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chór kameralny w lÜneburgu
To już niemalże tradycja, że 

w okresie przedświątecznym 
Chór Kameralny pod kierow-
nictwem Andrzeja Kaliskiego, 
na zaproszenie Internationale 
Partnerschaften im Landkreis 
Lüneburg składa wizytę w za-
przyjaźnionej gminie niemiec-
kiej Deutsch Evern w powiecie 
Lüneburg, który jest powiatem 
partnerskim z powiatem Wą-
growiec.  I tak też było w tym 
roku, wyjazd miał miejsce w 
dniach 30.11-2.12.2012.  Skocki 
Chór kameralny, któremu pa-
tronuje Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Skoki, wspól-
nie z Wągrowieckim Chórem 
kameralnym działającym przy 
Domu Kultury w Wągrowcu 
zrealizował kolejną podróż 
zagraniczną.

Dokończenie na str. 4
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 grudnia w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Sko-
kach odbył się turniej Bocci. Organizatorem turnieju była pani Alicja 
Nowak. Drużyny otrzymały dyplomy oraz medale ufundowane przez 
Dyrektora Gimnazjum pana Wiesława Sierzchułę.

Wyniki turnieju: I miejsce- Skoczki – Gimnazjum w Skokach, II 
miejsce- Świetliki – Świetlica Terapeutyczna w Skokach, III miejsce-  
Czarne Koty - Gimnazjum w Skokach, IV miejsce-  Wesołe Misie 
- Gimnazjum w Skokach, V miejsce- Żuczki – Szkoła Podstawowa 
w Pawłowie Skockim 

Po turnieju na każdego uczestnika czekał słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców i nauczycieli gimnazjum oraz napoje, które 
otrzymaliśmy od właścicieli sklepów z Lechlina.

Serdeczne dziękujemy osobom, które wsparły organizację turnieju: 
Dyrektorowi Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach 
panu W. Sierzchule; nauczycielom Gimnazjum: pani H. Węglewskiej, 
M. Zrobczyńskiej, M. Adrych, E. Chojnackiej M. Piotr-Malinow-
skiej; sponsorom państwu Krzysztofowi i Iwonie Wendlandt, Halinie 
i Leszkowi Nowak; opiekunom drużyn pani M. Błażejewskiej, E. 
Szymkowiak, M. Bajsarowicz, D.Urbanowicz, A. Fertsch; rodzicom 
pani I. Dziabas, R. Kopydłowskiej oraz panom J. Bachowi, M. Nowa-
kowskiemu, P. Boguni.

SPOTKANIE ANDRZEJKOWE DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 listopada w Sali Strażnicy OSP odbyło się Spotkanie Andrzejko-
we zorganizowane przez członków Katolickiego Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” w Skokach.  

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości oraz przypomnienia 
tradycji związanych z obchodami andrzejkowego święta. Po części 
oficjalnej przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany moment czyli 
zabawę taneczną prowadzoną przez pana Krzysztofa Koniarka, który 
fantastycznie sprawdził się w roli wodzireja. Serwował naszym pod-
opiecznym zabawy integracyjne, porywając do tańca nawet tych, którzy 
preferują zabawy na siedząco. Trzeba przyznać, że już samo pojawienie 
się pana Krzysztofa wywołało wiele radości i uśmiechu. Na spotkaniu 
nie zabrakło tradycyjnych wróżb i przepowiedni proponowanych przez  
wróżki i cyganki. Na wszystkich zmęczonych tańcem i zabawą czekał 
słodki poczęstunek i napoje, przygotowane przez rodziców i opiekunów 
oraz przyjaciół Stowarzyszenia.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Spotkania 
Andrzejkowego serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

Alicja Nowak
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pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja: 
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Szymczak Laura ur. 11.11.2012 r. 
Pilarska Florentyna Magdalena ur. 12.11.2012 r.  
Futro Maria ur. 18.11.2012 r.
Kubiński Maksymilian ur. 20.11.2012 r. 
Ćwikliński Jakub ur. 22.11.2012 r. 
Matuszak Filip ur. 26.11.2012 r.
Łączyński Adam ur. 26.11.2012 r.
Kłosowska Weronika ur.27.11.2012 r.

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:
Konieczny Szymon Łukasz i Paprocka Magdalena 
Bilecki Janusz Wojciech i Senger Katarzyna Maria

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:

Kular Mariusz Adam ur. 1968 r.- Jabłkowo, zm. 08.11.2012 r. 
Berendt Sylwester ur. 1932 r. - Skoki, zm. 15.11.2012 r. 
Świątek Henryk Leszek ur. 1937 r. – Szczodrochowo, zm. 27.11.2012 r. 
Kazubski Stanisław Kazimierz ur. 1942 r. – Skoki, zm. 01.12.2012 r.
Dąbrowska Maria ur. 1955 r. – Skoki, zm. 03.12.2012 r.
Żurowska Krystyna ur. 1932 r. – Skoki, zm. 03.12.2012 r.
Szymkowiak Helena Genowefa ur.1926r.- Roszkówko, zm.07.12.2012 r.

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

WAŻNA INFORMACJA
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ 

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są 

zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2013 r. pisemnego 
oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alko-
holowych w punkcie sprzedaży za rok 2012. Na podstawie złożonego 
oświadczenia zostanie obliczona opłata, którą przedsiębiorca wnosi 
na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwo-
leniem w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do 
31 stycznia, 31 maja, 30 września.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonanie opłaty 
w obowiązujących terminach, zezwolenie na sprzedaż napojów alko-
holowych wygasa. Przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego 
zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

Katarzyna Przybysz

KOMUNIKAT
dotyczy utrzymania chodników w okresie zimowym

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina właścicielom nierucho-
mości (współwłaścicielom, użytkownikom, zarządcom), o obowiązku 
niezwłocznego oczyszczania w sezonie zimowym chodników ze śniegu 
i lodu na długości swoich nieruchomości. 

Powyższy obowiązek wynika z art. 4 ust.1 ppkt. g Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki 
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XI/82/2007 
z dnia 27.09.2007 roku. Za nieprzestrzeganie w/w obowiązku grożą kary 
grzywny przewidziane w ustawie o utrzymaniu i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2005 Nr 236 poz. 2008).

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 listopada 2012 roku

upłynął termin płatności IV raty podatków: 
rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym 
terminie zgodnie z Obwieszczeniem 

Ministra Finansów
są naliczane odsetki za zwłokę.

DBAJ O DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!
Pamiętaj spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy i styropiany 

oraz inne odpady wydzielają silne substancje toksyczne, które mogą 
wywołać wiele chorób układu oddechowego. Mogą też przyczyniać się 
do powstania chorób rakotwórczych w najbliższym Twym otoczeniu.

Przypominamy też, że spalanie odpadów w domowych piecach 
stanowi naruszenie przepisów ochrony środowiska i w myśl art. 
71 Ustawy o odpadach jest wykroczeniem, którego sprawca może 
podlegać karze więzienia lub grzywny, która może wynieść nawet 
5.000 zł. 
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chór kameralny w lÜneburgu
Dokończenie ze str. 1
Wcześniejsze wizyty w Lüneburgu zrodziły nowe znajomości, 

a może i przyjaźnie. Sama podróż z pewnością pogłębiła wcześniej 
zadzierzgnięte więzi pomiędzy członkami obu zespołów, a korzystanie 
z gościnności naszych niemieckich gospodarzy goszczących nas w swo-
ich domach w czasie adwentu, który nasi sąsiedzi z za Odry nazywają 
adventfest i obchodzą go bardzo radośnie i uroczyście, przyczyniło się 
do lepszego wzajemnego poznania.

Pod względem artystycznym wyjazd obfitował w liczne koncerty. 
Braliśmy udział w nabożeństwie w kościele protestanckim w Deutch 
Evern, inicjującym okres adwentu. Wykonaliśmy podczas nabożeństwa 
kilka utworów w języku niemieckim, polskim i po łacinie. Tradycyjnie 
już daliśmy koncert w poznańskim domu spokojnej starości w Lüne-
burgu. Uświetniliśmy artystycznie uroczystość rozdania wyróżnień 
społecznikom działającym w powiecie lüneburskim w Akademii Ry-
cerskiej w Lüneburgu. Ukoronowaniem pobytu był ponad godzinny 
koncert w katedrze w Bardowick. Bardowick jest Gminą partnerską 
z Gminą Skoki. Koncert podczas którego m.in. wykonywaliśmy kolędy 
w różnych językach, głównie w polskim. Największe wrażenie na słu-
chaczach zrobiły utwory: Pater noster – Zdenek Lukas, Dostojno jest 
w j. staroruskim – Bortniański, Pieśń pielgrzymów, z opery Nabuco – 
D. Verdi, oraz Di launige Forelle – von Franz Schloggl (wariacje nt. 
Franz Schubert, oraz Mozarta) w języku niemieckim. 

Z opinii prezentowanych po koncercie przez słuchaczy, jednoznacz-
nie wynikało, że byli oni zachwyceni poziomem artystycznym oraz że 
życzą sobie częstszych takich występów nie tylko z okazji adwent fest.  

Członkowie Chóru Kameralnego składają serdeczne podziękowania 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki Tadeuszowi Kłosowi oraz Zarządo-
wi Powiatu Wągrowieckiego za sfinansowanie przejazdu, a także swoim 
niemieckim przyjaciołom za opiekę oraz gościnę w swoich domach.  

