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XV Jubileuszowy „HUBERTUS”
W sobotę, 22 października Koło Hodowców Koni w Skokach po raz XV zorganizowało uroczystość Świętego
Huberta, w której podobnie jak w latach minionych towarzyszyli im wraz ze swymi ulubieńcami przyjaciele
i koledzy z różnych wielkopolskich gmin.
Zgodnie z przyjętą już tradycją „HUBERTUS” rozpoczął się zbiórką koni i jeźdźców
oraz wszelkiego rodzaju pojazdów konnych
na ul. Zamkowej. Następnie barwny korowód, niemniej barwną, bo biegnącą wśród
jesiennych krajobrazów naszej gminy trasą,
udał się w kierunku Grzybowic i Lechlina, by
po poczęstunku na leśnej polanie przybyć na
łąkę nad rzeką Mała Wełna.
Bo właśnie tu, na łące odbywały się główne
przewidziane programem, podziwiane i żywo
przyjmowane nie tylko przez hodowców i miłośników koni, ale też przez zwyczajnych, spragnionych pięknych wrażeń kibiców atrakcje.
Dokończenie na str. 4

Poetyczne spotkanie
z Muzyczną Niespodzianką

Wszyscy, którzy nie byli w piątkowy wieczór (4 listopada) w Miejsko - Gminnej Bibliotece w Skokach mogą żałować, a na pewno mogą żałować ci, którzy
szukają lepszego świata, ciut innego od tego, który nas otacza na co dzień.
A cóż się takiego wydarzyło? – spytacie.
Już odpowiadam - to V Turniej Recytator-

ski „Głos poezji” dla młodych miłośników
lirycznych strof.

Piąty już raz przedstawiciele gimnazjów
z powiatu wągrowieckiego spotkali się, by
podzielić się własnym odczytaniem poezji.
Swoich przedstawicieli „wystawiło” dziewięć
gimnazjów; znak to, że poezja cieszy się
coraz większym uznaniem młodych ludzi.
Występy nastoletnich recytatorów baczDokończenie na str. 4

2

Święto Niepodległości w Skokach
Biało czerwonymi flagami narodowymi miasto Skoki akcentowało 93 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Centralne, Gminne uroczystości tegorocznego Święta, w obecności 15
pocztów sztandarowych oraz delegacji: szkół, organizacji, stowarzyszeń,
zakładów pracy i mieszkańców odbyły się w godzinach wieczornych 11
listopada 2011 roku. Rozpoczęła je w kościele pw. św. Piotra i Pawła msza
święta w intencji Ojczyzny. W trakcie mszy proboszcz ks. Karol Kaczor
wygłosił kazanie poświęcone rozumieniu patriotyzmu w czasie pokoju
oraz szacunku dla znaków i symboli narodowych.
Po mszy świętej, jej uczestnicy w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Mieściska przemaszerowali na Plac Powstańców Wielkopolskich,
gdzie pod odsłoniętą w roku 1967 w ramach obchodów 600-lecia powstania
miasta Skoki, Tablicą Pamiątkową ku czci uczestników walk za wolność
i niepodległość odbyły się dalsze uroczystości. W ich trakcie odśpiewano
hymn państwowy, a Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach pan Krzysztof Jachna przypomniał wydarzenia 1918 roku związane
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz z kształtowaniem się
Polskich granic i udziale Skoczan w tym procesie. Minutą ciszy oraz
symbolicznym pochyleniem sztandarów i złożeniem wiązanek kwiatów
przez przedstawicieli samorządu mieszkańców a także organizacji, stowarzyszeń, szkół i zakładów pracy oddano cześć bohaterom i ofiarom walk
niepodległościowych.
Uroczystościom pod Tablicą towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
a poprowadził je nauczyciel historii skockiego Gimnazjum harcmistrz
Andrzej Surdyk.
Uroczyste msze święte za Ojczyznę w tym szczególnym dniu odbyły się
także w pozostałych parafiach naszej Gminy. W dniu 10 listopada uroczyste
akademie rocznicowe miały miejsce w szkołach.

Gminne uroczystości wieczorne, poprzedził zorganizowany przez
Kurkowe Bractwo Strzeleckie - Powstańczo Niepodległościowy Turniej
Strzelecki, który tradycyjnie w godzinach popołudniowych odbył się na
Strzelnicy Brackiej przy ul. Parkowej.
W trakcie Turnieju rozegrano zawody strzeleckie, w których w poszczególnych kategoriach kolejno triumfowali: - w strzelaniu do Tarczy Brackiej:
Stefan Kubiak, Krzysztof Jachna i Krzysztof Przykucki; - w strzelaniu
do Tarczy Darczyńców: Janusz Stoiński, Ryszard Piniarski i Stefan Kubiak; - w strzelaniach do tarczy punktowej: Młodych Strzelców: Kasper
Grzegorzewski, Piotr Maciejewski i Albert Grzegorzewski; Pań: Elwira
Stoińska, Janina Szymańska i Anna Jachna; Panów: ks. Karol Kaczor,
Karol Kłos i Krzysztof Jachna.
Edmund Lubawy
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POŻEGNANIE I POWITANIE

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na
Ziemi:
Janus Maja ur.12.10.
Wilkosz Marcelina ur.17.10.
Karmelita Matylda ur.17.10.
Nowak Maja ur. 18.10.
Baszczyński Antoni ur.21.10.
Grajek Dawid ur.26.10.
Daniluk Nicola ur.28.10.
Kaczmarek Mikołaj ur. 30.10.
Matuszak Aleksandra ur.01.11.
Pasternak Jakub ur.02.11.
Kędziora Maja ur. 05.11.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w
dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Fronczak Kamil i Cendalska Milena
Robaszkiewicz Wojciech i Karolewicz Paulina
Nawrocki Jarosław i Kubiak Barbara
Pawlak Łukasz i Bartoszewicz Natalia
Pawlicki Szymon i Jabłońska Maria
Łabiak Mateusz i Białachowska Sylwia
Drewicz Bartosz i Rączka Anna
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:
Kubiński Mieczysław r.1946 - Wiatrowo zm.24.09.
Szafran Grażyna r. 1956 – Poznań zm. 20.10.
Szymkowiak Zofia r. 1949 – zm. 14.10
Starzyński Bogdan r.1945 – Skoki zm.05.10.
Burzyńska Helena r.1928 – Skoki zm.07.10.
Matras Mieczysław r. 1934 – Łosinie zm. 10.10
Nowak Zofia r.1931 – Potrzanowo zm. 10.10
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Żeby dostać becikowe
w przyszłym roku, już teraz
trzeba iść do lekarza

Kobiety, które zgłoszą się po becikowe czyli jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia dziecka (1.000,00zł) lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (również 1.000,00zł) po 1 stycznia
2012 roku, powinny pamiętać, że muszą odwiedzić ginekologa nie
później niż w 10-tym tygodniu ciąży. Jeśli tego nie zrobią, stracą prawo
do świadczenia.
Już od 1 stycznia przyszłego roku ponownie zaczną obowiązywać
zaostrzone kryteria ubiegania się o becikowe. Przyszły rodzic wraz
z pisemnym wnioskiem o te świadczenia będzie musiał przedłożyć
w Ośrodku Pomocy Społecznej zaświadczenie wystawione przez lekarza. Ma ono potwierdzać odbycie trzech wizyt u ginekologa. Każda
z tych wizyt powinna przypaść na inny trymestr ciąży. Co ważne, pierwszą z nich nie będzie mogła odbyć się później niż do 10. tygodnia ciąży.
Na złożenie wniosku rodzice mają 12 miesięcy od urodzenia dziecka.
Uwaga! Jednak kobiety, które urodzą przed 1 stycznia 2012 roku i pierwszy raz były u lekarza po 10. tygodniu ciąży, powinny złożyć wniosek o przyznanie becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
się dziecka do końca grudnia 2011r. Później stracą prawo do zapomogi.
Szczegółowych informacji udzielają: Iwona Tyll tel. 061/ 8925-827
oraz Anna Przykucka tel. 061/ 8925-827

– KSIĄDZ MIROSŁAW WĘGLARZ
NOWYM PROBOSZCZEM PARAFII
PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W RACZKOWIE
I PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W JABŁKOWIE
Decyzją Arcybiskupa
Gnieźnieńskiego Księdza
Prymasa Józefa Kowalczyka w miesiącu czerwcu 2011
roku nastąpiły zmiany personalne w połączonych unią
personalną proboszcza parafiach pw. Wszystkich
Świętych w Raczkowie i pw.
Św. Michała Archanioła
w Jabłkowie.
Pełniący od dnia 3 lipca
2004 roku funkcję proboszcza tych parafii ks. Marek
Stajkowski przeszedł do
pracy w parafii pw. Świętego Jakuba Apostoła w Sokolnikach koło Miłosławia,
a z dniem 25 czerwca br.
funkcję proboszcza objął
ks. Mirosław Węglarz.
Ksiądz Mirosław Węglarz urodził się 28 sierpnia 1960 roku
w Gostyniu. Tutaj też spędził dzieciństwo i lata nauki w szkole
podstawowej i w miejscowym liceum.
W roku 1988 zdecydował się poświęcić stanowi kapłańskiemu
i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu,
gdzie 26 maja 1994 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Po święceniach był wikariuszem w kolejnych parafiach Archidiecezji Poznańskiej, w tym w parafii pw. Św. Wojciecha
w Margoninie, a w latach 2004-2007 w parafii pw. Świętego
Floriana w Chodzieży. W czasie wypełniania obowiązków
w Chodzieży zastał go dekret Papieża Jana Pawła II o zmianie
granic polskich diecezji i tak ks. Mirosław wraz z Chodzieską
parafią, niejako z dobrodziejstwem inwentarza znalazł się
w Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Po czterech latach pracy w tej parafii ks. Mirosław Węglarz
w roku 2008 przeszedł do pracy w parafii pw. Świętego Marcina
w Żninie, gdzie obowiązki księdza wikariusza pełnił do 2011
roku, to jest do przejścia na teren Gminy Skoki.
Z dniem 25 czerwca 2011 roku dekretem Arcybiskupa Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Mirosław został samodzielnym
proboszczem w połączonych osoba wspólnego proboszcza parafiach w Raczkowie i w Jabłkowie.
Witany przez miejscowych wiernych ks. Mirosław Węglarz
objął parafie i przystąpił do codziennych obowiązków duszpasterskich i do nauki religii w szkole podstawowej w Jabłkowie.
Ma też plany związane z ubogaceniem życia duchowego parafian, no i oczywiście plany związane z remontem kościołów
- z wymiana podłogi w kościele w Raczkowie i z wymianą oraz
uzupełnieniem rynien w Jabłkowie.
Księdzu Mirosławowi Węglarzowi życzymy zrozumienia
w działalności duszpasterskiej oraz sukcesów w działalności na
rzecz społeczności lokalnej i w społeczeństwie Miasta i Gminy
Skoki.
Edmund Lubawy
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd
Miasta i Gminy, 62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00. Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk:
Zakład Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.
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XV Jubileuszowy „HUBERTUS”
Dokończenie ze str. 1
Pierwszą konkurencję stanowił konkurs
zręczności powożenia zaprzęgami, którego
zwycięzcą został kierujący końmi Ali i Kubuś
Dariusz Deminiak ze Skoków. Na II miejscu
uplasował się Zbigniew Chmielewski z Roszkowa, a na III powożący końmi Aumera
i Alabera Arkadiusz Sommerfeld z Rejowca.
Zwycięzcą kolejnej konkurencji – konkursu trzech beczek została Joanna Piechowiak
z Wągrowca na koniu Tornado. II miejsce
zajęła Małgorzata Skibińska na koniu Czartoria ze stajni „Dragon” z Prusiec, a III Roman
Łukasiewicz z Mieściska na koniu Almos.
Wyścig „Wielka Potrzanowska”, w którym
udział wzięło ponad 40 jeźdźców przyniósł

zwycięstwo Januszowi Grzewińskiemu z Niemczyna na koniu Eryk. II miejsce wywalczyła
Joanna Piechowiak z Wągrowca na koniu
Tornado, a III Martyn Deminiak ze Skoków
na koniu Cukinia.
W pogoni za lisem w kategorii młodzieżowej
zwycięstwo wywalczyła i „Młodzieżowym Królem Polowania” została Joanna Piechowiek
z Wągrowca na koniu Tornado, a w kategorii
seniorów zdobytego „lisa” prezentował i „Królem Polowania” został Janusz Grzewiński
z Niemczyna na koniu Eryk.
Zwycięzcy wszystkich konkurencji zostali
nagrodzeni pucharami ufundowanymi przez
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki i Burmistrza
Miasta i Gminy Rogoźno, a wszystkie konie

udekorowano pamiątkowymi flo.
Spotkaniu towarzyszyła muzyka i ognisko,
a wszyscy uczestnicy zawodów oraz publiczność mogli skorzystać z ciepłego poczęstunku
oraz z rozgrzewającej i poprawiającej humor
miodówki.
Skockiego „Hubertusa” tradycyjnie już
zakończył „poczęstunek przy stole” i zabawa
taneczna w pomieszczeniach Mariana Deminiaka przy ul. Zamkowej.
Pomysłodawcą, organizatorem i komentatorem uroczystości był Marian Deminiak, któremu w imieniu publiczności, wśród której było
mi dane się znaleźć za inicjatywę i wytrwałość
serdecznie dziękuję.
Edmund Lubawy

