnych dowozów w imprezie mogli wziąć 
udział uczniowie i ich rodzice z terenu całej gminy. Impreza ta miała 
charakter charytatywny, ponieważ pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
ozdób i losów loterii świątecznej zostały przeznaczone na zakup paczek 
świątecznych dla najbardziej potrzebujących uczniów gimnazjum. 
Dochód z Jarmarku, w kwocie 3212,40 zł pozwolił na ufundowanie 
80 paczek świątecznych.

Wspólne spotkanie rozpoczął spektakl teatralny „Aniołek w piekle” 
przygotowany przez gimnazjalistów pod opieką pani Danuty Kobus-
Boguni. Wspaniały występ młodych aktorów nagrodzono wielkimi 
brawami doceniając nie tylko ich wkład pracy, ale także zaangażowa-
nie i grę aktorską. Był to niewątpliwie sukces młodych aktorów i ich 
opiekunki - zarazem reżysera tego spektaklu. Scenariusz nowatorskiej 
sztuki napisały nauczycielki skockiego gimnazjum p. Maria Malinow-
ska i p. D. Kobus-Bogunia. Gratulujemy! Kolejnym punktem programu 
artystycznego były występy zaproszonych gości. Jako pierwszy wystąpił 
z krótkim koncertem kolęd Zespół Śpiewaczy „Harfa” pod dyrekcją 
Antoniego Wiśniewskiego. Wykonanie po raz pierwszy „Kolędy dla 
nieobecnych” spotkało się z ciepłym przyjęciem widowni. Następnie 
zebrani wysłuchali  krótkiego koncertu najmłodszych członków Dzie-
cięcego Zespołu Śpiewaczego „Skoczki”, który rozbawił i rozczulił 
publiczność. Czarując nie tyko talentem wokalnym wykonawców, 
ale także pięknymi mikołajkowymi strojami. Do śpiewu włączyli się 
także gimnazjaliści wykonując przepiękne kolędy w duetach – tu 
wielki aplauz wywołał występ duetu Asia Szymańska i Maciej Kujawa. 
Wśród wykonawców nie zabrakło także zespołów klasowych, zapewne 
szczególna tremę miał ten , który wystąpił przy akompaniamencie pana 
dyrektora Grzegorza Samola. Nie zbrakło także solistów czarujących 
swym śpiewem publiczność - wielkimi oklaskami nagrodzono występ 
Dagmary Surdyk.

Po zakończeniu części artystycznej hala skockiego gimnazjum 
zamieniła się w jarmark, na którym pośród świątecznej, teatralnej 
dekoracji stanęły liczne stoiska. Wystawiono  na nich przygotowane 
przez uczniów, nauczycieli i rodziców: ozdoby, kartki świąteczne, 
stroiki ,pierniki i ciastka.

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

Mimo tych wszystkich atrakcji jak co roku największym powodze-
niem cieszyło się stoisko świątecznej loterii fantowej, będące najbar-
dziej obleganym miejscem w hali.

 W długiej kolejce potencjalni szczęściarze stali by kupić upragniony 
los. A było warto czekać, bowiem każdy zakupiony los wygrywał a 
wśród najwartościowszych nagród kusiły piękne zabawki, kosmetyki, 
ozdoby choinkowe, słodycze, książki i albumy ofiarowane przez wydaw-
nictwa i księgarzy, karpie ufundowane przez  pana Ireneusza Beltra 
(Gospodarstwo Rybackie-Skoki) świąteczne ciasto ufundowane przez  
piekarnię „Emka” p. Krzysztofa Migasiewicza. Do fundatorów nagród 
loterii należeli także: m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz 
Kłos, firmy: Wydawnictwo Szkolne PWN, „Herbapol”, „Lemar”, 
„Info-Edu K.Fertsch”, „Foto-Video- Handel” – E. Rybicka, także: p. 
Aldona Kujawa, p. Agnieszka Wasylewicz, p. A.A. Pilaczyńscy, p. V. 
Lisiecka, p. K. Szymaś, p. M. Rosik, p. A. Sommerfeld, p. L. Dudek 
oraz Rada Rodziców,  Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. 
Polskich Olimpijczyków w Skokach

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

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

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

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

Wiesława Surdyk-Fertsch

JARMARK BOŻONARODZENIOWY - 2010
Już po raz piąty hala skockiego gimnazjum stała się miejscem Jarmarku bożonarodzeniowego. W niedzielne po-

południe 12 grudnia 2010r. Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach zaprosiło swoich uczniów wraz 
z rodzinami a także wszystkich chętnych mieszkańców gminy Skoki do udziału w imprezie  integrującej pokolenia. 
Wykorzystując czas przedświątecznych przygotowań  stworzono atmosferę, która pozwoliła na wspólne przeżywanie 
radości z oczekiwania na te najpiękniejsze z wszystkich świąt – Święta bożego narodzenia. 