Chór występując poza granicami kraju, oprócz propagowania 
rodzimej kultury, staje się atrakcyjny dla potencjalnych kandydatów 
do śpiewania i brania czynnego udziału w jego życiu. Takim właśnie 
przykładem był właśnie ten wyjazd. Brały w nim udział 3 osoby, które 
w okresie od lata 2010 r. do lata 2012 r. zainteresowały się działalnością 
naszego zespołu i jak dotąd  czynnie uczestniczą w jego pracach. Były 
to Panie: Renata Schoenradt - sopran, Kasia Dziel - alt i Małgosia 
Kujawa - alt. Taki dopływ „świeżej krwi” rodzi nadzieję że dotychcza-
sowy dorobek artystyczny nie zostanie zaprzepaszczony i dobrze wróży 
dalszemu istnieniu zespołu. 

Chór kameralny potrzebuje dopływu utalentowanych osób, zdeter-
minowanych do nauki chóralnego śpiewu, a tego typu wyjazdy, czy to 
zagraniczne, czy krajowe dobrze służą uatrakcyjnianiu i zachęcaniu do 
pracy na jego rzecz. Wszystkich chętnych zapraszamy. Próby odbywają 
się w każdą środę i piątek o godz. 18.30.

Andrzej Mizgajski
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Różaniec w Świetlicy
Przez cały październik mieszkańcy Pawłowa Skockiego gromadzili 

się w miejscowej świetlicy na modlitwie różańcowej. 

Jednemu z takich spotkań, 18 października br. towarzyszyły pieśni 
w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Harfa” pod batutą Antoniego 
Wiśniewskiego. 

Jerzy Dembiński

Coś dla starszego, 
coś dla młodszego, czyli działo 

się w sołectwie Sławica
W dniu 16.11.2012 w świetlicy wiejskiej w Brzeźnie, odbyła się 

biesiada seniorów, mieszkańców sołectwa Sławica. Była to okazja by 
spotkać się i podyskutować o historii miejscowości, powspominać waż-
ne wydarzenia, oraz ludzi związanych z miejscowością. Biesiadowano 

z humorem przy suto zastawionym stole, pomimo, że zabrakło przy nim 
niektórych mieszkańców, z przyczyn zdrowotnych, lub innych przyczyn 
losowych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Rady Sołeckiej wsi Sławica 
i z jej czynnym udziałem. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

***
W sobotę 17.11.2012r, dzień po biesiadzie seniorów w Brzeźnie, 

Rada Sołecka zorganizowała w salce u pana Krzysztofa Stożek, balik 
dla dzieci. Gospodarz był główną atrakcją wieczoru, z racji stroju, 
oraz nietuzinkowego podejścia do dzieci. Nasi milusińscy byli cały 
czas absorbowani z powodu licznych konkursów, zabaw i wspaniałej 
atmosfery, które nie pierwszy raz towarzyszyła dzieciom podczas 
zabaw w tym miejscu. Pociechy z żalem rozchodziły się pod opieką 
rodziców do domu, a jedynym argumentem było ich zmęczenie zabawą 
i zdobyte nagrody.

Daniel Gapiński.

z życia samorządów wsi
Mikołaj w Sołectwie 

Bliżyce-Wysoka
Dnia 9 grudnia do dzieci z sołectwa Bliżyce - Wysoka przybył Święty 

Mikołaj. Zacny gość zjawił się dźwigając na plecach worek z upomin-
kami dla milusińskich. Mikołajowi dopisywał świetny humor, gdyż na 
drogach i polach pojawił się pierwszy śnieg. Po serdecznym przywitaniu 
się,  Święty przywoływał kolejno wszystkie dzieci na swoje poczciwe ko-

lana, aby wysłuchać, co mają do powiedzenia i wręczyć im prezenty. Po 
radosnym akcie obdarowywania, wszyscy wraz z Mikołajem odśpiewali 
kolędy, które wprowadziły przybyłych w świąteczny nastrój. Niestety 
Mikołaja wzywały obowiązki i musiał wyruszać w dalszą podróż. Po-
żegnał się radośnie z dziećmi i obiecał wrócić za rok.

 Feliks Kaczmarek

MIKOŁAJKOWY PREZENT  
– NOWY SPRZĘT RATOWNICZY 

DLA SKOCKIEJ OSP!
7 grudnia br. Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach otrzymała prezent 

mikołajkowy w postaci nowoczesnego sprzętu ratownictwa technicznego 
marki LUKAS, którego całkowity koszt wyniósł 55 tys. złotych. 

Fundatorem sprzętu, który zastąpi dotychczas użytkowany w OSP od 
2006 roku sprzęt HOLMATRO było Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie oraz Samorząd Gminy Skoki.

Nowy, wysokiej jakości sprzęt pozwoli skockim strażakom ochotni-
kom na bardziej bezpieczne i szybsze prowadzenie różnego rodzaju 
akcji ratunkowych, w tym głownie związanych z usuwaniem skutków 
wypadków drogowych. Jest to o tyle ważne, że skocka Ochotnicza Straż 
Pożarna jest jednostką, która po strażakach zawodowych z Państwowej 
Straży Pożarnej w Wągrowcu, prowadzi najwięcej akcji ratowniczych 
w powiecie, a od ich sprawności, umiejętności i szybkości działania 
niejednokrotnie w głównej mierze zależy zdrowie i życie uczestników 
wypadków drogowych. 

Gratulując naszym „Rycerzom Świętego Floriana” otrzymanego 
sprzętu w imieniu Samorządu Gminy Skoki i redakcji „Wiadomości 
Skockich” życzymy im samych udanych akcji ratunkowych i sukcesów 
w nadchodzącym 2013 roku. 
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XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ
29 listopada 2012 roku odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej. Radni 

obradowali w pełnym składzie – 15 radnych, pod przewodnictwem 
radnego Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił radny 
Stanisław Janecko.

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 11 uchwał, w tym: 
1. Uchwałę nr XXII/147/2012 w sprawie: wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na rok 2012. 
W/w Uchwałą Rada wprowadziła do budżetu Gminy zmiany jakie 

wynikły w trakcie bieżącej realizacji budżetu. W rezultacie wprowa-
dzonych zmian łączne dochody budżetu zmniejszono o kwotę 57.288  
zł, a łączne wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 242.035 zł. Budżet 
Gminy na dzień 29.11. br. wynosi 33.472.040 zł po stronie dochodów 
i 32.969.094 zł po stronie wydatków. 

2. Uchwałę nr XXII/148/2012 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie 
uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki 
na lata 2012-2032.

W związku z wprowadzonymi Uchwałą nr XXII/147/2012 zmianami 
w budżecie Gminy na rok 2012 zaszła konieczność wprowadzenia tych 
zmian do obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy na lata 2012-2032 i zmiany te wprowadzono podejmując 
Uchwałę nr XXII/148/2012. 

3. Uchwałę nr XXII/149/2012 w sprawie ustalenia stawek w podatku 
od środków transportowych.

Uchwałą tą Rada ustaliła stawki podatku od środków transportowych 
jakie obowiązywać będą na terenie Miasta i Gminy Skoki w roku 2013. 

Na podstawie tej Uchwały stawki te rosną średnio o 4% w stosunku 
do roku 2012, a ich omówienie czytelnik znajdzie w artykule pt. „Podat-
ki i opłaty lokalne w roku 2013 – Podatek od środków transportowych”.

4. Uchwałę nr XXII/150/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla celów podatku rolnego. 

Wymienioną Uchwałą Rada cenę skupu żyta ustaloną w Komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 19 października 
2012 roku do celów podatku rolnego na kwotę 75,86 zł za jedną dt 
obniżyła do kwoty 55 za 1 dt – omówienie stawek Podatku Rolnego 
zamieszczamy w artykule pt. „Podatki i opłaty lokalne w roku 2013 – 
Podatek rolny”.

5. Uchwałę nr XXII/151/2012 w sprawie określenia wzorów formu-
larzy informacji i deklaracji podatkowych. 

Uchwałą tą Rada określiła nowe wzory formularzy: informacji 
w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz deklaracji 
na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Wzory te uwzględniają 
zmiany przyjęte w uchwale nr XXII/138/2012 z dnia 9.10.2012 roku 
w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 
Równocześnie wprowadzają nowy zapis o odpowiedzialności wynikają-
cej z przepisów prawa za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

6. Uchwałę nr XXII/152/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 
XLVIII/297/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 31 sierpnia 2010 
roku w sprawie określenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub 
fizyczne na terenie Gminy Skoki, a także trybu i zakresu prawidłowości 
ich wykorzystania. 

W związku ze stwierdzeniem, że ustalona w roku 2010 dla przed-
szkola niepublicznego kwota dotacji w wysokości 75% wydatków 
bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicz-
nym prowadzonym przez Gminę Skoki nie pokrywa w pełni kosztów 
bieżących przedszkola niepublicznego Rada postanowiła kwotę tej 
dotacji podnieść do wysokości 85%.

7. Uchwałę nr XXII/153/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 
działek nr 586/1 i 586/3 położonych w Skokach przy ul. Rogozińskiej. 

W/w Uchwałą Rada zadecydowała o sprzedaży w drodze przetargu 

ograniczonego działek komunalnych nr 586/1 o pow. 38m2 i działki nr 
586/3 o pow. 21m2 przy ul. Rogozińskiej w Skokach z przeznaczeniem 
ich na poprawę zagospodarowania zabudowanych działek sąsiednich. 