Poetyczne spotkanie
z Muzyczną Niespodzianką

Dokończenie ze str. 1
nie obserwowało i życzliwie oceniało jury,
w którego składzie zasiadali: pan Jan Janusz
Tycner (Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu),
pani Wiesława Pogodzińska (wieloletnia
nauczycielka języka polskiego w szkole
w Skokach), państwo Elżbieta Drygas i Jerzy
Hamerski (twórcy poznańskich „Łejerów”
i rejowieckich „Rozwesołków”) oraz pan
Piotr Borowicz (redaktor PodSkoków).
Na widowni zasiadali, oprócz wykonawców,
także ich opiekunowie i całkiem spora grupa
miłośników żywego słowa, która zajrzała do
kawiarenki „na piętrze”, w tym dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki, burmistrz miasta
i gminy i prezes Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie DOLINA WEŁNY, które
współfinansowało powyższy projekt.
Nie muszę chyba dodawać, że występ przed
taką publicznością dla wielu recytatorów był
powodem do sporej tremy, która nie zawsze
przecież mobilizuje.
Jakże przyjemnie zaskoczyli nas - dorosłych
uczestnicy turnieju. Wielu z nich doskonale
odczytało niełatwe czasem strofy wierszy

i przesłanie, jakie z sobą niosą i potrafiło
przekazać to słuchającym. Jury miało niełatwe zadanie, by wyłonić zwycięzców. Przyznano w sumie siedem wyróżnień i nagród. I tak
nagrodę główną wywalczyła i I miejsce zajęła
Karina Urban uczennica Gimnazjum Nr 1
z ul. Św. Wojciecha w Wągrowcu, miejsce II
Ewa Serwatka z Gimnazjum w Mieścisku, III
miejsce ex aequo Magdalena Eron z Gimnazjum w Antoniewie i Marta Tyrakowska
z Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu. Wyróżnienia przyznano Monice
Czajkowskiej z Gimnazjum Nr 1 Gminy
Miejskiej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, Magdalenie Janusińskiej z Gimnazjum w Antoniewie i Joannie Jaśkowiak
z Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza
w Rąbczynie.
Kochani Młodzi Przyjaciele! Ten wieczór
należał do Was, ale trochę i do nas – czyli
waszej grupy wsparcia czyli dorosłych.
Ale to nie koniec atrakcji, jakie były naszym
wspólnym udziałem, bo był (jakże by inaczej
przy małym jubileuszu) wspaniały tort – poezja w gębie no i jeszcze coś.
W czasie gdy obradowało jury, sceną za-

władnęli artyści Teatru Muzycznego z Poznania i młode adeptki sztuki wokalnej. Zaczęło
się szaleństwo. Tak, tak, nie przesadzam. Tak
spontanicznego odbioru arii operetkowych
i musicalowych nie spodziewali się chyba
po młodej widowni nawet sami wykonawcy.
Dorośli odkryli, pewnie nie bez zdziwienia,
że młodzi potrafią się bawić nie tylko przy
muzyce dyskotekowej, zaś młodzi może po
raz pierwszy mieli kontakt z inną, bardziej
wysublimowaną muzyką. Sami pewnie do
operetki by się nie wybrali, a tak operetka
przyjechała do nich i nie tylko nie odstraszyła,
ale nawet zachwyciła. Jeśli mi nie wierzycie
– spytajcie tych, którzy to widzieli. Jeśli chcielibyście sami zasmakować w delektowaniu się
taką muzyczną strawą – to namawiam Was
gorąco, byście śledzili zapowiedzi wydarzeń
kulturalnych, jakie organizuje skocka książnica (www.gmina-skoki.pl).
Myślę, że będę wyrazicielką Was wszystkich, dziękując serdecznie Paniom ze skockiej
biblioteki a w szczególności Pani dyrektor za
to, że możemy uczestniczyć w tak bogatym
życiu kulturalnym, jakie nam oferują.
Irena Kasica
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SZKOŁA Z PCK

GMINNY PORTAL MAPOWY

Na stronie internetowej Gminy Skoki pod adresem www.gminaskoki.pl uruchomiono nową aplikację. Zapraszamy mieszkańców do
korzystania z interaktywnej mapy.

„PRZECIWDZIAŁANIE
PRZEMOCY W RODZINIE
NA TERENIE GMINY SKOKI”

W okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. Gmina Skoki realizuje
projekt pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skoki” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie”.
W ramach projektu w październiku zrealizowano m.in. warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
które w przystępny sposób przedstawiły problematykę przemocy.
Prowadzący zajęcia pokazali uczestnikom, jak radzić sobie ze
złymi emocjami, jak unikać konfliktów oraz jak zachowywać się
w sposób asertywny zachowując swoje prawa i nie naruszając praw
innych. Trenerzy uczyli młodych ludzi, jak poprawnie skonstruowana dyskusja daje szansę na uniknięcie zachowań agresywnych
i ryzykownych.
Udział w warsztatach profilaktycznych umożliwił młodzieży
kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych, które są fundamentem wzajemnego porozumiewania się.

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu we współpracy z Dyrekcją Szkoły
Podstawowej w Skokach rozpoczął na terenie placówki realizacje programu edukacyjnego Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby. Młodzież
szkolna uczestnicząca w programie zapozna się z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa komunikacyjnego, przestrzegania nawyków higienicznych
i zasad pro zdrowotnych – zwiększenie udziału w diecie owoców i warzyw,
poznają umiejętności udzielania pierwszej pomocy, znajomości numerów alarmowych, współpracy z rówieśnikami i wartości humanitarnych.
Ponadto przejawiania wrażliwości, tolerancji oraz walki z dyskryminacją,
poczucia współistnienia z innymi narodami. Wszyscy uczestnicy otrzymali
materiały edukacyjne oraz legitymację członka Klubu PCK.

Dzięki programowi młodzież ubogaci swoją wiedzę i umiejętności,
które bezinteresownie przekażą specjaliści PCK, Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, a także lekarz
stomatolog. Koordynatorkami programu są nauczycielki skockiej
placówki: Aldona Lubiatowska, Justyna Markiewicz i Małgorzata
Winkel. Na zakończenie programu wszyscy uczestnicy otrzymają
dyplomy i podziękowania.
Jan Maćkowiak - prezes PCK w Wągrowcu
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X SESJA RADY MIEJSKIEJ

27 października 2011 roku odbyła się X Sesja Rady Miejskiej. Rada
w pełnym składzie, 15 radnych obradowała pod przewodnictwem
Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełniła radna Wiesława
Surdyk-Fertsch.
W rezultacie prowadzonych obrad podjęto 15 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr X/67/2011 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej 2011r.
Uchwałą tą Rada zwiększyła dochody budżetu o kwotę 42.331 zł,
zmniejszając równocześnie ogólne wydatki budżetu o kwotę 36.543 zł.
W rezultacie wprowadzonych zmian budżet Gminy Skoki na rok
2011 według stanu na dzień 27.10.2011 wynosi 28.328.743 zł po stronie
dochodów i 31.162.394 zł po stronie wydatków.
2. Uchwałę nr X/68/2011 - w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011-2032.
Powyższą uchwałą Rada zmiany wynikające z wprowadzonych zmian
w budżecie Gminy na rok 2011 wprowadziła w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011-2032.
3. Uchwałę nr X/69/2011 - w sprawie ustalenia stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości.
Powyższą uchwałą Rada ustaliła stawki i zwolnienia w podatku od
nieruchomości jakie na terenie Gminy Skoki obowiązywać będą w roku
2012 – wyżej wymienione stawki przedstawiamy w artykule pt. Podatki
i opłaty lokalne na stronach 8-9.
4. Uchwałę nr X/70/2011 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta dla celów podatku rolnego.
Wyżej wymienioną uchwałą Rada cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2011 do celów
podatku rolnego na kwotę 74,18 zł za 1 dt. obniżyła do kwoty 55,00 zł za 1 dt.
5. Uchwałę nr X/71/2011 - w sprawie ustalenia stawek w podatku od
środków transportowych.
Wyżej wymienioną uchwałą Rada ustaliła stawki podatku od środków transportowych, jakie obowiązywać będą na terenie Gminy Skoki
w roku 2012 - stawki podatku od środków transportowych przedstawiany w artykule pt. Podatki i opłaty lokalne na stronach 8-9.
6. Uchwałę nr X/72/2011 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem szkolnym nr 4 w Pawłowie Skockim.
Powyższą uchwałą Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości związanej z byłą Szkołą Podstawową w Pawłowie Skockim wraz ze zlokalizowanym na niej budynkiem
nr 4, z przeznaczeniem jej na prowadzenie niepublicznego przedszkola.
7. Uchwałę nr X/73/2011 - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Skoki Nr XLVI/286/10 z dnia 24.06.2010r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Skoki.
Wymienioną uchwałą, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu, która stwierdziła, że postanowienia uchwały nr XLVI/286/10
z dnia 24.06.2010 określające kryterium osób mających prawo ubiegać
się o przydział mieszkania z komunalnych zasobów Gminy ograniczają
prawa mieszkańców i naruszają przepisy prawne, Rada zmieniła treść §
4 pkt. 1 i nadała mu brzmienie: „O najem lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, spełniające następujące kryteria”.
8. Uchwałę nr X/74/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Skokach oznaczonej jako
działka nr 1005/5.
Wyżej wymienioną uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości komunalnej nr 1005/5 o pow. 0,0161 ha, przewidzianej
w nieobowiązującym już miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej osiedla Topolowa I pod
działkę budowlaną i drogę w przypadku likwidacji siedziby gospodarstwa rolnego, a która to likwidacja obecnie nie jest brana pod uwagę.

9. Uchwałę nr X/75/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowych położonych w Niedźwiedzinach oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 50/2 i nr 50/3.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości komunalnych o obszarze 10,1755 ha i 10,3670 ha, które zgodnie z obowiązującym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Skoki” przeznaczone zostały na poszerzenie istniejącej powierzchniowej eksploatacji kruszywa.
10. Uchwałę nr X/76/2011 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki.
Przedmiotową uchwałą Rada uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów w rozwidleniu ul. Antoniewskiej
i Kościuszki.
Zgodnie z uchwalonym planem tereny te wyznacza się na „obszary
zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi” i „obszary rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowych”
11. Uchwałę nr X/77/2011 - w sprawie wniesienia do Międzygminnego
Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu wkładu
pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego.
W związku z realizacją przez Międzygmmine Składowisko Odpadów
Komunalnych w Kopaszynie, będące Spółką 15 gmin, przy wykorzystaniu środków unijnych inwestycji pod nazwą „Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo - Kopaszyn” zaszła konieczność
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału ma
nastąpić poprzez ustanowienie 8403 udziałów o wartości nominalnej
500 zł każdy, które proporcjonalnie do posiadanej liczby mieszkańców
oraz do już posiadanych udziałów pokryją poszczególne Gminy. Kapitał
zakładowy Międzygminnego Składowiska po podwyższeniu kapitału
przez wszystkie gminy wyniesie 4.363.000,00 zł i dzielić się będzie na
8726 udziałów z czego Gmina Skoki obejmować będzie 533 udziały
o wartości nominalnej 500 zł, w tym 517 udziałów nowych, których
łączna wartość wyniesie 258.500 zł.
W związku z powyższym Rada mocą niniejszej uchwały postanowiła
wnieść do Spółki w roku 2011 kwotę 129.250 zł i w roku 2012 kwotę
129.250 zł.
12. Uchwałę nr X/78/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
W związku z nowymi zadaniami stojącymi przez Samorządem Gminnym w roku 2012 zaszła konieczność ograniczenia wydatków Gminy
i Rada postanowiła zmienić wysokość nagród za osiągnięcia sportowe
notowane z dniem 1 stycznia 2012 roku i ustalić ich następujące kwoty:
- za członkowstwo w kadrze Olimpijskiej, Paraolimpijskiej lub reprezentowanie Kraju na Mistrzostwach Świata lub Europy – 500 zł
- za zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
lub Mistrzostwach Polski – 1.000 zł.
- za zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich
– 2.000 zł
13. Uchwałę nr X/79/2011 w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
Uchwałą tą Rada przyjęła Program Współpracy Miasta i Gminy
Skoki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku
2012 w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia – 15.000 zł;
- wspierania i upowszechniania kultury – 90.000 zł;
- organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – 20.000 zł;
-nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 8.000 zł.
14. Uchwałę nr X/80/2011 - w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIX/259/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.12.2009r.
w sprawie przystąpienia Gminy Skoki do Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Rybacka 7 Ryb”.
Wyżej wymienioną uchwałą Rada swą Uchwałę Nr XXXIX/259/09
zmieniła w ten sposób, że swym reprezentantem w Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w miejsce Burmistrza Tadeusza
Kłosa wyznaczyła pracownika Urzędu zajmującego się pozyskiwaniem
środków unijnych.
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15. Uchwałę nr X/81/2011 - w sprawie wyboru ławnika do Sądu
Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2012- 2015.
Wyżej wymienioną uchwałą Rada stwierdziła, że w wyniku tajnego
głosowania ławnikiem do Sądu Rejonowego w Wągrowcu wybrany
został Roman Skowyra.
W trakcie Sesji Rada Miejska również:
1. przyjęła do wiadomości:
- Informację o przebiegu realizacji Budżetu Miasta i Gminy za 1
półrocze 2011 roku.
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Skoki na dzień 30.06.2011 roku.
- Informację Przewodniczącego Rady dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej i Informację Burmistrza
dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu
i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Skoki.
2. wyraziła „Opinię Nr X/1/2011 w sprawie wniosku o przyznanie
środków na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy
jakości gruntów na rok 2012”, w której pozytywnie zaopiniowała przyjęcie na rok 2012 planów budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
we wsi Budziszewice. Proponowany zakres robót obejmuje wykonanie
nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej na istniejącej podbudowie
z kruszywa recyklingowego na długości 0,50 km i szerokości 4,20 m.