8. Uchwałę nr XXII/154/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych położonych w Skokach przy ul. Akacjowej. 

Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu 
nieograniczonego komunalnych nieruchomości gruntowych – działek 
nr 1006/7 o pow. 0,1255 ha i nr 1006/8 o pow. 0,0885 ha położonych 
w Skokach przy ul. Akacjowej. 

9. Uchwałę nr XXII/155/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości stanowiących działki nr 334 i 335 w Sławicy. 

Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie art. 231 § 2 
Kodeksu Cywilnego działek nr 334 o pow. 0,0601 ha i nr 335 o pow. 
0,0609 ha położonych w Sławicy  na rzecz dotychczasowych dzierżaw-
ców którzy pobudowali na nich budynki letniskowe, których wartość 
przekracza wartość tych działek. 

10. Uchwałę nr XXII/156/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Skoki obsługiwanej 
prze Aquanet Mieścisko Sp. z o.o..

W/w Uchwałą Rada zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę na terenie wsi Kakulin i Kuszewo, tj. wsi do których dostawcą 
wody jest Aquanet Mieścisko Sp. z o.o.. Zatwierdzenie w/w taryf do-
tyczy okresu od stycznia do grudnia 2013 roku i jest zgodne z okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez dostawcę wody na terenie jego 
głównej działalności obejmującej Gminę Mieścisko. 

11. Uchwałę nr XXII/157/2012 w sprawie przyjęcia Programu Współ-
pracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 

Uchwałą tą Rada przyjęła program współpracy Miasta i Gminy Skoki 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2013 w zakresie: 
• ochrony i promocji zdrowia – 20.000 zł na zapewnienie pomocy 

hospicyjno-paliatywnej, 
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 135.000 zł na: 

- organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
- organizację przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych 

o zasięgu gminnym i poza gminnym.
- prowadzenie zajęć poza lekcyjnych i sportowo- rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży. 
• wypoczynku – 20.000 zł na organizację wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży
• działności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 15.000 zł na wsparcie 

i działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym oraz 
poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów.  
Równocześnie Rada przyjęła do wiadomości Informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych Gminy Skoki za rok 2011/2012.
Wszystkie podjęte Uchwały Rada przekazała do realizacji Burmi-

strzowi Miasta i Gminy. Wszystkie one wraz z protokółem sesji Rady 
dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach u pod-
inspektora ds. Rady i jej organów – pokój nr 8 oraz w BIP na stronie 
http://skoki.nowoczesnagmina.pl/.

OPŁATA TARGOWA I OPŁATA 
OD POSIADANIA PSÓW w 2013r.

OPłATA TARGOWA
Rada postanowiła nie zmieniać stawek opłaty targowej pobieranej 

na targowiskach w roku 2013.
Oznacza to, że dzienne stawki opłaty targowej nie ulegną zmianie 

i pozostaną analogiczne jak w latach: 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.
OPłATA OD POSIADANIA PSóW

Rada Miejska analogicznie jak w latach: 2008, 2009, 2010, 2011 
i 2012 postanowiła nie wprowadzać w roku 2013 podatku od posia-
dania psów.
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PODATEK ROLNY
Uchwałą nr XXII/150/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku Rada 

Miejska średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012 roku do celów 
podatku rolnego na rok 2013 na kwotę 75,86zł za jedną dt obniżyła 
do kwoty 55 zł za jedną dt. Oznacza to, że w roku 2013 podatek rolny 
pozostanie bez zmian w stosunku do roku 2012 i wynosił będzie:

• 137,50 zł za jeden ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym, 
• 275 zł za jeden ha fizyczny działki rolnej.

PODATEK LEŚNY 
 W roku 2013 do celów ustalenia podatku leśnego obowiązywać będą 

średnie ceny sprzedaży drewna ogłoszone w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012 roku, tj. 186,42 
zł za 1m3. Oznacza to, że podatek leśny wynosił będzie 41,0124 zł za 
1 ha fizyczny lasu.

PODATEK OD ŚRODKóW TRANSPORTOWYCH 
Zgodnie z Uchwałą nr XXII/149/2012 Rady Miejskiej podatek od 

środków transportowych w roku 2013 rośnie średnio o 4%, a stawki 
tego 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 – 614 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 760 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 868 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 – 1440 zł

4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używa-
nia 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 posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego – 440 zł

6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
jątkiem 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 – 800 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1774 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)

Stawka podatku 
(w złotych)

nie mniej niż mniej niż
zawieszenie pneumatyczne lub 
równoważne z pneumatycznym

zawieszenie inne

dwie osie

12 13 972 1 106

13 14 1 040 1 214

14 15 1 108 1 334

15 1 200 1 506

trzy osie

12 17 1026 1 227

17 19 1 106 1 334

19 21 1 172 1 440

21 23 1 240 1 520

23 25 1 560 1 826

25 1 706 2 254

cztery osie i więcej

12 25 1 240 1 506

25 27 1 706 2 228

27 29 2 240 2 614

29 2 628 2 882

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)

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej niż mniej niż
zawieszenie pneumatyczne 

lub równoważne 
z pneumatycznym

inne 
zawieszenie

dwie osie

12 18 1 494 1 694

18 25 1 560 1 880

25 31 1 626 2 066

31 38 1 694 2 254

38 1 814 2 336

trzy osie i więcej

12 38 1 560 2 054

38 40 1 760 2 160

40 2 054 2 920

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)

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej niż mniej niż
zawieszenie pneuma-

tyczne lub równoważne 
z pneumatycznym

inne zawieszenie

jedna oś

12 18 480 692

18 25 534 774

25 586 867

dwie osie

12 28 572 826

28 33 746 1 040

33 38 974 1 506

38 1 346 2 002

trzy osie i więcej

12 38 934 1 400

38 1 254 1 840

podatki i opłaty lokalne w roku 2013
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2 września 2012r. delegacja skockiej Parafii pw. św. Mikołaja Bisku-
pa w składzie Kazimiera Głazowska, Lucyna Nowicka, Danuta Janecko 
i Danuta Laube w towarzystwie ks. Krzysztofa Burwiela uczestniczyła 
w Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej w Kruszwicy. 

Skoczanie, bezpiecznie dowiezieni przez Michała Rosika wzię-
li udział w prezentacji i konkursie wieńców dożynkowych oraz 
w poświęceniu wieńców i sztandaru NSZZ „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych Powiatu Inowrocławskiego, tj. w uroczystościach 
odbywających się przed Kolegiatą pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. 
Następnie z korowodem dożynkowym przeszli do Amfiteatru, gdzie 
uczestniczyli we mszy świętej pod przewodnictwem Arcybiskupa Me-
tropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski Józefa Kowalczyka, po której 
nastąpiło odegranie hymnu państwowego i wystąpienie Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz tradycyjne dzielenie się 
chlebem i wręczenie odznaczeń zasłużonym dla rolnictwa.

Po części oficjalnej uroczystości nadszedł czas na występy artystyczne 
z udziałem zespołów amatorskich i zawodowych oraz okolicznościowy 
poczęstunek w miejscowym Domu Kultury. 

Pobyt w Kruszwicy Skoczanie wykorzystali do zwiedzania miasta 
połączonego z wejściem na Mysią Wieżę, z której podziwiali panoramę 
miasta otoczonego wodami jez. Gopło. 

Wśród uczestników uroczystości nasi delegaci spotkali też zna-
jomych z za miedzy – delegację z Parafii pw. św. Jakuba Apostoła 
w Budziszewku. 

P.S. Choć tegoroczne Dożynki Archidiecezjalne, to już wydarzenie 
odległe, ale równocześnie tak niecodzienne, że widok wieńców Dożyn-
kowych niech nam przypomina czasy minionego lata. 

Edmund Lubawy

SKOCZANIE NA ARCHIDIECE-
ZJALNYCH UROCZYSTOŚCIACH 
DOŻYNKOWYCH W KRUSZWICY PROJEKT „LEPSZE JUTRO”

Zakończyła się piąta edycja projektu „Lepsze jutro”, realizowanego 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, a współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Szkolenia w ramach projektu trwały od 23 lipca 2012 
do 30 listopada 2012.

 W projekcie brało udział 12 osób – 10 kobiet i 2 mężczyzn bezro-
botnych i nieaktywnych zawodowo. 

Kryteriami  uczestnictwa były:
- wiek 18 – 59 lat;
- miejsce zamieszkania na terenie gminy Skoki;
- status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo, w tym dwie 

osoby niepełnosprawne.
Szkolenia przeprowadzone w ramach projektu:
- lipiec 
• trening psychologiczny + indywidualne spotkania z psychologiem 

skierowany do 12 osób. Celem treningu było zwiększenie motywacji 
i rozwinięcie umiejętności ważnych w kontaktach międzyludzkich. 
Trening obejmował 48 godzin w tym: 36 godzin szkolenia grupowego 
+ 1 godzina indywidualnego spotkania z psychologiem dla każdej 
osoby (w sumie 12 godzin indywidualnych spotkań z psychologiem);

- sierpień 
• kurs doradztwa zawodowego dla 12 osób. Celem było zwiększenie 

zdolności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 
oraz nabycie umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy. Kurs obej-
mował 104 godziny w tym: 56 godzin zajęć grupowych + po 4 godziny 
z każdym uczestnikiem (łącznie 48 godzin);

• kurs komputerowy skierowany do 12 osób. Celem było nabycie 
umiejętności i wiedzy z zakresu obsługi komputera, jego oprogramo-
wania i praktycznego zastosowania technologii informacyjnej. Kurs 
składał się z 40 godzin, w tym 1 godzina egzaminu wewnętrznego;

- wrzesień 
• kurs rękodzieła artystycznego z zakładaniem własnej działalności 

gospodarczej dla 10 uczestniczek, którego celem było zwiększenie 
potencjału zawodowego i możliwości uzyskania pracy poprzez nabycie 
nowych umiejętności. Kurs obejmował 80 godzin + 2 godziny egza-
minu wewnętrznego;

• warsztaty autoprezentacji w trakcie wyjazdu szkoleniowego – 
szkolenie skierowane do 12 osób. Celem było przygotowanie uczest-
ników do nabycia umiejętności autoprezentacji podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej. Szkolenie obejmowało 2 godziny zajęć indywidualnych 
z każdym uczestnikiem, łącznie 24 godziny, w ciągu 3 dni, szkolenie 
odbyło się w Karpaczu;

• instrument aktywizacji edukacyjnej – uzupełnienie wykształcenia 
– skierowany do 3 osób, którego celem był zakup materiałów i wypo-
sażenia związanego z edukacją szkolną 3 uczestników;

- październik 
• kurs kreowania własnego wizerunku i twórczego rozwoju – skie-

rowany do 10 uczestniczek. Celem było poznanie zasad kreowania 
wizerunku własnej osoby, zajęcia obejmowały 32 godziny;

- październik – listopad
• kurs – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – skierowany do 12 

osób. Celem było nabycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do 
pracy w zakresie sprzedawcy oraz obsługi kasy fiskalnej. Kurs obejmo-
wał 48 godzin + 2 godziny egzaminu wewnętrznego;

- listopad
• kurs – profesjonalne sprzątanie i utrzymanie czystości – skiero-

wany do 12 osób. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności 
umożliwiających pracę jako profesjonalna osoba utrzymująca czystość 
oraz nabycie praktycznych umiejętności pracy w tym zakresie. Kurs 
obejmował 80 godzin (teoretycznych i praktycznych), w tym 1 godzina 
egzaminu wewnętrznego.

Marta Jaśkowiak
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MIKOŁAJKI 2012
Mikołaj, jak co roku, pamiętał o 

najmłodszych mieszkańcach gmi-
ny Skoki. Nasze dzieci są bardzo 
grzeczne, dlatego 2 grudnia 2012 
r., o godz. 17.00 zjawił się w hali 
skockiego gimnazjum. Przyniósł 
ze sobą 1700 paczek oraz przy-
prowadził wesołych, barwnych 
pomocników, którzy przez ponad 
godzinę bawili się radośnie z dzieć-
mi. Pięknie zaśpiewały Skoczki a 
Dobry Teatr  dał iście magiczne 
przedstawienie. Wszyscy odczu-
liśmy czar nadchodzących Świąt.

Oleńka
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
Trudno uwierzyć, że to już koniec roku. Krótkie dni stają się jeszcze krótsze, zaraz będą Święta a potem kolejny Nowy Rok. W niniejszym numerze Wiadomości Skockich, ulegając grudniowym zwyczajom podsumo-

wań, zestawiliśmy najważniejsze, finansowane z budżetu Gminy Skoki, inwestycje bieżącego roku. Część zadań zrealizowaliśmy przy współudziale środków zewnętrznych. Zgodnie z planem wydatków z 32 milionów 
złotych, przeszło 6 milionów przeznaczyliśmy na inwestycje. W poniższym zestawieniu, ze względu na określoną objętość artykułu, wymieniliśmy jedynie większe przedsięwzięcia.

PRZebudoWa 
NaWieRZChNi dRoGi 

GmiNNej PoTRZaNoWo-
budZiSZeWiCe

Koszt rozbudowy: 182.889 zł.
Zakres wykonanych prac: 
W ramach inwestycji wykona-
no nawierzchnię bitumiczną na 
długości 500 m i szerokości 4,2 
m (na istniejącej podbudowie 
drogi wykonanej z kruszywa 
w 2010 r. ) oraz remont istnie-
jącej nawierzchni na długości 
410 mb. 

budoWa 
dRoGi GmiNNej 
W RoSZKóWKu 

Koszt budowy: 198.081 zł
Zakres inwestycji: Inwe-
stycja obejmuje budowę 
nawierzchni bitumicznej 
wraz z odwodnieniem na 
istniejącej nawierzchni z kru-
szywa,  na długości 400 m 
i szerokości 4 m. 
Termin realizacji: paździer-
nik 2012

budoWa KomPleKSu boiSK W RamaCh 
PRojeKTu „moje boiSKo oRliK 2012”.

Koszt budowy: 1.448.940 zł Na inwestycję, zgodnie 
z założeniami programu, Gmina Skoki uzyskała 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki łącznie 666 tys. zł.
Zakres inwestycji: Inwestycja obejmuje makro-
niwelację terenu, budowę boiska do piłki nożnej 
i boiska wielofunkcyjnego oraz budynku sanitar-
no-szatniowego, ogrodzenie i oświetlenie terenu, 
budowę chodników, dróg i parkingów.
Termin zakończenia: listopad 2012

RoZbudoWa budyNKu GimNaZjum im. 
PolSKiCh olimPijCZyKóW W SKoKaCh
Koszt rozbudowy: 1.978.346 zł.
Zakres prac do wykonania: W ramach in-
westycji zaplanowano rozbudowę budynku 
gimnazjum o bibliotekę z czytelnią i salą kom-
puterową na parterze oraz cztery pracownie 
z zapleczem i 2 pokoje na I i II piętrze. Budynek 
zaprojektowano jako trzykondygnacyjny 
wyposażony w windę. Nad częścią parteru 
zaprojektowano taras. Prace budowlane będą 
obejmowały również część pomieszczeń par-
teru istniejącego budynku. 
Termin zakończenia:  Do końca l ipca 
2013 roku.

RoZbudoWa budyNKu ŚWieTli-
Cy WiejSKiej W KuSZeWie
Koszt rozbudowy: 392.955 zł, z tego 
75 % wartości netto zadania dofi-
nansowano ze środków unijnych 
(PROW).
Zakres inwestycji:  nwestycja objęła 
rozbudowę istniejącego budynku 
o pomieszczenie kotłowni, kuchni 
z magazynem, trzech pomieszczeń 
wc, holu wejściowego oraz zadasze-
nia podestu wejściowego i tarasu 
wraz z utwardzeniem parkingu 
kostką betonową. 

modeRNiZaCja PomieSZCZeń 
PRZedSZKola SamoRZądoWeGo 

W SKoKaCh
Koszt modernizacji: 170.180 zł
Zakres prac: W ramach dwóch odrębnych 
inwestycji wykonano przebudowę czterech 
pomieszczeń parteru (tj. zmywalni, kreden-
su, magazynu i szatni) na salę wraz z ubika-
cją dla dzieci i ubikacją dla personelu oraz 
przebudowę pomieszczeń magazynowych 
w piwnicy na szatnie z zapleczem sanitar-
nym dla pracowników. Ponadto wykonano 
remont dwóch sal i dwóch łazienek oraz 
pomieszczeń magazynowych.

modeRNiZaCja budyNKu 
RePoRTeRSKieGo 

Na STadioNie W SKoKaCh
Koszt modernizacji: 66.906 zł
Zakres w ykonanych prac: 
Modernizacja budynku wraz 
z adaptacją pomieszczenia ma-
gazynowego na łazienkę, re-
mont konstrukcji siedzisk wraz 
z wymianą siedzisk oraz wyko-
nanie ogrodzenia.
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA
Trudno uwierzyć, że to już koniec roku. Krótkie dni stają się jeszcze krótsze, zaraz będą Święta a potem kolejny Nowy Rok. W niniejszym numerze Wiadomości Skockich, ulegając grudniowym zwyczajom podsumo-

wań, zestawiliśmy najważniejsze, finansowane z budżetu Gminy Skoki, inwestycje bieżącego roku. Część zadań zrealizowaliśmy przy współudziale środków zewnętrznych. Zgodnie z planem wydatków z 32 milionów 
złotych, przeszło 6 milionów przeznaczyliśmy na inwestycje. W poniższym zestawieniu, ze względu na określoną objętość artykułu, wymieniliśmy jedynie większe przedsięwzięcia.

budoWa ChodNiKa 
PRZy uliCy

 WąGRoWieCKiej 
W SKoKaCh

Koszt inwestycji: 178.370 zł
Zakres prac: W ramach in-
westycji wykonano rozbiórkę 
istniejącego chodnika oraz 
budowę nowego chodnika 
z kostki betonowej na dłu-
gości 873 m wraz z odwod-
nieniem. 
Termin realizacji: grudzień 
2012

budoWa PlaCu ZabaW 
W PaWłoWie SKoCKim

Koszt przedsięwzięcia: 39.162,14 zł, 
z tego 22.287 zł dofinansowania ze 
środków PROW
Zakres prac: przygotowanie i odgro-
dzenie terenu, pod plac zabaw, zamon-
towanie urządzeń zabawowych oraz 
miejsca przestankowego wraz z tablicą 
informacyjną, nawiezienie piachu.
Termin realizacji: listopad/grudzień 
2012 

PRZebudoWa i modeRNiZaCja 
łaZieNeK i CZęŚCi SoCjalNej 

W budyNKu oŚRodKa ZdRoWia 
W SKoKaCh

Koszt zadania: ponad 80 tys. złotych.
Zakres przebudowy: W ramach 
inwestycji zaplanowano przebudowę 
dwóch łazienek na parterze budynku 
w „starej części” Ośrodka Zdrowia 
w Skokach. 
Termin realizacji: grudzień 2012