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ

9 listopada 2011 roku odbyła się zwołana na podstawie art. 20 ust
3 Ustawy o samorządzie gminnym oraz § 23 pkt. rozdział V Statutu
Gminy Skoki XI sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Rada obradowała pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy, a rolę
sekretarza obrad pełnił radny Leszek Tyl. W rezultacie prowadzonych
obrad Rada podjęła:
Uchwałę nr XI/82/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
W związku ze zmianą przepisów zaszła konieczność dostosowania
informacji i deklaracji podatkowych do obowiązujących przepisów
podatkowych i określenia nowych wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych do celów podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości, co nastąpiło drogą podjęcia w/w uchwały.
Uchwałę nr XI/83/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej budynkiem szkolnym nr 4 w Pawłowie
Skockim oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 302/6.
Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA z siedzibą w Jabłkowie przejmując po Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach prowadzenie
publicznej Szkoły Podstawowej w Jabłkowie z filiami w Lechlinie,
Rejowcu i Pawłowie Skockim zrezygnowało z dzierżawy budynku
szkolnego w Pawłowie Skockim oznaczonego nr 4.
Obecnie wymieniony budynek szkolny stoi pusty i zachodzi konieczność podjęcia decyzji, co do dalszego sposobu wykorzystania
tej części nieruchomości zabudowanej w/wym. budynkiem. Jedna
z propozycji dotyczyła wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej budynkiem szkolnym w drodze bezprzetargowej Spółce z o.o
KG BUD z siedzibą w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie
niepublicznego przedszkola.
Rada Miejska Gminy Skoki w uchwale Nr X/72/2011 z dnia 27 października 2011r. wyraziła zgodę na takie zagospodarowanie budynku.
Spółka z o.o KG BUD po przeprowadzeniu lustracji obiektu
i ustaleniu zakresu niezbędnych prac adaptacyjno-remontowych wymagających znacznych nakładów finansowych nie widzi celowości ich
ponoszenia na dzierżawionym obiekcie. Spółka od samego początku
sygnalizowała, że interesuje ją przede wszystkim nabycie nieruchomości
na własność.
Władze samorządowe sprzedaż opuszczonego budynku szkolnego
w Pawłowie Skockim brały pod uwagę, z chwilą powzięcia informacji
o rezygnacji z dzierżawy budynku przez Stowarzyszenie Edukacyjne
TĘCZA. Stąd też podjęte zostały prace geodezyjne związane z podziałem działki nr 302/3 i wydzieleniem odrębnych nieruchomości
związanych z budynkami szkolnymi. Ostatecznie podział geodezyjny
działki nr 302/3 umożliwiający odrębną sprzedaż budynków dostoso-

wany został do wymagań związanych z prowadzeniem przedszkola
w budynku nr 4. Dla budynku nr 4 wydzielona została nieruchomość
oznaczona geodezyjnie jako działka nr 302/6 o pow. 1687 m2.
Wychodząc naprzeciw zgłoszonemu zapotrzebowaniu Rada postanowiła przeznaczyć nieruchomość zabudowaną budynkiem szkolnym nr
4 z działką nr 302/6 o pow. 1687 m2 do sprzedaży w drodze przetargu,
co nastąpiło drogą podjęcia w/w uchwały.
Wszystkie podjęte Uchwały i Opinie Rada przekazała do realizacji
Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Podjęte Uchwały wraz z protokołem sesji Rady dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach u podinspektora ds. rady
i jej organów. Prezentujemy je też w Biuletynie Informacji Publicznej
http://skoki.nowoczesnagmina.pl

DO ODBIORCÓW, KORZYSTAJĄCYCH
Z GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach pragnie zwrócić uwagę
wszystkich Mieszkańców na ciągle rosnące koszty usług. Wzrost tych
kosztów wywiera wpływ na działanie naszego zakładu. Wzrastają koszty
wyprodukowania wody zdatnej do picia, jak również koszty oczyszczania
ścieków bytowych, odprowadzanych przez nas do kanalizacji sanitarnej.
Mając na uwadze racjonalizacje kosztów, korzystając z możliwości
dotarcia tą drogą do naszych odbiorców, chcielibyśmy zaapelować do
wszystkich o niezwłoczne zgłaszanie do nas przypadków wadliwego
funkcjonowania urządzeń pomiarowych i instalacji. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
nakłada na strony zarówno uprawnienia jak i obowiązki. Precyzuje
też, jakie czyny są zabronione, ścigane karnie. Do tych czynów należy:
• pobieranie wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy;
• uszkodzenie wodomierza, zerwanie plomb na wodomierzu lub zaworze odcinającym, wpływanie na zmianę lub zatrzymanie funkcji
metrologicznych wodomierza;
• niedopuszczanie przedstawiciela zakładu do wykonania czynności:
odczytu wskazań wodomierza, jego kontroli lub demontażu, odcięcia przyłącza;
• wprowadzenie ścieków do kanalizacji bez uprzednio zawartej umowy;
• niedopuszczenie przedstawiciela zakładu do: sprawdzenia ilości
i jakości ścieków wprowadzonych do sieci, odcięcia przyłącza kanalizacyjnego, założenia plomb;
• naruszenie bezwzględnego zakazu wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej – ściganie
tego czynu podlega pod Kodeks postępowania karnego, gdyż jest
to przestępstwo.
Oprócz tego, że postępowanie niezgodne z prawem naraża odbiorcę
ma sankcje karne, powoduje ono zwiększenie kosztów zakładu, a te
z kolei maja wpływ na cenę przy ustalaniu stawki za dostarczona wodę
i odprowadzone ścieki. Dlatego apelujemy do wszystkich naszych odbiorców o uczciwość w tym względzie i nie dopuszczanie do działań
niezgodnych z prawem. W konsekwencji doprowadzi to do obopólnych
korzyści, eliminując zachowania naganne. Przedstawiciele zakładu będą
przeprowadzać kontrolę, zwracając szczególną uwagę na prawidłowości
podłączeń, nielegalny pobór wody oraz nielegalne odprowadzanie
ścieków i wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Przypominamy, że
kanalizacja nie jest śmietnikiem. Nie można do niej wrzucać odpadów
stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych. Zabronione jest w szczególności wrzucanie
piasku, szkła, ścinków tekstyliów i skór nawet wtedy, gdy SĄ one rozdrobnione. Nie wolno też wylewać do kanalizacji substancji palnych,
wybuchowych, żrących, toksycznych, żywic, farb, lakierów, odpadów
i ścieków z hodowli zwierząt oraz ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje. Zapchania Kanalizacji, przykanalików i urządzeń
pompowych zawinione przez użytkownika, będą usuwane na jego koszt.
Oczekujemy w naszych działaniach na zrozumienie z Państwa strony
i zastosowanie się do obowiązujących przepisów i zasad.
Kierownik Zakładu
Longin Walkowiak
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE
W ROKU 2012
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy Skoki nr X/69/2011
z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości poszczególne stawki podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Skoki w roku 2012 wynosić będą:
Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78
zł od 1m2 powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;
3) zabudowanych zajętych pod budynki rekreacji indywidualnej
(letniskowe) i niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę
letniskową – 0,43 zł od 1m2 powierzchni;
4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1m2 powierzchni.
Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,44 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
2) a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń zajętych na
cele socjalne dla pracowników, magazynowe i garaże – 12,18 zł od
1m2 powierzchni użytkowej;
b) wyłączonych w pkt. 2 a) - zajętych na cele socjalne dla pracowników,
magazynowe i garaże – 11,09 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,65 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,33 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym:
a) rekreacji indywidualnej (letniskowych), garaży i budynków gospodarczych usytuowanych na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych
– 7,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
b) altan i innych obiektów budowlanych położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – 7,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
c) garaży nie wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b) niniejszej Uchwały, gospodarczych i inwentarskich – 3,80 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;
d) innych, nie wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 5 lit. a), b), c) niniejszej
Uchwały, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 7,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
Od budowli - 2% ich wartości.
Zwolnione od podatku od nieruchomości są:
- budynki lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, przeciwpożarowej oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu;
- sieci wodociągowe i kanalizacyjne;
- budowle służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i oczyszczaniu ścieków.
PODATEK ROLNY
Uchwałą Nr X/70/2011 z dnia 27 października 2011 roku Rada
Miejska średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2011 roku dla celów
podatku rolnego na rok 2012 na kwotę 74,18 zł za 1 dt obniżyła do
kwoty 55,00 zł za 1 dt.
Oznacza to, że w roku 2012 podatek rolny wynosił będzie:
- 137,50 zł za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym,
- 275,00 zł za 1 ha fizyczny działki rolnej

PODATEK LEŚNY
Rada Miejska postanowiła, że w roku 2012 do celów ustalenia
podatku leśnego obowiązywać będą średnie ceny sprzedaży drewna
ogłoszone w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20.10.2011 roku, tj. 186,68 zł za 1 m3.
Oznacza to, że podatek leśny wynosił będzie 41,0696 zł za 1 ha
fizyczny lasu.
OPŁATA TARGOWA
Zgodnie z postanowieniem Rady w roku 2012 dzienne stawki opłaty
targowej nie ulegną zmianie i pozostają analogiczne jak w latach: 2008,
2009, 2010 i 2011.
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Rada Miejska podobnie jak w latach 2008, 2009, 2010 i 2011 postanowiła nie wprowadzać podatku od posiadania psów
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Podatek od środków transportowych rośnie średnio o 4,2% i zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/71/2011 z dnia 27.10.2011 roku stawki
podatku od poszczególnych rodzajów pojazdów wynosić będą:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 590 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 731 zł		
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 836 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – stawki określa załącznik nr 1 do uchwały,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia,
3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1386 zł
4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stawki określa
załącznik nr 2 do uchwały, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia,
5. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego – 423 zł
6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – stawki określa załącznik
nr 3 do uchwały, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia,
7. od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 769 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1707 zł
Załącznik Nr 1
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

Stawka podatku
(w złotych)
zawieszenie pneumatyczne lub
równoważne z pneumatycznym
dwie osie
936
1 000
1 065
1 155

zawieszenie inne
1 065
1 167
1 283
1 449

9
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29

trzy osie
988
1 065
1 128
1 193
1 500
1 642
cztery osie i więcej
1 193
1 642
2 155
2 527

17
19
21
23
25

25
27
29

1 180
1 283
1 385
1 462
1 757
2 168
1 449
2 142
2 514
2 771

Załącznik Nr 2
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
OD CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH
PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ
LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31
38

18
25
31
38

12
38
40

38
40

Stawka podatku
(w złotych)
zawieszenie pneumatyczne
lub równoważne
z pneumatycznym
dwie osie
1 437
1 500
1 565
1 630
1 744
trzy osie i więcej
1 500
1 693
1 976

inne
zawieszenie
1 630
1 809
1 988
2 167
2 246
1 976
2 078
2 809

Załącznik Nr 3
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
OD PRZYCZEP I NACZEP,
KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ
DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ
RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)
nie mniej niż

12
18
25
12
28
33
38
12
38

Stawka podatku
(w złotych)

zawieszenie
pneumatyczne
mniej niż
lub równoważne z
pneumatycznym
jedna oś
18
462
25
513
564
dwie osie
28
551
33
718
38
937
1 295
trzy osie i więcej
38
898
1 206

inne zawieszenie

667
744
834
795
1 000
1 449
1 925
1 347
1 770

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z uchwałą Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej Gminy
Skoki z dnia 24 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w części Gminy Skoki

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w części Gminy Skoki,
we fragmentach miejscowości Brzeźno, Potrzanowo, Sławica, Szczodrochowo, których granice określono na załącznikach graficznych nr 1,
2, 3 i 4 wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
w dniach od 01.12.2011r do 03.01.2012r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki – pokój nr 15
w godz. od 900 do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów
rozwiązaniami odbędzie się dnia 19.12.2011r. o godzinie 1200 w sali Biblioteki
Publicznej w Skokach ul. Ciastowicza 11.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów planów.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta
i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2012r.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się
z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki,
pokój nr 15 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu z dyskusji publicznej lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Miasta i Gminy Skoki, ul.
Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, e-mail: sekretariat@skoki.nowoczesnagmina.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zarządzeniem nr 142/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. ogłosił wykazy części działek, położonych w Skokach i Sławicy, przeznaczonych do dzierżawy w celu poprawy warunków zagospodarowania działek przyległych
WYKAZ
części działki nr 315 położonej w Skokach
przeznaczonych do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – dz. nr 412 położonej w Skokach
przy ul. Okrężnej 5 i dz. 360 położonej w Skokach przy ul. Okrężnej 11
Dzierżawa części dz. 315 (0,0170 ha) w Skokach w celu po- Dzierżawa części dz. 315 (0,0170 ha) w Skokach w celu
prawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przy– dz. 412 położonej w Skokach przy ul. Okrężnej 5
ległej – dz. 360 położonej w Skokach przy ul. Okrężnej 11
Oznaczenie nieruchomości Działka nr 315 w Skokach, zapisana w KW 46972 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
według katastru oraz księgi
wieczystej
Powierzchnia nieruchomości
Powierzchnia ogólna 0,8458 ha

Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie miejscowym oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego
Termin zagospodarowania
Czynsz dzierżawny

Informacja o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
najem lub dzierżawę
Termin wniesienia należności

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 0,0170 ha (RVI - Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 0,0170 ha (RVI grunty orne klasy VI)
grunty orne klasy VI)
Działka leży na terenie zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej, a grunty przeznaczone będą na powiększenie oraz lepsze
zagospodarowanie ogrodów przydomowych.
Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki stracił ważność dnia 01.01.2004r. wymieniona
nieruchomość nie ma oznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej
Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 315 położona w Skokach został wyznaczony następujący
kierunek zagospodarowania przestrzennego: „obszary zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi”.
Nie jest określony.
100,00 zł/rocznie.
100,00 zł/rocznie.
Czynsz waloryzowany będzie corocznie o wskaźnik inflacji.
Czynsz waloryzowany będzie corocznie o wskaźnik inflacji.
Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo zmiany Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo zmiany
czynszu w trakcie trwania umowy dzierżawy.
czynszu w trakcie trwania umowy dzierżawy.
Dzierżawa w celu poprawy warunków zagospodarowania Dzierżawa w celu poprawy warunków zagospodarowania
działki nr 412 w Skokach (powiększenie oraz lepsze zagospo- działki nr 360 w Skokach (powiększenie oraz lepsze zagodarowanie ogrodu przydomowego).
spodarowanie ogrodu przydomowego- urządzenie miejsca
Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.
zabaw i wypoczynku dla dzieci właścicieli dz. nr 360).
Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.
Czynsz dzierżawny za dany rok kalendarzowy płatny jest do 31 marca.