RoZbudoWa budyNKu ŚWieTli-
Cy WiejSKiej W KuSZeWie
Koszt rozbudowy: 392.955 zł, z tego 
75 % wartości netto zadania dofi-
nansowano ze środków unijnych 
(PROW).
Zakres inwestycji:  nwestycja objęła 
rozbudowę istniejącego budynku 
o pomieszczenie kotłowni, kuchni 
z magazynem, trzech pomieszczeń 
wc, holu wejściowego oraz zadasze-
nia podestu wejściowego i tarasu 
wraz z utwardzeniem parkingu 
kostką betonową. 
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Przez dwa dni - 7 i 8 grudnia - sala widowiskowa Biblioteki Publicz-
nej w Skokach zamieniona była w teatr. Spektakle w nim przedstawiane 
traktowały o rzeczach istotnych z punktu widzenia dbałości o zdrowie 
i rozwiązywanie problemów społecznych takich jak nikotynizm, al-
koholizm, narkomania czy przemoc. Dzieci i młodzież w scenicznych 
prezentacjach omawiały to co dla nich jest ważne, ucząc przy tym in-
nych jak należy zdrowo żyć i jak organizować sobie czas wolny, aby nie 
sięgać po zgubne używki. Wskazywały na wartości, których rozwijanie 
chroni przed negatywnymi zachowaniami i postawami doprowadzają-
cymi do  uzależnień: rodzinę, miłość, przyjaźń, tolerancję, szacunek, 
odpowiedzialność, posiadanie celów życiowych, pasji, zainteresowań.

Podczas Jubileuszu, bo był to już V Przegląd, w pierwszym dniu 
tradycyjnie swoje talenty aktorskie zaprezentowały grupy teatralne 
ze szkół podstawowych i przedszkoli oraz  świetlicy środowiskowej 
działającej w Potrzanowie. Poza najważniejszymi tego dnia młodymi 
aktorami, w Bibliotece zjawili się ich opiekunowie, pod okiem których 
dzieci przygotowywały się do występu, rodzice oraz zaproszeni goście 
na czele z  Sekretarzem Gminy Skoki – Panią Blanką Gaździak.

W drugim dniu Przeglądu udział wzięli uczniowie Gimnazjum nr 1 
w Skokach oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego w Antoniewie. Wśród zaproszonych gości, jak co roku pojawił się 
reprezentujący Gminę Skoki - Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy 
Skoki - Pan Zbigniew Kujawa. 

Podczas tegorocznego Przeglądu następujące grupy teatralne zapre-
zentowały poniższe spektakle: 

I DZIEŃ PRZEGLĄDU  - 07.12.2012 r. 
1. „Czystość i zdrowie” – grupa teatralna „Słoneczka” z Przedszkola 

Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie
2. Scenka antynikotynowa „ Potrafię powiedzieć NIE”- grupa teatralna 

„Tęczowe Guziki” ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
3. „Myj ząbki Jasiu” – grupa teatralna „Smyki” z Przedszkola Samo-

rządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach
4. Bajka profilaktyczna „Czerwony kapturek” - kółko teatralno – 

muzyczne „Magicy” ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, Punkt 
Filialny w Rejowcu

5. „Myj ząbki Jasiu” – grupa teatralna „Mróweczki” z Przedszkola 
Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie, Oddział w Rejowcu 

6. „Zła godzina” – grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skokach

7. „Jesienny festyn” – grupa teatralna „Biedroneczki” i „Muchomorki” 
z Przedszkola Publicznego w Jabłkowie, Oddział w Łosińcu

8. „Podróż w czasie” - grupa teatralna z Punktu Filialnego w Lechlinie 
Szkoły Podstawowej w Jabłkowie

9. „Ty decydujesz. Twój wybór” – grupa teatralna „Słodkie Goryle” ze 
Świetlicy Środowiskowej w Potrzanowie

II DZIEŃ PRZEGLĄDU  - 08.12.2012 r. 
1. „Posłuchaj” - grupa teatralna „Dwójka” z Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie
2. „Spór o muchę” – grupa teatralna „Iluzja” z Gimnazjum nr 1 im. 

Polskich Olimpijczyków w Skokach
3. „Gdy zgaśnie słońce” - grupa teatralna „Siódemka” z Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
4. „Biały las” - grupa teatralna „Jedynka” z Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie
5. „Planety nadziei” -grupa teatralna z klasy IId z Gimnazjum nr 1 im. 

Polskich Olimpijczyków w Skokach
6. „Chcę istnieć” - grupa teatralna „Czwórka” z Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
Wszystkie występujące grupy zostały nagrodzone za swoje zaan-

gażowanie oraz czas poświęcony na przygotowanie się do występu. 
Nagrodami dla grup były odtwarzacze CD aparaty cyfrowe, pamiąt-
kowe statuetki oraz pluszaki, które otrzymały grupy przedszkolne. 
Opiekunowie grup otrzymali drobne upominki w postaci płyt CD, 
a wszystkie dzieci i młodzież obdarowano smakołykami od Mikołaja 
oraz jubileuszowymi butonami.

W przerwach teatralnych zmagań młodzi aktorzy i ich opiekunowie 
mogli posilić się drożdżówką i napojem.

Wartość spektakli docenili dorośli, którzy już teraz zapraszają po-
szczególne grupy do zaprezentowania ich w gronie seniorów.

Wszystkim miłośnikom i pasjonatom sztuki teatralnej oraz osobom, 
których sercom bliskie są problemy społeczne serdecznie dziękujemy 
za zaangażowanie i udział w Przeglądzie

Małgorzata Szpendowska – Wylegalska 
Koordynator ds. Uzależnień

Jubileuszowy V gminny przegląd 
spektakli proFilaktycznych

DZIECI I MŁODZIEŻ O ZAPOBIEGANIUPROBLEMOM ZDROWOTNYM I SPOŁECZNYM
CZYLI

Gminny Przegląd  Spektakli Profilaktycznych już na stałe wpisał się w krajobraz imprez organizowanych 
dla społeczności skockiej. Niewątpliwie jest on ważnym wydarzeniem z uwagi na swój profilaktyczno - edu-
kacyjny charakter.
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ANDRZEJKI U SENIORÓW
W sobotni wieczór 1 grudnia br Biblioteka Publiczna w Skokach kolejny 

raz udostępniła swe podwoje  członkom Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Odbywały się tu tradycyjne 
Andrzejki, które zgromadziły kilkudziesięciu Seniorów, a w charakterze 
gości Ich młodsze koleżanki i kolegów. Wszyscy bawili się doskonale 
w takt muzyki szczerze „dawkowanej” przez Antoniego Wiśniewskiego. 

Organizatorzy, Zarząd Oddziału Rejonowego zadbał nie tylko 
o oprawę muzyczną, ale i o poczęstunek imprezowiczów. Była więc 
herbatka i kawusia, oraz placki i ciepłe kiełbaski. Wiele uczestniczą-
cych w imprezie Pań jak zawsze wykorzystało ją do zaprezentowania 
swych umiejętności kulinarnych, których widok zachęcał nie tylko do 
degustacji. Nie obyło się również bez niespodzianki, która tym razem 
stanowiło przybycie Cygańskiej Pary – Cygan oferował przydatne 
w kuchni patelnie, a jego partnerka wróżenie z ręki. Naturalnie z usług 
egzotycznych gości z chęcią skorzystali uczestnicy imprezy, którzy nie 
omieszkali też zaprosić ich tańca. 

Przy tańcach, rozmowach, toastach i wspólnej biesiadzie szybko mijał 
czas i nadeszła godz. 24, która oznaczała koniec zabawy i rozpoczęcie 
czasu adwentu.

Obradujący, we wtorek 4 listopada 2012 roku członkowie Oddziału 
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Skokach podsumowali działalność Oddziału za okres pięciu lat 
i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi w składzie: Janina 
Szymańska – Przewodnicząca, Ewa Chudziak – Zastępca Przewodni-
czącego, Danuta Grzegorzewska – Sekretarz, Iwona Ranke – Skarbnik, 
Aurelia Ludzkowska – Członek Zarządu ds. kulturalnych i Elżbieta 
Zywert – Członek Zarządu ds. socjalnych członków. 

Głosowanie w sprawie absolutorium poprzedziły sprawozdania 
przedstawione przez:
• przewodniczącą Zarządu Janinę Szymańską z działalności Zarządu, 
• skarbnika Iwonę Ranke z działalności finansowej,
• Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Elżbietę Kasprzak z oceny 

działalności finansowej Zarządu.
Z w/w sprawozdań wynikało, że w okresie sprawozdawczym mimo, 

że imienny stan osobowy członków się zmienia – wielu z uwagi na stan 
zdrowia lub zgony nie ma już w Związku – ogólny bilans członków 
jest dodatni. W dniu 11.10.2007 roku, w momencie wyboru obecnie 
ustępującego Zarządu skocki Oddział Związku notował 161 członków, 
a na dzień 4 listopada wynosił 196 członków.

W okresie tym Oddział Związku pod kierownictwem ustępującego 
Zarządu podejmował wiele działań statutowych, organizował życie 
społeczne, kulturalne, turystyczno-wypoczynkowe i towarzyskie człon-
ków i uczestniczył w życiu społeczno-kulturalnym Miasta i Gminy 
Skoki. Szczególnie aktywna była tu dzielność skupiającego „emerytów” 
o zainteresowaniach śpiewaczych i muzycznych Zespołu Śpiewaczego 
„HARFA” pod kierownictwem Antoniego Wiśniewskiego. O życiu 
towarzyskim oraz o innej działalności „naszych emerytów” pisaliśmy 
i na bieżąco informowaliśmy wielokrotnie. 

Działalność Oddziału i praca Zarządu zyskały też pozytywną ocenę 
w wypowiedziach gości uczestniczących w zebraniu: Starosty Wągro-
wieckiego Michała Piechockiego – skocki Oddział jest najliczniejszą 
organizacją skupiającą ludzi trzeciego wieku w powiecie wągrowieckim, 
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa zabierającego głos 
również w imieniu uczestniczącego w zebraniu Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy i w wypowiedzi Przewodniczącego 
Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku w Poznaniu Henryka Zywerta. 

Po ustaleniu procedur związanych ze zgłaszaniem kandydatur oraz 
z głosowaniem w głosowaniu jawnym wybrano członków Zarządu 
i członków Komisji Rewizyjnej, które następnie ukonstytuowały 
się następująco:
Zarząd Oddziału: Małgorzata Florysiak – Przewodnicząca, Witold To-
karski – Zastępca Przewodniczącego, Barbara Rochowiak – Sekretarz, 
Iwona Ranke – Skarbnik, Aurelia Ludzkowska – Członek Zarządu 
ds. kulturalnych, Aniela Zawidzka – Członek Zarządu ds. socjalnych 
Członków i Bogdan Gajewski – Członek Zarządu. 
Komisja Rewizyjna: Elżbieta Kasprzak – Przewodnicząca, Wojciech 
Glinkiewicz – Zastępca Przewodniczącego i Urszula Orchowicz – 
członek. 
Delegatem na Zjazd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Poznaniu wybrano Janinę Szymańską. 
Zgodnie ze Statutem Oddziału nowo wybrane władze będą kierować 
i współorganizować działalność Oddziału Rejonowego Związku w okre-
sie najbliższych 5 lat. 

Edmund Lubawy 

nowe władze oddziału reJonowego 
polskiego związku emerytów, 

rencistów i inwalidów w skokach
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CENY ZBóŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 14 grudnia 2012 r) ceny skupu zbóż na poziomie :  

żyto na mąkę ok. 720 zł/tona, pszenica na mąkę do 1200  zł/t, jęczmień 
na kaszę do 750 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz  na poziomie : pszenica na paszę do 
1000 zł/tona, pszenżyto do 900 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 740 
zł/t. Do ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  poziomie : pszen-
żyto, jęczmień  45 - 50 zł, pszenica 60 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne 
średnio 0,60 – 0,80 zł za 1 kg. Targowiskowe ceny warzyw : marchew, 
cebula, cz.buraczki 1,80 zł/kg, pietruszka 3,50, seler do 3,0 zł/kg, kapusta 
biała ok. 0,75 zł/kg. Pomidory  5,0 - 6,0 zł/kg. Jabłka 1,50 - 2,00 zł/kg. 
Jaja kurze 0,60 – 0,70 zł/szt.

CENY TUCZNIKóW I BYDłA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia  14 grudnia 2012) – średnio 4,90 zł/

kg plus VAT. Od 17 grudnia już 4,70 zł/kg plus VAT. Maciory ok. 3,60 
zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 150 – 170 zł/szt. Za „duże” 
prosięta z ferm hodowlanych około  10,00 zł za 1 kg wagi żywej. Ceny 
skupu młodego bydła rzeźnego dość korzystne – i tak: byki około 6,70 
-  7,20 zł/kg plus VAT, jałówki 5,20 – 5,50 zł/kg, krowy 3,50 do 4,50 zł/
kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie około 0,85 - 1,10 zł/litr plus VAT.

INNE CENY – NA DZIEŃ  14 GRUDNIA  2012 R.
Wysokie ceny nawozów, np. saletra amonowa do 1440 (rok temu 

1320) zł/t, mocznik do 1750 (rok temu 1600) zł/t, sól potasowa ok. 
1800 (rok temu 1650)  zł/t, Polifoska  „6”ok. 2150 zł/tona, Lubofoska 
„4” do 1200 zł/t. Otręby pszenne do 730 zł/tona. Śruta sojowa do 2500 
zł/t – rok temu max. 1870 zł/t, śruta rzepakowa do 1380 zł/tona – rok 
temu ok. 1150 zł/t. Cena oleju napędowego teraz średnio około 5,59 
- 5,62 zł/litr. Rok temu była to cena do 5,64 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 800 zł, 

żyto średnio 850 zł za 1 tonę, pszenżyto 670 zł/t, jęczmień był w cenie  
ok. 670 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników obniża się i jest obecnie  ok. 0,50 zł/kg niższa 
niż rok temu i ok. 1,20 zł/kg wyższa niż dwa lata temu. W Polsce nadal 
mamy bardzo niski stan pogłowia trzody chlewnej. Według rolników 
główną przyczyną tego jest niska opłacalność chowu tuczników. Wyż-
sze niż rok temu są ceny śruty sojowej, rzepakowej i koncentratów 
paszowych. Podobna jak rok temu jest cena otrąb i oleju napędowego. 
Wzrasta cena ziemniaków jadalnych. Dobra jest cena skupu ziarna 
kukurydzy - sucha ok. 900 zł/tona. Wzrastają ceny zbóż.

Warunki pogodowe na razie sprzyjają uprawom, tj. zasiewom ozi-
mym. Pierwsze kilkustopniowe grudniowe mrozy nie powinny szkodzić 
uprawom. Czy dalsze warunki pogodowe będą korzystne dla rolnictwa 
czas pokaże. Przed nami zima – oby nie była tak mroźna jak rok temu. 
Tego Wszystkim życzę.

Uwaga rolnicy – należy sprawdzić zboże przechowywane w magazy-
nach i silosach zbożowych. Są przypadki występowania w magazyno-
wanym zbożu szkodników – tam gdzie się pojawiły w dużych ilościach 
poczynią duże straty w przechowywanym zbożu – takie zboże jest szko-
dliwe dla trzody chlewnej, a bardzo szkodliwe (biegunki oraz upadki) 
w żywieniu prosiąt. Jeżeli w magazynowanym zbożu takie szkodniki 
występują jest możliwość ich zwalczenia specjalnymi środkami ochrony 
roślin. Więcej informacji u doradcy.

Nadal rolnicy mają problemy z uzyskaniem rolniczych kredytów 
preferencyjnych, w tym na zakup gruntów i na inne inwestycje. Czy 
będą dostępne takie kredyty w 2013 r trudno powiedzieć – rolnicy na 
to czekają. 

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 2012 rok. Obecnie Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa ograniczyła wysyłanie pisemnych decyzji 
o dopłatach bezpośrednich. Aby się przekonać czy rolnik dostał już 
dopłaty należy pytać w Banku. Obecne kwoty „dopłat bezpośrednich” 
za 2012 rok do 1 ha to:  płatność JPO ma wynosić 732,06 zł/ha, płatność 
UPO 211,80 zł/ha,  płatność PZ 306,99 zł/ha, płatność ST (strączkowe) 
672,56 zł/ha.  Łącznie JPO i UPO razem na 1 ha ok. 40 zł mniej niż za  
2011 rok. Płatność ONW jest tak jak w poprzednich latach tj. 179 zł/ha.

 Natomiast wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” kupionego 
jesienią 2012 r rolnicy będą mogli składać dopiero od 15 stycznia 
2013 roku. 

Wszystkim najlepsze życzenia Zdrowych, Spokojnych Świąt Bożego    
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2013 !
Skoki, 15 grudnia 2012 r.

Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

AGENCJA 
RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

BIURO POWIATOWE W WĄGROWCU

Stawki płatności obowiązujące 
w kampanii 2012 dla płatności w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego:
• Jednolita płatność obszarowa (JPO) – 732,06 zł/ha
• Uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin 

i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona 
uprawa roślin – 211,80 zł/ha

• Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na 
paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwie-
rzęce) – 306,99 zł/ha

• Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której 
przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu 
za 2006 rok (płatność niezwiązana z produkcją) – 1276,38 zł/ha

• Płatność cukrowa – 52,44 zł/tonę
• Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strącz-

kowych i motylkowatych drobnonasiennych – 672,56 zł/ha
• Oddzielna płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomi-

dorów) – 162,09 zł/tonę
• Płatność do Krów – 584,79 zł/szt
• Płatność do Owiec – 123,11 zł/szt
• Oddzielna płatność do owoców miękkich – 2670,66/ha
• Płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produk-

cją) – 463,39 zł/tonę
• Płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) 

– 5,62 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,93 zł/kg 
tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego 
powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możli-
wością dosuszenia i wędzenia.
Kurs wymiany euro na dzień 28 września 2012 r. ogłoszony przez Europejski 

Bank Centralny na kampanię 2012 wynosi 4,1038 złotych za euro.

Lokalne Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, 
że posiada środki na dofinansowanie projektów w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na działania:

• „Małe Projekty”
• „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
• „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Planowany termin otwarcia konkursów na w/w działania to I kwartał 

2013 roku.
Zapewniamy pomoc oraz bezpłatne doradztwo.
Wszelkich informacji udziela Biuro LGD w Wągrowcu, przy ul. 