WYKAZ
części działki nr 5/97 położonej w Sławicy przeznaczonych do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – dz. nr 226 położonej w Sławicy przy ul. Kąpielowej 19 i dz. 98 położonej w Sławicy przy ul. Pięknej 17
Dzierżawa części dz. 5/97 (0,0150 ha) w Sławicy w celu popra- Dzierżawa części dz. 5/97 (ok. 0,0200 ha) w Sławicy w celu
wy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – dz. poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości
226 położonej w Sławicy przy ul. Kąpielowej 19
przyległej – dz. 98 położonej w Sławicy przy ul. Pięknej 17
Oznaczenie nieruchomości Działka nr 5/97 w Sławicy, zapisana w KW PO1B/00048072/3 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
według katastru oraz księgi
wieczystej
Powierzchnia nieruchomości
Powierzchnia ogólna 8,9455 ha

Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie miejscowym oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego

Termin zagospodarowania
Czynsz dzierżawny

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 0,0150 ha (RVI - Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy ok. 0,0200 ha
grunty orne klasy VI oraz ŁV – łąki trwałe klasy V)
(RVI - grunty orne klasy VI oraz ŁV – łąki trwałe klasy V)
Działka leży na terenie zabudowy letniskowej, a grunty przeznaczone będą na powiększenie oraz lepsze zagospodarowanie
ogrodów przydomowych.
Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki stracił ważność dnia 01.01.2004r. wymieniona
nieruchomość nie ma oznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady
Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 5/97 położona w Sławicy został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: „obszar zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
działalności rolniczych i nierolniczych”.
Nie jest określony.
120,00 zł/rocznie.
160,00 zł/rocznie.
Czynsz waloryzowany będzie corocznie o wskaźnik inflacji.
Czynsz waloryzowany będzie corocznie o wskaźnik inflacji.
Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo zmiany Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo zmiany
czynszu w trakcie trwania umowy dzierżawy.
czynszu w trakcie trwania umowy dzierżawy.
Dzierżawa w celu poprawy warunków zagospodarowania działki Dzierżawa w celu poprawy warunków zagospodarowania
letniskowej nr 226 w Sławicy.
działki letniskowej nr 98 w Sławicy.
Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.
Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.

Informacja o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
najem lub dzierżawę
Termin wniesienia należności
Czynsz dzierżawny za dany rok kalendarzowy płatny jest do 31 marca.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.
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Inwestycje
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na rekultywację nieczynnego
składowiska odpadów w Rejowcu II etap. Do przetargu przystąpiło
7 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi TransportowoKoparkowe, Mirosław Sękowski, Skoki. Drugi etap rekultywacji
polegający na wykonaniu określonych pomiarów oraz okryciu składowiska kolejną warstwą gleby wyceniono na kwotę 71.106,18 zł.
• Zakończono budowę ulicy Kościuszki w Skokach (budowa na istniejącej nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem sieci
wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej
z kostki betonowej ok. 400 mb). Łączny koszt inwestycji wyniósł
936.241,48 zł.

BURMISTRZ GMINY SKOKI
Informuje:
JEŚLI CHCESZ BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ
SMS-y Z INFORMACJAMI O:

* ważnych wydarzeniach - imprezach kulturalnych i sportowych
* zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie.

Aby się zarejestrować wyślij SMS pod nr 519 576 917
SKOKI.TAK.0
OSTRZEŻENIA
SKOKI.TAK.1
aby zapisać się na listę: KULTURA
SKOKI.TAK.2
aby zapisać się na listę: PRZERWY-W-DOSTAWIE-WODY
SKOKI.TAK.3
aby zapisać się na listę: PODATKI
SKOKI.TAK.W
jeden sms : WSZYSTKIE LISTY
aby zapisać się na listę:

• Rozpoczęte zostały prace związane z doprowadzeniem sieci wodociągowej do działek budowlanych w Brzeźnie. Inwestycja obejmuje budowę wodociągu z rur PCV 110 mm o długości 295 m oraz
przyłącza wodociągowego z rur PE 40 mm o długości 49,5 m. Do
przetargu przystąpiło 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę tj. 36.218,44 zł
przedstawił Zakład Instalacji Sanitarnych, Tadeusz Kopała z Bliżyc.
Zakończenie robót zaplanowano do 25.11.2011 r.
Fundusz sołecki
• Znaczna część środków przeznaczona została na utwardzenie dróg
gminnych. Środki na poprawę jakości dróg postanowiły przeznaczyć
sołectwa w Bliżycach, Grzybowie, Jabłkowie, Lechlinku, Pomarzankach i Sławicy.
• Część sołectw dostępne środki przeznaczyło na zakup i montaż
urządzeń na place zabaw. Uzupełnione zostało wyposażenie placów
w Niedźwiedzinach, Roszkowie i Chociszewie. Rozpoczęto budowę
nowych placów w Jagniewicach, Glinnie i Jabłkowie.
• O przeznaczeniu funduszu na remonty świetlic zdecydowały sołectwa
w Chociszewie i Pawłowie Skockim. W Chociszewie przeprowadzono
remont cząstkowy świetlicy obejmujący ocieplenie ściany frontowej,
przebudowę komina, montaż kominka węglowego, wymianę drzwi
i okien oraz drobne remonty wewnątrz świetlicy. W Pawłowie
Skockim remont zaplecza sanitarnego i kuchni zaplanowano na
drugą połowę listopada Na ww. remonty oprócz środków funduszu
przeznaczono dodatkowe środki z budżetu gminy, Modernizacja
kuchni i sanitariatów w Pawłowie będzie współfinansowana również
ze środków unijnych.
• Sołectwo Kakulin fundusz sołecki przeznaczyło na zakup stołów
i krzeseł do świetlicy.
• W sołectwach Łosiniec i Niedźwiedziny wybudowano wiaty rekreacyjne. W Szczodrochowie rozpoczęto budowę wiaty.
• W Lechlinie środki funduszu przeznaczone zostały na dofinansowanie
wymiany chodnika na odcinku do budynku szkoły.
• W sołectwie Budziszewice środki przeznaczono na ogrodzenie
świetlicy wiejskiej.
• Ponadto w poszczególnych sołectwach dokonano drobnych zakupów
wyposażenia świetlic, urządzeń do utrzymania zieleni i in.

Aby się wyrejestrować wpisz taki sam kod zamieniając słowo TAK na NIE np: SKOKI.NIE.0
Na otrzymane SMS-y nie należy odpowiadać.

Więcej informacji: http://www.gmina-skoki.pl

WYMIANA
DOWODÓW OSOBISTYCH

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie od 01.01.2009r. zmiany
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osoby zmieniające
dane, które są zamieszczane w dowodzie osobistym (np. zmiana adresu,
nazwiska), mają obowiązek w terminie do 14 dni złożyć nowy wniosek
o wystawienie dowodu osobistego.
W razie nie złożenia takiego wniosku po upływie 3 miesięcy od
zaistniałej okoliczności dowód osobisty z urzędu podlegać będzie unieważnieniu.
Ponadto 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 osobiście 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.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA
SUROWCÓW WTÓRNYCH

PPHU „Wspólnota” Skoki INFORMUJE, ŻE przyjmuje codziennie, NIEODPŁATNIE
- od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 na terenie bazy
ul. Rogozińska 12 zużyty sprzęt agd, telewizory, lodówki, pralki,
komputery, monitory , sprzęt elektrotechniczny, oraz t/zw wielkogabaryty czyli zużyte tapczany, fotele, meble itp.
Dowiezienie w/w sprzętu we własnym zakresie.
Transport można zamówić -odpłatnie- tel. 61 8124122.
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Wędkarskie pożegnanie z wędką

Z udziałem 22 wędkarzy, członków Koła PZW Nr 120 w Skokach, 16.10.2011 na jez. Włókna odbyły się zawody spinningowożywcowe, będące równocześnie ostatnimi zawodami wędkarskimi
tego roku.
Wyniki zawodów nie okazały się imponujące, ale jak zawsze wyłoniono zwycięzców I okazało się, że: zdobywcą I miejsca, łowiąc 6 okoni
został Alojzy Pacholski. II miejsce zajął legitymujący się 1 złowionym
szczupakiem Dariusz Bałażyk, a III chlubiący się 1 okoniem Szymon
Kaczmarek.
Tak jak w poprzednich latach, zawody a tym samym sezon 2011
roku zakończono przy gorącym posiłku w siedzibie Koła przy ul.
Sienkiewicza.
Kolejne zawody wędkarskie odbędą się już w nowym sezonie tj.
w kwietniu 2012 roku.

CO SŁYCHAĆ W „WEŁNIE”?

Ostatnie potyczki rundy jesiennej
11 listopada meczem wyjazdowym na spotkanie z „Koroną” Stróżewo, które zakończyło się przegraną naszych zawodników w stosunku
6:2 drużyna „Wełny” zakończyła tegoroczna rundę jesienną w Pilskiej
Klasie Okręgowej.
Mecz ten, w którym bramki dla „Wełny” zdobyli: Marcin Ślósarczyk
senior i Radosław Modlibowski, zapewnił naszej drużynie 7 miejsce
w tabeli Pilskiej Klasy Okręgowej.
Ale wynik ten poprzedziły sygnalizowane we wrześniowym wydaniu
„Wiadomości Skockich” spotkania, o wynikach których informujemy poniżej:
- 2 października zawodnicy „Wełny” na własnym boisku spotkali się
z „Radwanem” Lubasz. Mecz zakończył się wygraną gości stosunkiem 1:3. Strzelcem bramki dla Skoczan był Tomasz Jarzembowski.
- 9 października kolejny mecz na własnym boisku z WKS Wyszyny
przyniósł zdecydowane zwycięstwo „Wełnie” i zakończył się wynikiem 9:0. Zwycięskie bramki dla „Wełny” zdobyli: Marcin Ślósarczyk
senior – 3, Jacek Majchrzak – 2 oraz po jednej: Paweł Smykowski,
Jakub Ślósarczyk, Patryk Chabowski i Marcin Kalusiński.
- 15 października na wyjeździe, w Weleniu „Wełna” starła się z zawodnikami miejscowej „Fortuny”. Mecz zakończył się wygrana naszej
drużyny stosunkiem 0:4. Do zwycięstwa Skoczan, zdobywając po jednym golu przyczynili się: Jacek Majchrzak, Radosław Modlibowski,
Marcin Slósarczyk Senior i Tomasz Jarzembowski.
- 23 października w Skokach gośćmi „Wełny” byli zawodnicy „Pogoni”
Łobrzenica. Spotkanie to zakończyło się remisem z wynikiem 2:2,
a bramki dla Skoczan zdobyli: Marcin Slósarczyk senior i Radosław Modlibowski.
- 29 października „Wełna” odwiedziła Szamocin, gdzie jej przeciwnikiem był miejscowy „Sokół” mecz zakończył się remisem, 1:1,
a strzelcem bramki dla Skockiej drużyny był Radosław Modlibowski.
- 6 listopada, w Skokach przeciwnikiem „Wełny” była „Nielba” Wągrowiec. Mecz zakończył się zwycięstwem gości, a jego wynik to 0:3; na
usprawiedliwienie Skoczan możemy tu zaznaczyć, ze w ich składzie
zabrakło leczących kontuzję: Jakuba Trojanowskiego, Jakuba Ślósarczyka i Tomasza Jarzembowskiego.
Pomyślne rozpoczęcie
sezonu wiosennego
13 listopada awansem „Wełna” rozpoczęła I spotkanie kolejki
wiosennej. Tym razem, jej przeciwnikiem była „Unia” Ujście,
która na własnym boisku przegrała z nasza drużyną wynikiem 0:1.
Strzelcem zwycięskiej bramki dla „Wełny” został Paweł Smykowski.