Kolejowej 24, pod numerem Tel. 67/25-52-489, lub e-mailowo: biu-
ro_dolinawelny@o2.pl.
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Warsztaty dla rodziców
Wychowanie jest procesem 

wymagającym oprócz dobrych 
chęci i uczucia miłości wielu 
umiejętności i dużej wiedzy. 
Ciągle wzrasta liczba rodziców, 
którzy doświadczając trudności 
w wychowaniu dzieci, poszukują 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
moje metody wychowawcze nie 
przynoszą zamierzonych przeze 
mnie efektów. Dlaczego moje dziecko nie słucha tego co do niego 
mówię, dlaczego postępuje niezgodnie z moimi wskazówkami i polece-
niami wydanymi przecież w jak najlepszej wierze i w trosce o dziecko? 
Dlaczego woli rozmawiać z koleżanką lub kolegą, a nie ze mną? Te 
nieprzyjemne, a czasem bolesne doświadczenia skłaniają rodziców 
i inne osoby wychowujące dzieci do zadania pytania: w jaki sposób, 
jakimi metodami mam wychowywać moje dziecko? Jak mówić, żeby 
dziecko mnie słuchało i jak postępować, żeby dziecko chciało rozma-
wiać ze mną? Jak rozpoznawać i nazywać uczucia, które towarzyszą 
nam na co dzień, które wydają się być tak oczywiste, a jednocześnie 
tak trudne do nazwania. 

Te i nie tylko problemy były poruszane na pierwszych warsztatach 
dla rodziców, które odbyły się w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie 
oddział łosiniec dnia 24.11.2012. Warsztaty miały charakter zajęć 
aktywnych, było dużo zabawy, śmiechu, wykorzystano wiele pomocy, 
a także różnych metod, nie zabrakło także chwili wytchnienia przy 
kawce i ciasteczku. Już w styczniu będą kolejne warsztaty, na które 
serdecznie zapraszamy.

Uczestniczyliśmy w przeglądzie  
zespołów o tematyce profilaktycznej

7 grudnia 2012 przed-
szkolaki ze Stowarzy-
szenia Edukacyjnego 
TĘCZA wzięły udział 
w Przeglądzie Profilak-
tycznym organizowa-
nym przez Bibliotekę 
Publiczną w Skokach. 
Przedszkolaki z Jabłko-
wa przygotowały przed-
stawienie na temat  zdrowego odżywiania pt.: „Czystość i zdrowie”. 

Grupy z łosińca przedstawiły krótki teatrzyk o tym jak należy się 
odżywiać, co należy jeść, a czego trzeba się wystrzegać. Akcja całego 
spektaklu toczyła się w pokoju zabaw małego misia, który zajadał tylko 
cukierki, ciastka itp., aż pewnego dnia zaczyna boleć go brzuszek, mama 
prosi by miś położył się do łóżeczka i czyta mu bajeczkę o biedronkach 
i muchomorach, które bardzo zdrowo się odżywiały. Miś w śnie przenosi 
się do zaczarowanego lasu i tam przekonuje się, że zdrowa żywność jest 
naprawdę dobra i po niej nie boli brzuch, gdy miś się budzi obiecuje 
mamusi, że już zawsze będzie się zdrowo odżywiał. Z łosinieckich 
grup Muchomorków i Biedroneczek wystąpili: Zuzanna Marks, Marta 
Podraza, Bartosz Dobrochowski, Amelia Biedna, Natasza Tronina, 
Weronika Majcherczyk, Marysia Kmieć i Oliwka Podraza.

Natomiast Mróweczki i Motylki z Rejowca przedstawiły spektakl pt. 
„Myj Jasiu ząbki”. Głównym bohaterem był Jaś, którego grał Jacek 
Sobczak. Jego siostrę Kasię grała Julia Paczkowska. Zdrowym ząbkiem 
był Kacper Kujawa natomiast chorym Szymon Charubin. W rolę pasty 
wcieliła się Natalia Baniecka, szczoteczki Marta Szymkowiak a narra-
torem był Michał Gruszka.

We wszystkich spektaklach młodzi aktorzy poruszali tematykę 
związaną z promocją i profilaktyką zdrowego stylu życia. Najmłodsi 
mówili o higienie i zdrowym odżywianiu, starsi poruszali również 
problem alkoholu i dopalaczy. Po obejrzeniu wszystkich spektakli 
nastąpiło wręczenie nagród dla wszystkich uczestników, każda grupa 
przedszkolna dostała pamiątkową statuetkę, misia oraz odtwarzacz 
CD. Dla wszystkich dzieci czekał również słodki poczęstunek, który 
uprzyjemnił to spotkanie.

Zaprezentowaliśmy się 
w Przeglądzie Recytatorskim

Biblioteka Publiczna im. Eugeniu-
sza Paukszty w Skokach 16 listopada 
2012r. zorganizowała IV Przegląd 
Recytatorski pt. „GłOSEM DZIEC-
KA”, na którym prezentowane były 
wiersze Wandy Chotomskiej. Ze 
względu na dużą ilość uczestników 
dzieci zostały podzielone na dwie 
grupy po 20 osób, podczas gdy 
pierwsza mówiła wiersze, druga udała się na warsztaty ilustratorskie z p. 
Elżbietą Krygowską – Butlewską, która tworzy ilustracje do wierszy W. 
Chotomskiej. Gdy wszystkie dzieci wystąpiły zamieniono grupy.

Dzieci występowały w kolejności alfabetycznej i wchodziły na scenę 
w towarzystwie rodziców, którzy zasiadali na specjalnie przygotowanych 
fotelach, dając im jednocześnie otuchę podczas recytacji wiersza. Każdy 
przedszkolak za udział w przeglądzie otrzymał dyplom i na pamiątkę 
książkę ze specjalną dedykacją od ilustratorki. Przedszkolaki, z trzech 
oddziałów Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA, chętnie uczestni-
czyły w przeglądzie. Wystąpiły:

Rejowiec: 
3 i 4 – latki: Julia Brandt, Kinga Dembińska, Franciszek Michalczyk, 

Nicole Pac, Jacek Sobczak, Jagoda Trzęsimiech
6 – latki: Gabriela Andrzejewska, Natalia Baniecka, Szymon Cha-

rubin, Krystian Gronowicz, Michał Gruszka, Agata Hynder, Kacper 
Kujawa, Julia Paczkowska, Nikola Skarupa, Marta Szymkowiak, 
Damian Witkowski

łosiniec: Zuzanna Marks, Marta Podraza, Olga Grygiel
Jabłkowo: Amelia Gier, Marcelina Kryskowiak

Akcja czytelnicza
„Szkolniaki czytają przedszkolakom”

11 grudnia rozpoczęła się akcja czytelnicza, w której dzieci szkolne 
przygotowują teksty bajek, a następnie przedstawiają je dzieciom 
przedszkolnym. Czytanie bajki kończy się zadawaniem pytań do usły-
szanego tekstu a następnie wykonaniem pracy plastycznej związanej 
tematycznie z przedstawioną bajką. 

Celem akcji jest integracja dzieci szkolnych z przedszkolnymi, ale 
również motywowanie Szkolniaków do czytania, a Przedszkolaków do 
aktywnego słuchania bajek, rozwijania ich wyobraźni, poprawiania kon-
centracji uwagi. Czytające Szkolniaki to dzieci nieśmiałe, ciche, które 
mają trudności z wystąpieniem na forum. Trening przed młodszymi 
koleżankami i kolegami ma służyć przełamaniu problemów z publiczną 
ekspozycją. Czas spędzony w grupie przedszkolnej to dla Szkolniaków 
również okazja do udzielania pomocy Maluszkom choćby w doborze 
kolorów przy wykonaniu prac plastycznych, podpisaniu tych prac.

Pierwsze lody przełamały uczennice z klasy IV - Izabela Domańska 
i Natalia Baszczyńska z Rejowca oraz Paulina Cur i Magdalena Gruszka 
z Jabłkowa, które przeczytały dzieciom 3,4,5,6 letnim bajkę pt. „Kotki 
Psotki” Dzieci słuchały bajki uważnie i z zaciekawieniem, czego dowo-
dem była duża aktywność w czasie zadawanych pytań i wykonaniu prac 
plastycznych. Izabela, Natalia, Magda i Paulina spisały się na medal! 
Wykazały się ogromną opiekuńczością i pomocną dłonią. W podzięko-
waniu otrzymały dyplom i słodki upominek wręczony na forum szkoły.

Danuta Dobrzycka
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Wicemistrzowie piłki nożnej
Dnia 22 listopada 2012 r. W hali sportowej OSiR w Wągrowcu 

odbył się finał Mistrzostw Powiatu Wągrowieckiego w Halowej Piłce 
Nożnej Chłopców. W zawodach wystąpiły cztery drużyny tj.: Szkoła 
Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, SP 4 Wągrowiec, SP 4 
Wągrowiec II oraz SP 2 Wągrowiec. Nasi chłopcy turniej rozpoczęli od 
zwycięstwa (1- 0)  z SP 2 Wągrowiec. W drugim meczu zremisowaliśmy 
(1-1) z SP 4 Wągrowiec II, o czym zadecydowała niska skuteczność  
naszej reprezentacji w ataku. Natomiast w meczu o pierwsze miejsce 
po zaciętej rywalizacji przegraliśmy nieznacznie z SP 4 Wągrowiec 
(2- 1) i ostatecznie zostaliśmy wicemistrzami powiatu wągrowieckiego.

Reprezentacja szkoły: Sommerfeld Adrian, Jankowski Patryk, Futro 
Szymon, Belter Bartosz, Kubiak Krystian, Grabiszewski Michał, Ku-
bicki Stanisław, Dąbrowski Sebastian, Jarzembowski Filip.