Ceny zbóż i warzyw
Obecnie (z dnia 14 listopada 2011 r) ceny skupu zbóż na poziomie:
żyto na mąkę ok. 800 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 820 zł/t, jęczmień
do 700 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych
w Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę do 720 zł/tona,
pszenżyto ok. 680 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 680 zł/t. Ziarno
kukurydzy – suche (14%) – w skupie ok. 650 zł/t, mokre (30%) – w cenie ok. 420 zł. Do ceny doliczyć VAT. Obecnie targowiskowe ceny
pszenżyta, jęczmienia średnio 40 zł za 50 kg, pszenicy ok. 45 zł za 50
kg, ziemniaki jadalne średnio 0,50-0,60 zł za 1 kg. Targowiskowe ceny
warzyw i owoców: marchew 1,50 zł/kg, podobnie cebula, biała kapusta
ok. 0,60 zł/kg, pietruszka ok. 4,00 zł/kg, czerwone buraczki 1,40 zł/kg,
pomidory do 5 zł/kg, ładne jabłka 2,50 – 3,00 zł/kg, gruszki są droższe.
Ceny tuczników i bydła rzeźnego
Cena skupu tuczników (z dnia 14 listopada 2011) – śred. 4,80 zł/kg
plus VAT. Maciory ok. 3,30 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio
125 – 150 zł/szt. Duże prosięta z ferm hodowlanych nawet 8,0 zł za 1
kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego korzystne – i tak:
byki ok. 6,70 – 7,50 zł/kg, jałówki 5,00 – 5,40 zł/kg , krowy 4,00 do 5,00
zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok. 0,95 - 1,15 zł/litr plus VAT.
Inne ceny – na dzień 14 listopada 2011 r.
Ceny śruty sojowej 1650 – 1875 zł/t, śruty rzepakowej 1120 – 1200
zł/t, otrąb pszennych 700 – 760 zł/t. Bardzo wysoka cena oleju napędow. - do 5,50 zł/litr.
Inne wiadomości
Rok temu, w listopadzie 2010 ceny skupu zbóż, np. pszenica była
w cenie ok. 760 zł, żyto było średnio 600 zł za 1 tonę, jęczmień był
w cenie ok. 600 zł za tonę. Jakie będą w najbliższym czasie ceny skupu zboża – raczej podobne. Trudno powiedzieć jak będzie to za kilka
miesięcy. Zapasy dobrego zboża na mąkę nie są zbyt duże. Brakuje
dobrego żyta. Na cenę skupu zboża duży wpływ będzie miał ewentualny
import do Polski i dość dobre plony ziarna kukurydzy.
Cena skupu tuczników jest obecnie ok. 1,30 zł/kg wyższa niż rok
temu i wyższa o 1,10 zł/kg niż 2 lata temu. Utrzymuje się dobra cena
skupu bydła rzeźnego – głównie dlatego, że bydła mamy coraz mniej,
a jest jeszcze eksport. Pogłowie trzody chlewnej – nadal mniejsze niż
jeszcze kilka lat temu.
Pogoda w tym roku nadal zmienna jest. Po okresie suszy w maju
i czerwcu mieliśmy „mokre żniwa”. Jesień jest bez opadów. Stan upraw
ozimych dobry.
Kończy się okres możliwości ubezpieczenia upraw ozimych. Mimo
pewnych zapowiedzi na razie w tych ubezpieczeniach rolnych nie
ma zmian.
Przed nami trudny rok dla wielu rolników - głównie ze względów
finansowych. Jest szansa na to, że część rolników już w grudniu br.
może otrzymać dopłaty za 2011 rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już wysłała do wielu rolników decyzje o dopłacie
„ONW”. Rozpoczęto też wysyłać decyzję o pozostałych dopłatach.
Znamy już kwoty „dopłat bezpośrednich” za 2011 r do 1 ha. I tak za
2011 rok płatność JPO ma wynosić 710,57 zł/ha, płatność UPO 274,23
zł/ha, płatność PZ 396,14 zł/ha, płatność ST (strączkowe) 219,53 zł/ha.
Łącznie razem na 1 ha ok. 95 zł więcej niż za 2010 rok. Płatność
ONW jest tak jak w poprzednich latach tj. 179 zł/ha. Natomiast wnioski
o dopłatę do „Materiału siewnego” rolnicy będą mogli składać dopiero
po Nowym Roku.
Prawdopodobnie w 2012 roku będzie nieco wyższa stawka dopłaty
do paliwa (oleju napędowego) rolniczego.
Od września rolnicy mają problemy z uzyskaniem rolniczych kredytów preferencyjnych, w tym na zakup gruntów i inne inwestycje.
Powodem jest wykorzystanie przez ARiMR tegorocznego limitu
środków na dopłaty do tych kredytów. Czy będą takie kredyty jeszcze
w tym roku trudno powiedzieć.

13
Uwaga Rolnicy! Zapraszam w dniu 16 grudnia o godz. 10- tej do
sali Biblioteki w Skokach na szkolenie głównego specjalisty WODR
z Poznania nt. Efektywne nawożenie zbóż – wysokość plonu oraz jakość
ziarna. Zapraszam !
Doradca Rolników - Stanisław Kida

ARiMR rozpoczęła wydawanie rolnikom
decyzji w sprawie przyznania płatności
bezpośrednich za 2011 r.

9 listopada 2011 r. opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określające stawki płatności w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego, na podstawie których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała rolnikom te płatności.
Stawki te wynoszą:
710, 57 zł/ha jednolita płatność obszarowa,
274, 23 zł/ha uzupełniająca płatność podstawowa,
396,14 zł/ha uzupełniająca płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych,
1 476,08 zł/ha uzupełniająca płatność do powierzchni uprawy chmielu,
do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy
chmielu za 2006 r.,
219,53 zł/ha specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw
roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych,
410,89 zł/sztukę płatność do krów,
103,05 zł/sztukę płatność do owiec,
56,00 zł/tonę płatność cukrowa,
157,16 zł/tonę oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność
do pomidorów).
Dorota Ewertowska
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wągrowcu
Uwaga rolnicy!
Uwaga użytkownicy dróg publicznych!

W związku z nagminnym zaorywaniem poboczy dróg gminnych pozostawianiem kamieni oraz innymi formami niszczenia pasa drogowego, Urząd Miasta
i Gminy w Skokach zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 109 poz. 756 z 2007 r.)
Art. 99 § 1. Kto:
- bez zezwolenia zajmuje drogę publiczną lub pas drogowy, urządzenia lub
budynek drogowy, na cele nie związane z gospodarką i komunikacją drogową,
- niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe,
- usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne,
- prowadzi roboty w pasie drogowym bez zezwolenia lub wbrew obowiązkowi
nie przywraca tego pasa do stanu użyteczności,
Podlega karze grzywny lub nagany.
Art. 100. Kto:
- zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
- włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa
pojazdów niszczących nawierzchnie drogi,
- uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje
drogę publiczną,
wypasa zwierzęta gospodarskie w pasie drogowym.
Podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 204 poz. 2086 ze zm.), w skład korony drogi wchodzą jezdnie z poboczami,
pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,
zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych –
również z pasem dzielącym jezdnie.
Ponadto, zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88 poz. 553 ze zm.)
„Art. 277 Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”
Mając powyższe na uwadze apeluję do mieszkańców o poszanowanie naszego wspólnego majątku a szczególności właścicieli nieruchomości położonych
wzdłuż dróg o to aby:
- podczas upraw swoich pól wykazali większą dbałość o stan nawierzchni
dróg publicznych,
- nie traktowali dróg jak placów manewrowych,
- nie traktowali poboczy jako składowisk kamieni.

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”
informuje o możliwości składania za jego pośrednictwem wniosków
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”,
środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa,
na następujące rodzaje operacji:
I Operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa -4.1.1
- termin składania wniosków: 15.12.2011 r. – 10.02.2012 r.
- limit dostępnych środków:
sektor publiczny: 1. 800. 000,00 zł.
sektor gospodarczy i sektor społeczny: 1.000.000,00 zł.
II Operacje polegające na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 4.1.4
– termin składania wniosków: 15.12.2011 r. – 10.02.2012 r.
– limit dostępnych środków:
sektor publiczny: 700. 000,00 zł.
sektor gospodarczy i sektor społeczny: 500. 000,00 zł.
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać
bezpośrednio (tj. osobiście) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
w dniach od 15.12.2011r. do 10.02.2012 r., w godz. 07.00–15.00
od poniedziałku do piątku, we wtorek również w godz. od 15.0017.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 10.02.2012r.
do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór wniosku
o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych
od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności
i aktywizacji lokalnych społeczności wraz z instrukcją wypełniania
wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru projektu przez Lokalną
Grupę Rybacką „7 Ryb” określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 Ryb”, w tym kryteria na podstawie, których
ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSROR oraz
wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów
wyboru projektów określonych w LSROR, dostępne są:
- w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” i na
stronie internetowej www.7ryb.pl,
- na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Oddział Obsługi PO RYBY www.poryby.umww.pl
Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura LGR „7 Ryb”
tel. kom. 506 256 186, 67 2547441 oraz drogą elektroniczną: stowarzyszenie7ryb@wp.pl.
W związku z powyższym zapraszamy serdecznie na dwa szkolenia
z tego tematu, które odbędą się w Bibliotece w Skokach w dniach 29
listopada o godz. 8:30 i 12 grudnia o godz. 13:30.
Uruchomiliśmy także usługę doradczą, zapraszamy do skorzystania
z usług eksperta. Jeżeli mają Państwo wątpliwości jak i na co można
uzyskać dofinansowanie, jak poprawnie wypełnić wniosek oraz jakie
należy zgromadzić załączniki zapraszamy do Biura Stowarzyszenia
„7 Ryb” w dniach: 02.12.2011, 09.12.2011, 13.12.2011, 20.12.2011,
28.12.2011 i 29.12.2011 w godzinach od 10:00 do 18:00 po wcześniejszej
rejestracji w Biurze Stowarzyszenia po numerem telefonu: 67 254 74
41 lub 506 256 186.
Karolina Stefaniak
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NAGRODZENI W KAMPANII

„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”
Chociaż kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” kończy się w listopadzie, to w naszej
Gminie już tradycyjnie jej zwieńczeniem będzie grudniowy

IV Gminny Przegląd
Spektakli Profilaktycznych,

w którym udział potwierdziło już 10 szkolnych grup teatralnych.
Lista dla chętnych jest nadal otwarta i można przysyłać swoje
zgłoszenia do dnia 17 listopada. Przypominamy w tym miejscu, że
PRZEGLĄD odbędzie się 1 i 3 grudnia w sali widowiskowej Biblioteki
Publicznej w Skokach, a do uczestnictwa w nim zapraszają:
- Burmistrz Miasta i Gminy Skoki,
- Gminny Koordynator ds. Uzależnień
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach.
W pierwszym dniu prezentować się będą grupy ze szkół podstawowych i teatrzyki przedszkolne a w drugim, przedstawiciele młodzieży
gimnazjalnej.
Wszystkie informacje dotyczące Przeglądu można pobrać ze strony internetowej.
W tym miejscu czas na krótkie kampanijne podsumowanie. W ramach pierwszego etapu kampanii odbyło się 6 konkursów indywidualnych:
- „Rosnę - Myślę - Dbam” (dla uczniów szkół podstawowych)
- „Dorastamy - Rozumiemy - Pomagamy” (dla gimnazjalistów)
- „Biegnijmy razem!” (dla uczniów szkoły podstawowej)
- „O co biega?” (dla gimnazjalistów)
- „Ping – Graj – Pong” (dla wszystkich uczniów, ale z podziałem wiekowym)
- „Szukamy Młodych Mistrzów – Co Ty wiesz o Ameryce” (dla gimnazjalistów).
W jesiennej edycji odbywały się też w całej Polsce konkursy dla klas
i grup wychowawczych.
Materiały edukacyjne, konkursowe, plakaty i dyplomy zostały
przekazane przez Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień poszczególnym szkołom w kwietniu i mamy nadzieję, że zostały wykorzystane
w stu procentach.
O udziale poszczególnych placówek oświatowych w tegorocznych
działaniach kampanijnych na pewno świadczą nagrody przysłane przez
Biuro Kampanii dla poszczególnych uczniów.
Wśród laureatów znaleźli się:
Izabela Czerniachowska reprezentująca Gimnazjum nr 1 w Skokach.
Otrzymała książkę Jerzego Skarżyńskiego „Biegiem przez życie” –
nagroda w konkursie „O co biega?”
Patryk Paczkowski reprezentujący Szkołę Podstawową w Jabłkowie.
Otrzymał grę planszową „Zostań Superbohaterem” – nagroda
w konkursie „Biegnijmy razem”.
Mikołaj Kucner reprezentujący Szkołę Podstawową w Jabłkowie.
Otrzymał grę planszową „Zostań Superbohaterem” – nagroda w
konkursie „Biegnijmy razem”.
Izabela Kasprzyk reprezentujący Szkołę Podstawową w Jabłkowie.
Otrzymała grę planszową „Zostań Superbohaterem” – nagroda
w konkursie „Biegnijmy razem”.
Zuzanna Druciarek reprezentująca Gimnazjum nr 1 w Skokach.
Otrzymała książkę Piotra Kraśki „USA. Świat wg reportera” - nagroda w konkursie „Co Ty wiesz o Ameryce”.
Wszystkie nagrody zostały przekazane Dyrektorom szkół do wręczenia poszczególnym uczniom, którym serdecznie GRATULUJEMY!!!
Małgorzata Szpendowska - Wylegalska

Pasowanie na Przedszkolaka

27 października w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka odbyło
się pasowanie na przedszkolaka. To szczególnie ważne wydarzenie dla nowoprzyjętych dzieci. Jest to również moment,
w którym dzieci stają się pełnoprawnymi przedszkolakami.

Uroczystość rozpoczęła się od programu artystycznego. Wszystkie
przedszkolaki pięknie śpiewały, recytowały wiersze i tańczyły.
Kolejnym punktem programu było złożenie przez dzieci uroczystej przysięgi.
Aktu pasowania dużą kolorowym lizakiem dokonała Pani Dyrektor – Jolanta Czepek, która wręczyła również pamiątkowe dyplomy,
upominki, a także rożki obfitości z łakociami.

Pomarańczowy dzień

Kolor jest bardzo ważny w życiu każdego człowieka, wpływa na nasze
nastroje, uczucia. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić dużo koloru w naszym przedszkolu. I tak powstał pomysł pt. „KUBUSIOWE
PRZEDSZKOLE KOLOROWE LUBI BYĆ”.
W każdym kolejnym miesiącu
w wyznaczonym
dniu dzieci przychodzą do przedszkola
ubrane w określony
kolor.
26 października
nasze przedszkole
zrobiło się pomarańczowe. Wszyscy,
zarówno dzieci jak
i personel przedszkola ubrani byli w różne odcienie pomarańczowego koloru. Dzień
był pełen niespodzianek: dzieci degustowały pomarańczowe warzywa
i owoce, piły pomarańczowy sok, brały udział w konkursach i zabawach,
wykonały piękne prace plastyczne.
Wszystkim humory dopisywały, więc zabawa była udana.

Pamięć o zmarłych

W piątek 28 października starsze przedszkolaki wybrały się na spacer
na cmentarz . Okres przed Świętem Zmarłych, to odpowiedni moment
na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas, czas na rozmowę dotyczącą
szacunku dla zmarłych i o odpowiednim zachowaniu się w takim miejscu, jakim jest cmentarz. Dzieci tego dnia zapaliły znicze na mogiłach,
pomodliły się, wspominając przy tym swoich bliskich zmarłych.

Witaminowy dzień

Już od najmłodszych lat należy zachęcać dzieci do propagowania
zdrowego stylu życia. Dlatego przedszkolaki z Przedszkola Publicznego
w Jabłkowie z grupy „Słoneczek” oraz dzieci z grupy „Motylki” z oddziału w Rejowcu, zamienili się w małych kucharzy i przygotowywali
sałatkę owocową. Dzieci przypomniały sobie podstawowe zasady, o jakich należy pamiętać przy przygotowywaniu posiłków. Dzieci bardzo
poważnie podeszły do zadania i z dużym zaangażowaniem wykonywały
przydzielone zadania. Następnie wszystkie dzieci wraz z panią zabrały
się do robienia sałatki owocowej. Kiedy już wszystkie owoce znalazły
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się w jednej miseczce, komisyjnie zostały wymieszane. Zabraliśmy
się więc do skosztowania witaminowego smakołyku. Przygotowaną
sałatką poczęstowaliśmy dzieci z grupy „Pszczółek” a także z grupy

kiem”. Następnie udaliśmy się na drugą część zajęć. Część praktyczną
stanowiły zajęcia warsztatowe, podczas których dzieci własnoręcznie
z gotowych elementów wycinały i przyklejały na kartkę strój ludowy
– pałucki (strój mężczyzny). Po zajęciach warsztatowych zaproszono
nas do sali zabaw. I tam radości nie było końca… Zajęcia, w trakcie
których dzieci czerpały wiele radości bardzo nam się podobały.
Dzieci bardzo podekscytowane opowiadały swoim rodzicom o wycieczce do muzeum. Dziękujemy za miłe zorganizowanie nam czasu
w muzeum.
Agnieszka Kokowska i Anna Kądziela

Święto Niepodległości
– obchodzone także w przedszkolu

„Mróweczek”. Do degustacji zaprosiliśmy Panią dyrektor i innych
nauczycieli pracujących w naszych oddziałach. Wszyscy, którzy
skosztowali naszego smakołyku stwierdzili, że w przyszłości będziemy
dobrymi kucharzami. Dzieci potwierdziły, że deser może być smaczny
a zarazem bardzo zdrowy.
Zajęcia, w trakcie których dzieci czerpały wiele radości bardzo przypadły dzieciom do gustu i już umówiliśmy się na pieczenie pierników …
Agnieszka Kokowska, Natalia Kasprzyk

Poznańska Scena Lalkowa
u przedszkolaków w Rejowcu

Dnia 24 października 2011r. oddział w Rejowcu odwiedził teatr - Poznańska Scena Lalkowa. Teatrzyk nosił tytuł: „Nowe Przygody Tomka
Wszędobylskiego - w zamku króla”. Dla naszych milusińskich było to
nie lada przeżycie. Z dużym zaciekawieniem przyglądali się scenerii
a także mogli porozmawiać z aktorami, którzy animowali postaci
z bajki. Taka forma kontaktu z teatrem jest dla naszych dzieci bardzo
atrakcyjna. Po przedstawieniu nauczyciele w grupach przeprowadzili
rozmowy na temat spektaklu, dzieci mogły opowiedzieć o swoich odczuciach, a następnie wykonały prace plastyczne na omówiony temat.
Z niecierpliwością czekamy na kolejną przygodę z teatrem.
Natalia Kasprzyk

Dzień 10 listopada 2011r. nawet dla przedszkolaków był wyjątkowym
dniem. Wszyscy tego dnia przyszliśmy do przedszkola odświętnie ubrani. Od rana przedszkolaki wykonywały kotyliony nawiązujące do dnia
11 Listopada. Po zajęciach dzieci zostały przez Panie zaznajomione ze
słowami i melodią hymnu państwowego. Dowiedzieli się także jak należy zachowywać się podczas akademii i jaką postawę przyjąć podczas
śpiewania hymnu. Wszystkie przedszkolaki już w poprzednich dniach
poznawali symbole narodowe, dowiadywali się jaka jest ich historia.
Wraz z paniami dzieci z Jabłkowa i Rejowca zostały zaproszone
na uroczystą akademię z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
Uczniowie ze szkoły podstawowej w Jabłkowie pod okiem Pani Ewy
Brząkały w bardzo poruszający sposób przedstawili najważniejsze wydarzenia z okresu zaborów. Podczas akademii zaprezentowali się także
uczniowie z kółka muzycznego pod kierownictwem Pana Antoniego
Wiśniewskiego, którzy zaśpiewali pieśni patriotyczne. Dzieci z naszego
przedszkola bardzo entuzjastycznie przyjęły występ młodych artystów
próbując aktywnie włączyć się w śpiew. W oddziale w Rejowcu dzieci
także miały okazję obejrzeć widowisko przygotowane przez uczniów
pod okiem pani Anity Czechowskiej. Choć maluchy być może niewiele
zrozumiały, panie w bardzo jasny i przystępny sposób tłumaczyły dzieciom tamte wydarzenia. Również w oddziale w Łosińcu dzieci zostały
zapoznane z wydarzeniami 11 listopada. Choć dzieci z Łosińca nie
maiły okazji zobaczyć inscenizacji przygotowywanych przez starszych
uczniów, to jednak panie przygotowały materiały, które pomogły
dzieciom zrozumieć tamte wydarzenia. Razem z panią Moniką, panią
Justyną i panią Danką dzieci przygotowywały kotyliony i w ten sposób
czynnie uczestniczyły w obchodach tego dnia.

Przedszkolaki w Muzeum
Regionalnym w Wągrowcu

W środę, dnia 26 października 2011 roku dzieci z Przedszkola Publicznego w Jabłkowie z grup: „Słoneczka” z oddziału w Jabłkowie,
„Mróweczki” z oddziału Rejowiec oraz „Muchomorki” z oddziału
Łosiniec uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Regionalnego
w Wągrowcu. W muzeum czekało na nas wiele atrakcji. Zajęcia zostały podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części
teoretycznej zwiedzaliśmy muzeum, po którym oprowadzał nas Pan
przewodnik. Przewodnik w bardzo ciekawy sposób dostarczył nam
informacji na temat zwiedzanych eksponatów. Zobaczyliśmy m.in.
jak wyglądała chata rybaka, dowiedzieliśmy się, w jaki sposób dawniej
prano, robiono śmietanę i masło, zobaczyliśmy jak wyglądało żelazko,
którym prasowały nasze prababcie, jak wyglądała dawna lokówka do
włosów, przybory kuchenne, szkolne i dawne zabawki. Dowiedzieliśmy
się też, że już nasze prababcie robiły gofry. Wyglądało to trochę inaczej
niż robi się to dziś. Podczas zwiedzania nawet Paniom opiekunkom
zebrało się na chwilę refleksji, kiedy zobaczyły na wystawie w muzeum
elementarz, z którego uczyły się pierwszych liter. Po oprowadzeniu po
muzeum Pan przewodnik zaprosił nas do sali zabaw, gdzie za pomocą
projektora z lat 80-tych wyświetlił bajkę „Jak Wojtek został straża-

Dzień ten, nawet dla nas przedszkolaków był pięknym przeżyciem
i wspaniałą lekcją historii. Wszyscy, nawet my przedszkolacy powinniśmy obchodzić święto 11 Listopada z radością i doceniać jego wielki
wymiar przede wszystkim poprzez naszą postawę obywatelską.
Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Brząkale i pani Anicie Czechowskiej za zaproszenie nas na akademię. Wydarzenia z tamtego okresu są
bardzo trudne, ale już od najmłodszych lat należy uczyć dzieci postaw
patriotycznych oraz szacunku do symboli narodowych i szacunku do
historii własnego państwa.
Anna Kądziela i Agnieszka Kokowska

16

W trosce o bezpieczeństwo

12 listopada lekcje przerwał nietypowy dzwonek. Nie oznaczał tym
razem tego, co zwykle. Zajęcia co prawda zostały wstrzymane, a powód był istotnie zaskakujący. Przeszkoleni w kwestii bezpieczeństwa
nauczyciele zinterpretowali sygnał jako zagrożenie alarmowe, powiadomili o nim uczniów i zgodnie z wszelkimi procedurami sprowadzili
podopiecznych na boisko szkolne. Okazało się, że OSP zorganizowała
na terenie szkoły próbny alarm przeciwpożarowy. Plac służący zwykle
rozrywce i wypoczynkowi podczas przerw lekcyjnych, tym razem zapełnili strażacy w pełnym rynsztunku i wozy strażackie. Akcja przebiegła
sprawnie, strażacy udzielili profesjonalnej pomocy jednemu z uczniów,
który znalazł się w sprowokowanej sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu.
Na szczęście była to tylko próba, dzięki której wszyscy mogli przećwiczyć swoje przygotowanie, umiejętności, znajomość zasad i procedur
w trakcie zagrożenia. Podsumowaniem sprawnie przeprowadzonej
akcji była możliwość obejrzenia przez uczniów wozów strażackich,
wyposażenia i sprzętu, który wielu marzących w tym wieku o zawodzie
strażaka, przyprawiło o dreszczyk emocji.

Święto Niepodległości

W przededniu święta
narodowego cała społeczność szkolna i zaproszeni goście wzięli udział
w uroczystej akademii,
która stanowiła swoistą
lekcję historii dla młodego pokolenia. Reżyserzy
przedstawienia musieli
stawić czoła niełatwemu
zadaniu zaprezentowania skomplikowanych
dziejów naszego narodu tym, którzy z racji wieku nie posiedli jeszcze
wielu informacji z historii. Niezwykle trafna zatem okazała się forma
przekazu teatralnego połączona z wierszami i pieśniami patriotycznymi, elementami tańca, uzupełniona prezentacją multimedialną
przemawiającą do wyobraźni młodego widza. Scena wypełniła się
postaciami historycznymi, znanymi z kart podręczników, które nagle
ożyły i przemówiły ustami aktorów. Efekt realności sprawiła w pełni
realizowana konwencja teatralna, wyrażająca się w charakteryzacji,
doborze rekwizytów i scenografii.
Wychowanie patriotyczne, tak istotne w procesie kształcenia osobowości od najmłodszych lat, to m.in. przygotowywanie uroczystości,
współudział w nich i inne formy realizacji: przygotowywanie wystaw,
gazetek ściennych, pogadanek na lekcjach wychowawczych, poznawanie literatury. Realizowanie tych założeń, których podsumowanie
stanowiła uroczysta akademia, zapewne przyczyni się do kształtowania
świadomych uczestników życia społecznego, którzy właśnie dorastają
w murach naszej szkoły.

Ważne sprawy

W trosce o najmłodsze koleżanki i kolegów uczniowie z klasy IIIc
przygotowali przedstawienie „Ważne sprawy”. W odegranej dramie
mali aktorzy nieśli przesłanie, aby nie rozmawiać z nieznajomymi,
nie brać nic od obcych, nie podawać informacji o sobie i rodzinie
w internecie, a także przestrzegali przed narkotykami i kradzieżami.
W podsumowaniu opiekunka kółka teatralnego Aldona Lubiatowska
rozmawiała z uczniami o tym, co usłyszeli i zobaczyli w scence teatralnej, wspólnie skomentowali niewłaściwe zachowania, wskazując jednocześnie prawidłowe zasady postępowania, które należy stosować na co
dzień, aby uniknąć zagrożeń i cieszyć się bezpiecznym dzieciństwem.

Spotkania z kulturą
– wizyta w wągrowieckim kinie

W trosce o wszechstronny rozwój osobowy dzieci i zapewnienia naszym uczniom uczestnictwa w kulturze, nawiązana została współpraca
z Miejskim Domem Kultury w Wągrowcu. W ramach tej współpracy
uczniowie naszej szkoły mają okazję wyjazdów na seanse filmowe. Pierwszy wyjazd miał miejsce 24 października i skorzystali z niego uczniowie
klas I – IV z Jabłkowa. Dzieci obejrzały film animowany „Mniam”.
Uczniowie będą też brali udział w cyklicznych spotkaniach z kinem
w ramach projektu społeczno – edukacyjnego Ptaszarnia. Jest to
projekt skierowany do dzieci i młodzieży z utrudnionym bądź ograniczonym dostępem do kultury, który ma stanowić formę wyrównywania
szans edukacyjnych. Na pierwsze spotkanie w ramach tego projektu
pojechali uczniowie z Lechlina 27 października. Dzieci obejrzały
prezentację kilku animacji zrealizowanych w technologii 3D. Były to
fragmenty filmów „Ocean przygód 3D”, „Latająca maszyna Chopina
3D”, „Czerwony Kapturek 3D” i inne. W całości wyświetlona została
„Animowana historia Polski 3D” Tomasza Bagińskiego, która odniosła
ogromny sukces na Targach Expo 2010 w Szanghaju.
Joanna Tomczak

Uczniowie z Lechlina
porządkowali groby

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
– pamiętając o tych pięknych słowach polskiej poetki Wisławy Szymborskiej, klasa V ze Szkoły w Lechlinie, w ostatni dzień nauki przed
weekendem zadumy i wspomnień udała się na miejscowy cmentarz, by
uporządkować groby zmarłych, którym brakuje pamięci ze strony ich
bliskich. Uczniowie zapalili znicze na grobach zmarłych znajomych,
rodziny, ale także na zupełnie przypadkowych grobach. Uczniowie
z oddaniem i szacunkiem porządkowali groby, pozostawiając po sobie
znak pamięci – zapaloną świeczkę.
Wychowawca - Mateusz Smoleń

Z wycieczką do Łysego Młyna

25 października klasa I z Rejowca wybrała się na wycieczkę do
Centrum Ochrony Pachnicy Dębowej w Łysym Młynie.
Na początku naszej lekcji przyrody Pani Karolina, która była naszym przewodnikiem, przedstawiła historię odrestaurowanego młyna.
Następnie udaliśmy się na piętro, gdzie mogliśmy obejrzeć wystawę
zwierząt żyjących w okolicznych lasach i jeziorach i wysłuchać informacji o roli martwego drzewa w lesie.
Mieliśmy również szansę skorzystać z mikroskopów, za pomocą
których oglądaliśmy owady i ich larwy. Obejrzeliśmy bardzo ciekawe
filmy przyrodnicze, między innymi o walce jelonków rogaczy o względy samicy.
Następnie udaliśmy się na ścieżkę dydaktyczną wokół stawów, na
której przy pomocy czerpaka entomologicznego, entomologicznego parasola i innych narzędzi szukaliśmy owadów i innych stworzeń wodnych.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia „Łysego Młyna”.
Pani Karolinie dziękujemy za ciekawe przeprowadzenie zajęć.

Słoneczny Hubertus w Lechlinku

Pierwszy raz od wielu, wielu lat obchodom hubertowskiego Święta
dopisało słońce. Członkowie Koła Łowieckiego „Szarak” uczcili swego
patrona w pierwszą sobotę listopada.
Popołudniowa biesiada rozpoczęła się zaraz po uroczystej odprawie
myśliwych . Na początku, G. Kufel w imieniu Dyrekcji i społeczności
szkolnej wręczyła podziękowania za współpracę władzom Koła Ło-
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wiackiego „Szarak” i panu Cz. Korolkiewiczowi. Następnie uczniowie IV klasy szkoły z Lechlina przedstawili krótką inscenizację pt.
„Już jesień”. Gra „młodych aktorów” została nagrodzona gromkimi
oklaskami i słodkościami. W dalszej części biesiady każdy uczeń
oraz opiekunowie G. Kufel i M. Macioszek skosztowali wspaniale
przyrządzonego dzika. Jesienna, ciepła, słoneczna pogoda sprzyjała biesiadowaniu.
Grażyna Kufel

Konkurs Recytatorski
„Na skrzydłach książek”

Odpowiadając na zaproszenie Biblioteki Szkoły Podstawowej
w Mieścisku uczennice z klasy IV Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
wzięły udział w III Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim ,,Na
skrzydłach książek’’. Natalia Dudek, Weronika Konowalska i Daria
Sonnenberg recytowały wiersze o tematyce dotyczącej książek. Natalia
Dudek zajęła III miejsce.
Uczennice wzięły udział w spotkaniu autorskim z pisarzem Pawłem
Beręsewiczem. Otrzymały też pamiątkowe autografy pisarza.

„Ach, jakże nie mówić o tych
dniach radości…”

10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, w szkołach
prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”, odbyły się
uroczystości upamiętniające 93. rocznicę odzyskania przez Polskę
wolności i suwerenności. Przedszkolaki przygotowały wcześniej kotyliony oraz biało-czerwone flagi. Natomiast uczniowie starszych klas
zaprosili szkolną społeczność do udziału w uroczystym apelu. Dzieci ze
szkoły w Jabłkowie i z Punktu Filialnego w Lechlinie zaprezentowały
program słowno-muzyczny, w którym przywołały nie tylko radosne,
wypełnione nadzieją dni listopada 1918 r., ale także przypomniały
naszą trudną drogę ku odzyskaniu wolności. Wspomniały m. in. takie
wydarzenia, jak powstanie Legionów Polskich we Włoszech, powstania
narodowe, walkę Polaków z wynaradawianiem w zaborze pruskim
i rosyjskim. Natomiast na scenie w Rejowcu zjawiły się rozwścieczone
wiedźmy, uosabiające państwa zaborcze – Rosję, Prusy i Austrię. Na
szczęście upiory z przeszłości udało się przepędzić i dziś Polacy mogą
cieszyć się wolną Ojczyzną.
Uroczystości przygotowane przez uczniów, recytowane tego dnia
wiersze patriotyczne, śpiewane z dumą i radością pieśni legionowe,
były nie tylko wyrazem pamięci i hołdu złożonego tym, którzy walczyli
o Niepodległą, ale także wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.

Legenda o świętym Marcinie

Dawno, dawno temu po świecie podróżował św. Marcin. Ubrany był
w czerwony płaszcz, srebrną zbroję jeździł na białym koniu ze złotymi
podkowami. Ponoć gdy zawitał do wielkopolski spotkał biednego
człowieka modlącego się o chleb, koń świętego zgubił podkowę – złoto
zamieniło się w ciasto, piasek w mak a gwoździe z podkowy w orzechy…
Stąd właśnie zwyczaj wypiekania rogali w imieniny św. Marcina,
co prawda nie posiadamy certyfikatu na wyrób rogali „świętomarcińskich” ale od babć i mam otrzymaliśmy tyle przepisów, że było w czym
wybierać. Trochę też złamaliśmy tradycję wypieki odbyły się w środę
– 09.11.2011. Nie po raz pierwszy uczniowie Oddziału piekli rogale.
Pieczenie idzie sprawnie bowiem za każdym razem ustalamy porządek
pracy i tak: Iza rozcierała drożdże z cukrem później z Erykiem przesiewała mąkę, Anastazja topiła margarynę z cukrem i podlała mlekiem.
Kacper z Radkiem i Erykiem zagniatali ciasto a Mateusz wałkował
i wycinał trójkąty z ciasta. Każdy nakładał słodkie nadzienie i zwijał jak
potrafił najlepiej. I znów zabawnie, i znów smacznie podtrzymujemy
wielkopolskie tradycje, jak zawsze w Pawłowie.
Następnego dnia uroczyście przygotowaliśmy się do obchodów 93
rocznicy odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę po 123 latach
niewoli. Na gazetce i szkolnych oknach zawiesiliśmy samodzielnie

wykonane papierowe flagi, wspólnie wykonaliśmy napis, wspomnieliśmy i kolorowaliśmy portret marszałka Józefa Piłsudkiego. Na koniec
odśpiewaliśmy Hymn Narodowy. Cały następny tydzień uczniowie będą
poznawać kolejne sylwetki Wielkich Polaków.
Katarzyna Konowalska

Dzień Edukacji w Pyrlandii

W dniu wolnym od obowiązkowych zajęć edukacyjnych w Święto
Edukacji nazywanych czasem Dniem Nauczyciela, uczniowie Oddziału dla Dzieci Niepełnosprawnych najpierw złożyli Paniom życzenia
wręczając kwiaty, czekoladki i całusy. Wszystko w podziękowaniu za
opiekę i naukę, za wysiłek aby zajęcia były atrakcyjne i radość z każdego
sukcesu podopiecznych. Następnie zaczęła się zabawa z okazji Dnia
Pyry pod hasłem „Witamy w Pyrlandii”. Przygotowywaliśmy się na
nie cały tydzień poznając historię sprowadzenia do Polski i pierwsze
przeznaczenie naszej cudnej bulwy.
Kilka dni wcześniej wśród uczniów przeprowadzono głosowanie na
ulubioną potrawę z ziemniaków. Zdecydowanie największym przysmakiem naszej szóstki okazały się placki ziemniaczane. Jednocześnie
okazało się, że żadne dziecko nie zna smaku babki ziemniaczanej,
potrawy z rodzinnej Małopolski pani Kasi. Z tej okazji w Oddziale
zamiast tradycyjnej wielkopolskiej pyry z gzikiem pierwszy raz pieczono
małopolską babkę ziemniaczaną.
Zanim przyniesione przez dzieci produkty zostały zamienione
w ciasto na babkę, przeprowadzono konkurs na najśmieszniejszą pyrkę. Natura z kartofli stworzyła serca, misie, twarze z wielkim nosem
a nawet bałwanka. Na początek zapoznano się z przepisem, po czym
wszyscy uczniowie i Panie ochoczo wzięli się do pracy. Kacper z Mateuszem obierali warzywa. Anastazja kroiła cebulkę, pyrki na maszynce
ścierała razem z Izabelą, a z panią Gosią kroiła słoninę, którą później
Eryk z panią Elą i Radkiem wykładał rondel. Każdy z nas zamieszał
ciasto, pani Magda z Mateuszem i Radkiem wbijała jajka, nad całością
czuwała pani Kasia wszak to jej małopolska ulubiona potrawa. Ciasta
wyszło sporo. Zanim doczekaliśmy się babki (1,5 godziny w piekarniku!) wszyscy spożyliśmy słodkie co nieco ufundowane przez Zarząd
Stowarzyszenia – dziękujemy za smaczny tort. Skosztowaliśmy również
placków ziemniaczanych z pozostałego ciasta – pycha! Rozchodzący
się wspaniały zapach zaostrzył nam apetyt. Babka choć z wyglądu
nieciekawa okazała się nadzwyczaj smaczna! Każdy prosił o dokładkę
i ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że rondel już jest pusty…
Udało się nam to nasze świętowanie Dnia Edukacji w Pyrlandii
a wszystkich czytelników zapraszamy do obejrzenia zdjęć i zapoznania
się z przepisem na stronie naszego organu prowadzącego Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza w Jabłkowie.
Katarzyna Konowalska

W geście solidarności

W poniedziałek, 31.10.11 r., w dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
kilkoro uczniów ze szkoły w Lechlinie, pod opieką Grażyny Kufel,
wzięło udział w akcji sadzenia żonkilowych „Pól Nadziei”. Dużym
zaangażowaniem wykazała się również pani S. Błażejewska.
Żonkile są międzynarodowym
symbolem nadziei.
Mają przypomnieć
wszystkim o ludziach cierpiących,
leżących w Hospicjach. Cebulki
kwiatów zostały posadzone na przykościelnym kwietniku
w Lechlinie, w geście solidarności z osobami umierającymi na raka.
Teraz tylko czekać wiosny, kiedy to zakwitną posadzone kwiaty, aby
włączyć się w akcję zbierania funduszy dla Hospicjum.
Grażyna Kufel
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XIX Siennieńskie
Biegi Przełajowe

Mistrzostwa Gimnazjum
w Biegach Przełajowych

W piątek 30 września 2011 r. odbyły się Mistrzostwa Gimnazjum
w Biegach Przełajowych. W swoich kategoriach wiekowych najlepsi
okazali się:

Klasy I :
Dziewczęta: 1. Kopydłowska Blanka, 2. Borkowska Ilona, 3. Rychlicka Zuzanna i Krzymieniewska Michalina, 4. Kaczyńska Julia
i Wojtkowiak Angelika
Chłopcy: 1. Gronowicz Sebastian, 2. Jabłoński Sebastian, 3. Jung
Adam, 4. Świder Kamil, 5. Szwarc Rafał
Klasy II
Dziewczęta: 1. Świątkowska Anna, 2. Loręcka Kinga, 3. Kucz Daria,
4.Tronina Sandra, 5. Szczepaniak Dominika.
Chłopcy: 1. Druciarek Mikołaj, 2. Kaczmarek Krzesimir, 3. Gruss
Paweł, 4. Woźniak Adrian, 5. Karczewski Dorian
Klasy III
Dziewczęta: 1. Kaczyńska Michalina, 2. Gruszka Daria, 3. Mycka
Angelika, 4. Pachowicz Agnieszka, 4. Kubisz Klaudia
Chłopcy: 1. Dzikowski Jakub, 2. Liberski Jakub, 3. Dembiński Piotr,
4. Iwiński Adrian, 5. Nowicki Jakub

Mistrzostwa Powiatów
Województwa Wielkopolskiego
w lekkoatletyce

Dnia 7 października 2011 r. uczniowie naszego gimnazjum udali się
do Wrześni, aby wziąć udział w XVI Memoriale im. prof. Bernarda
Kobielskiego w Mistrzostwach Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Lekkoatletyce.
W biegu na 100 m reprezentowali nas: Wiktoria Stróżyńska – 2 a,
Sebastian Piechowiak – 2 d i Łukasz Jasiński – 1 a.
W biegu na 300 m Kamila Podraza – 1 a. W swojej serii startowej
była pierwsza na linii mety.
W biegu na 600 m Blanka Kopydłowska – 1 a.
W biegu na 1 000 m Hubert Łukaszewski – 1 a.
W skoku w dal reprezentowali nas: Anna Świątkowska – 2 a, która
uzyskała wynik 4,47 m zdobywając brązowy medal mistrzostw!
Mikołaj Druciarek – 2 a – skoczył na odległość 4,79 m, Filip Michalski – 2 e – uzyskał wynik 4,75 m.
W rzucie oszczepem Mateusz Futro – 2 a uzyskał odległość 22,42 m,
a Krzesimir Kaczmarek – 2 a rzucił oszczepem na odległość 29,58 m.

7 października w Siennie młodzież naszego gimnazjum wzięła udział
w XIX Sienneńskich Biegach Przełajowych. W rywalizacji drużynowej
zdobyliśmy II miejsce. W klasyfikacji indywidualnej uczniowie naszej
szkoły zajęli:
Klasy I i II
Dziewczęta: I m. DARIA KUCZ , II m. DOMINIKA SZCZEPANIAK, III m. ZUZANNA RYCHLICKA
Klasy III
Dziewczęta: Im. MICHALINA KACZYŃSKA
Chłopcy: II m. PAWEŁ GRUSS
Po raz drugi w rywalizacji sportowej wzięła udział młodzież klasy
integracyjnej. Wszyscy startujący otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
Skład reprezentacji: Rychlicka Zuzanna, Kaczyńska Julia, Borkowska Ilona, Kaczyńska Michalina,Surdyk Edward, Dembiński Piotr,
Krzymieniewska Michalina, Gruss Paweł, Karczewski Dorian, Stoiński
Patryk, Dzikowski Jakub, Świder Kamil,Jabłoński Sebastian, Kucz Daria,
Szczepaniak Dominika, Przybylski Damian,Liberski Jakub, Ziombkowski

Kewin, Jung Adam, Załęska Klaudia, Iwiński Adrian, Elińska Marta,
Bartkowiak Łukasz, Cegielska Daria , Modrak Barbara, Paczewski Piotr,
Suchy Krzysztof, Woźniak Adrian, Kruś Marcin, Graczyk Adam.
Opiekunowie: A.Nowak, P.Kmieć, H.Węglewska

Ogólnopolski Konkurs Piłki
Nożnej Coca Cola Cup

Pod koniec października odbył się finał rejonu w turnieju Coca Cola
Cup . Do finału na tym etapie zakwalifikowali się uczniowie naszego
gimnazjum pokonując w Kłecku, Zdziechowę 10:1 oraz Kłecko 6:1. Na
etap rejonu przybyły 24 szkoły. Podzielono je na 8 grup po 3 drużyny
do dalszej części rozgrywek awansowali tylko zwycięzcy poszczególnych grup.
By awansować do finału województwa wielkopolskiego 8 najlepszych
drużyn rozegrało mecz systemem play off i 4 zwycięzców rozegra na
wiosnę finał wojewódzki. Oprócz rejonu, który rozgrywał swoje mecze
w Wągrowcu były jeszcze rejony w Poznaniu i Jarocinie. Tak więc
w finale spotka się 12 najlepszych drużyn woj. wielkopolskiego. Nasi
uczniowie w grupie A spotkali się z Mieleszynem pokonując ich 10:1
oraz z Pobiedziskami wygrywając 3:1. W systemie Play off trafiliśmy na
Gimnazjum nr 3 Gniezno. Dzięki szybko strzelonej bramce i pięknym
kontratakom udało się pokonać Gnieźnian 3:0. Należy dodać iż trzon
reprezentacji stanowią uczniowie klasy II. Oprócz nas z naszego rejonu
rozgrywkowego do finału wojewódzkiego awansowali gimnazjaliści
z Rakoniewic, Koziegłów i Swarzędza. Wszystkie wyniki można znaleźć
na oficjalnej stronie Coca Cola Cup. Skład zespołu: Druciarek Mikołaj
, Druciarek Szymon, Futro Mateusz, Gebler Błażej, Graczyk Adam,
Kaczmarek Krzesimir, Iwiński Adrian, Rakowski Łukasz, Stoiński
Patryk, Sygnecki Hubert.
Opiekun Grzegorz Samol
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Jaśminowe spotkanie
z poezją i muzyką

„Rozwesołki” Teatr z duszą

Rozweselili się seniorzy gminy Skoki 8 listopada 2011r. W Sali na
piętrze w skockiej książnicy wystąpiły dla nich Rozwesołki. Przedstawienie składało się z dwóch części. W pierwszej odsłonie szesnaścioro
dzieci zaprezentowało baśń „O śpiącej Królewnie”. Po raz pierwszy nikomu podczas znanej bajki spać się nie chciało. Nowatorska aranżacja,
mądre i przepełnione humorem teksty przeplatały się z piosenką tak
zręcznie, że często bardzo gromkie brawa seniorów przerywały występ.
Po przerwie Rozwesołki zaprezentowały swój FIRMOWY program.
Wyreżyserowane piosenki do tekstów wierszy Joanny Papuzińskiej
w opracowaniu Jerzego Hamerskiego i Elżbiety Drygas spotkały się
z najserdeczniejszym z możliwych przyjęciem.

Rozwesołki to grupa teatralna, działająca „pod skrzydłami” Biblioteki w Skokach. Skupia dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy Skoki.
Instruktorami grupy są: Elżbieta Drygas i Jerzy Hamerski. Próby
Rozwesołków odbywają się w Rejowcu, w teatrze STODOŁA. Teatr
powstał z inicjatywy i według pomysłu instruktorów na bazie bezużytecznej szopy. Ma scenę, krzesła iście teatralne, zastawki i ….przede
wszystkim duszę, artystyczną duszę.
Elżbieta Skrzypczak

I znów skocka Biblioteka przyjęła nas w swoje gościnne progi i poczęstowała dawką wspaniałej muzyki i poezji, tym razem w wykonaniu
dorosłych miłośników lirycznych strof. Nas – czyli tych, co poezję kochają, tych co jej słuchać lubią i tych, co szukają w zabieganym świecie
chwili oddechu, zapomnienia i wzruszeń. W przedświąteczny wieczór
10 listopada w kawiarence na piętrze (właściwiej by było napisać
„herbaciarni”, bo serwowano wspaniałą herbatkę o zapachu jaśminu
i pomarańczy) królowała poezja i muzyka.

Wieczór ten zagospodarowali interpretatorzy wierszy, nie artyści, nie
aktorzy a sąsiadka z naprzeciwka, sąsiad z drugiej ulicy i pani poznana
w czasie zakupów w „Polo”. Było lirycznie i miłośnie, ale i melancholijnie i refleksyjnie. Jednak prawdziwą i nieskrywaną radość sprawiło
uczestnictwo w koncercie Andrzeja Cierniewskiego.
Artysta stworzył niepowtarzalną atmosferę, a jego piosenki sprawiły,
że ręce same rwały się do rytmicznego kołysania i oklasków. Nawet nogi
nie potrafiły siedzieć spokojnie, co widać na załączonych fotografiach.
Młode dziewczęta rozkołysane muzyką porwały za sobą tę bardziej
dojrzałą widownię, która nie bacząc na swój wiek szalała razem z nimi.
To był wspaniały wieczór dla wszystkich, za który serdeczne podziękowania składam Paniom z Biblioteki w Skokach. A tak przy okazji młoda
widownia odkryła, że starsi artyści mają bardzo młodą duszę i potrafią
rozgrzać do czerwoności każdą publiczność. Zdobyty autograf i płyty
będą miłą pamiątką tego wydarzenia.
Irena Kasica
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Co słychać w „HARFIE”?

Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” ma już za sobą miesiąc październik i kilka dni listopada. W tym
czasie miało miejsce wiele wydarzeń, które utkwiły w pamięci nie tylko członkom Zespołu.

Słoneczna i bardzo ciepła sobota 1 października – to wyjazd nad Morze Bałtyckie
do Kołobrzegu. Zespół „Harfa” wyjazdem
nad morze pożegnał lato. Pożegnanie lata
odbyło się bardzo spontanicznie, bez wielkich przygotowań. Sponsorowany autokar
zawiózł wszystkich szczęśliwie do celu,
gdzie można było jeszcze opalać się, brodzić
po wodzie no i oczywiście zjeść smaczną
rybkę. Przed przyjazdem do Kołobrzegu
Zespół „Harfa” miał spotkanie w Czarnkowie z przyszłą panią poseł Marią Janyską
oraz przyszłym radnym Sejmiku Wielkopolskiego panem Jarosławem Berentem.
Po przyjeździe, już w najbliższy wtorek
4 października „Harfa” uświetniła swoim
występem zebranie skockiego Oddziału
Emerytów Rencistów i Emerytów, na które przybył Prezes Zarządu Okręgowego
w Poznaniu, pan Henryk Zywert. Działając
z upoważnienia Zarządu Głównego w Warszawie udekorował on Burmistrza Miasta
i Gminy w Skokach Tadeusza Kłosa „Złotą
Odznaką Honorową za wybitne zasługi dla
Związku”. Na ręce Burmistrza została złożona również Złota Odznaka Honorowa dla
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
9 października, w Dniu Papieskim „Harfa” udała się do Raczkowa, gdzie w pięknym
drewnianym kościółku pw. Wszystkich
Świętych uczczono na mszy świętej wraz

z cała parafią pod przewodnictwem nowego
proboszcza ks. Mirosława Węglarza, naszego błogosławionego Jana Pawła II. Ksiądz
proboszcz zaprasza zespół do uświetnienia
także innych uroczystości kościelnych
w swojej parafii.
26 października Zespół „Harfa” udał się
do Pobiedzisk. W ośrodku kultury odbył się
IX Przegląd Piosenek Biesiadnych Chórów
i Zespołów Śpiewaczych z Wielkopolski.
Zespół „Harfa” zaproszony został przez
Chór „Melodia” Klubu Seniora „Złota
Jesień” w Pobiedziskach oraz Burmistrza
Michała Podsadę, który prywatnie powiedział, że z przyjemnością by sobie pośpiewał w „Harfie”, ale na przeszkodzie stoją
obowiązki, odległość między miastami, no
i oczywiście, nie chce wchodzić w paradę
naszemu panu Burmistrzowi. Oj, mile
zawsze wraca się z Pobiedzisk. 10 edycję
Przeglądu mamy już zaklepaną: w Przeglądzie brały udział następujące zespoły:
Chór „Melodia” z Pobiedzisk, Chór „Złota
Jesień” z Kostrzyna Wielkopolskiego, Chór
„Harmonia” z Janowca Wielkopolskiego, Zespół „Wrzos” z Zakrzewa, Zespół
„Chełminko”, „Granowianie” z Granowa,
„Olszyna” ze Swarzędza, Zespół Śpiewaczy
„Kwiaty Jesieni” z Okonka, „Przemysław
II” z Rogoźna, Zespół Śpiewaczy „Stokrotki” z Tulec, Chór „Kanon” z Mieściska

i „Harfa” – Skoki.
Prawie wszystkie zespoły za wyjątkiem
nowego zespołu z Mieściska, pamiętają
podobne przeglądy Zespołów w naszych
Skokach. Oj działo się! „Coś, ktoś” – musimy pomyśleć.
6 listopada – „Harfa” uświetniła okolicznościową uroczystość w Lechlinie. Tą
uroczystością było 60-lecie urodzin, czyli
Diamentowy Jubileusz ks. proboszcza
parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa,
Tadeusza Patelki. Organizatorzy, pani Elżbieta Kośmider, pan Zdzisław Kłosowski
z żoną – byli też inni, sprawnie pokierowali
urodzinową uroczystością. Urodzinowa
msza rozpoczęła się o godz. jedenastej
Zespół „Harfa” śpiewał, życzył, wręczał, no
i utrwalał medialnie – są zdolni!
A swoją drogą, to jeszcze raz życzymy
ks. Proboszczowi z Lechlina Tadeuszowi
patelce dużo zdrowia, pomyślności oraz
Łask Bożych”.

„Jak wieść niesie już za miesiąc
Święta, a więc kolędę trza zaczynać”.
„Harfa” zaprasza do wspólnego śpiewania. Najpierw 17 grudnia podczas
Emeryckiej Wilii, a potem w Raczkowie,
Jabłkowie, Długiej Goślinie, Lechlinie,
Budziszewku i Wągrowcu.
Antoni Wiśniewski