Przygotowanie i opieka nad drużyną: Janusz Bojarski.

Najlepszy czytelnik roku
Zakończył się I etap konkursu o miano Najlepszego Czytelnika Roku 

Szkolnego 2012/2013. Do rywalizacji o ten zaszczytny tytuł przystąpiło 
25 uczniów z klas IV-VI. Zadanie uczestników polega na  przeczytaniu  
jak największej liczby książek z przygotowanej listy oraz zrelacjonowa-
niu ich treści. Zwyciężczynią I etapu została Eliza Załęska z klasy Vc, 
która z  wynikiem 13 przeczytanych lektur uzyskała tytuł Najlepszego 
Czytelnika Jesieni. Konkurs trwać będzie do końca maja i  można 
jeszcze powalczyć o tytuły Najlepszego Czytelnika Zimy oraz Wiosny. 
Ilość przeczytanych książek z  trzech etapów zostanie zsumowana i do-
piero wtedy wyłoni się zwycięzca całego konkursu. Otwarty charakter 
rywalizacji pozwala na dołączenie do niej w dowolnym momencie.

Konkursy cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Od początku 
roku szkolnego uczniowie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami 
i wiedzą w następujących konkursach:                     

ortograficznym „ W jesiennym słońcu”, plastycznym „Maski” z oka-
zji Światowego Tygodnia Zwierząt, czytelniczym „ Charlie i fabryka 
czekolady”, wiedzy „Życie i twórczość Janusza Korczaka”  z okazji 
Roku Korczaka oraz  na ” Najsympatyczniejszą przytulankę” z okazji 
Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Alarm przeciwpożarowy
Szkoła jako miejsce uży-

teczności publicznej jest 
zobligowana przepisami 
do zapewnienia uczniom 
i pracownikom bezpiecz-
nych warunków pracy. 
Dotyczy to również umie-
jętności zachowania się 
podczas zagrożenia poża-
rem. Rada Pedagogiczna 
została przeszkolona z za-
kresu obowiązków i czynności na wypadek pożaru. Z teoretycznymi 
zasadami nauczyciele i wychowawcy wielokrotnie zapoznawali uczniów 
w ramach realizacji tematyki lekcji związanych z bezpieczeństwem. 
Najlepszą formą nauki jest jednak doświadczenie i ćwiczenie, które 
weryfikuje wszelkie błędy i pozwala zastosować teorię w praktyce. Na 
początku grudnia przeprowadzono próbny alarm przeciwpożarowy. 
Mimo zupełnego zaskoczenia akcja ewakuacji uczniów i nauczycieli 
przebiegła bardzo sprawnie i w niespełna 4 minuty wszyscy opuścili 
budynek szkolny, przestrzegając wymaganych procedur. Wjazd wozu 
strażackiego na boisko, obecność strażaków i ewakuacja jednej z uczen-
nic z   zagrożonego budynku przyczyniły się do wrażenia autentyczności 
alarmu, z którego nasza szkoła zdała egzamin celująco.

Mikołajkowy zawrót głowy
Od 6 grudnia szkoła 

zmienia się nie do po-
znania. Już w progu wita 
wszystkie dzieci św. Miko-
łaj przypominający, że gru-
dzień to czas radości i cho-
ciaż są to ostatnie tygodnie 
nauki przed zakończeniem 
semestru, trudno oprzeć 
się czarowi tych zimowych 
dni. Wystrój szkoły, klas, 
gazetki ścienne i wystawy autorstwa uczniów oczekujących z niecier-
pliwością świąt stwarza niepowtarzalną atmosferę.

Mikołajki, jak zwyczaj każe, obchodzone były w naszej szkole „na 
słodko”. Każde dziecko obdarowane zostało słodyczami, a niektórzy 
musieli zobowiązać się, że do przyszłego roku poprawią swoje oceny 
i zachowanie, co skwapliwie obiecywali św. Mikołajowi.

Ten dzień upłynął również pod znakiem konkursowych zmagań 
i emocji, a otrzymane słodycze zaprawiały do boju uczniów klas pią-
tych, którzy wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Mitologicznym 
„Z wizytą na Olimpie”. Wiadomości dotyczące mitów greckich, zdobyte 
podczas lekcji historii i języka polskiego, należało wykorzystać w różnej 
formie i atrakcyjnie przekazać komisji konkursowej, aby zdobyć laur 
olimpijski. Okazało się, że ten zaszczytny tytuł otrzymali uczniowie klasy 
Vc, którzy wykazali się najwyższymi kompetencjami z zakresu znajo-
mości mitów, umiejętności pracy w grupie, talentami artystycznymi, 
także dowcipnie przeprowadzonym wywiadem z postacią mitologiczną.

W ostatnim tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie wychowawcy 
ze swoimi podopiecznymi organizowali spotkania opłatkowe. Przy 
wspólnym stole, wtórze znanych kolęd i łamaniu się opłatkiem, wymie-
niano życzenia i zapomniano o sporach. Wszyscy spotkali się podczas 
szkolnych jasełek, aby w myśl słów płynących z ust młodych aktorów, 
w atmosferze skupienia i radości oczekiwać na pierwszą gwiazdkę. 

Szachiści kolejny raz 
mistrzami powiatu

W listopadzie szkolna drużyna szachowa, w składzie: Paweł Bartsch, 
Mateusz Kamiński, Aleksandra Tyll oraz Anna Surdyk, uczestniczyła 
w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Szachach.

Zawody rozegrano w Podolinie. Do rywalizacji przystąpiły drużyny 
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceum. Zawodnicy grali 
systemem każdy z każdym. Także uczniowie podstawówek musieli się 
zmierzyć z gimnazjalistami i licealistami. Nie było łatwo. Jednak nasi 
wspaniali szachiści dali z siebie wszystko i obronili tytuł mistrzów po-
wiatu.

Obecnie drużyna, pod czujnym okiem Wioletty Molińskiej, przygo-
towuje się do udziału w turnieju szachowym na szczeblu wojewódzkim.
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II miejsce dla Natalii!
Uczennica klasy piątej Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, Natalia 

Dudek, zajęła II miejsce w konkursie recytatorskim. Była to X edycja 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Z Adamem Mickiewiczem 
w Herbie” organizowanego przez Zespół Szkół w Wapnie. Natalia 
recytowała fragment „Dziadów” Adama Mickiewicza. 

Po konkursie recytatorzy wzięli udział w warsztatach. Pod okiem 
przewodniczącego jury, aktora Andrzeja Marciniaka poznawali tajniki 
wzorowej recytacji. 

Matematyczno – przyrodnicze 
zmagania

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie oraz filii Lechlin 
i Rejowiec przystąpili do szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego zor-
ganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Oba odbyły się 
w ostatnich dniach ubiegłego miesiąca -  29 i 30 listopada. Matematycy 
przygotowywali się do konkursu pod okiem pani Katarzyny Rakowskiej, 
przyrodnicy – pani Grażyny Kufel i Agnieszki Przewoźnej. Niestety, dla 
następców Pitagorasa etap szkolny okazał się jedynym w tegorocznym 
konkursie. Dwojgu uczniom zabrakło niewiele , by przejść dalej – rap-
tem po 3 punkty. Lepiej poszło przyrodnikom – uczennica klasy piątej 
z Jabłkowa zakwalifikowała się do kolejnego etapu. Wszyscy będziemy 
kibicować Natalii, by udało jej się dojść do finału.  

Katarzyna Rakowska

Mikołajkowa zabawa w Lechlinie
Tradycyjnie już z okazji Mikołajek Samorząd Uczniowski w Lechli-

nie zorganizował zabawę pod hasłem „Obdarowujemy się prezentami”. 

Polegała na tym, że wszyscy chętni do zabawy uczniowie i nauczyciele 
oraz pracownicy szkoły przygotowywali paczki ze słodyczami dla wy-
losowanej osoby. Finał zabawy miał miejsce w Mikołajki – 6 grudnia. 
Z rąk Mikołaja, w którego dzielnie wcielił się ksiądz Sławek  oraz  przy 
pomocy pracowitych asystentów – przedstawicieli Samorządu paczki 
trafiły we właściwe ręce. Zabawa upłynęła w miłej atmosferze i była 
doskonałą  lekcją sprawiania radości drugiej osobie. 

Katarzyna Rakowska

W świątecznym nastroju
Piątego grudnia w szkole w Lechlinie odbył się kiermasz świąteczny, 

na który zaproszono rodziców oraz mieszkańców Lechlina i okolic. 
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia jasełkowego pt. „Nie-
sforna klasa”. W rolę rozkrzyczanych łobuzów, którzy zmieniają swe 

postępowanie dzięki Aniołowi,  wcielili się uczniowie klasy czwartej. 
Po  tym zabawnym i zarazem wzruszającym wprowadzeniu w bożonaro-
dzeniową atmosferę, kierownik szkoły, pan Piotr Wiśniewski, zachęcił 
rodziców i przybyłych gości do skosztowania przygotowanych na tę 
okazję wypieków i   poczynienia zakupów. A wśród wystawionych na 
sprzedaż świątecznych upominków było w czym wybierać! Oko cieszyły 
m. in.  złote bombki zrobione z modrzewiowych szyszek, ozdoby cho-
inkowe z makaronu, witrażyki ze świątecznym motywem, świece czy 
misternie wyhaftowane serwetki i anioły. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że wszystkie wystawione na sprzedaż rzeczy wykonane zostały 
własnoręcznie przez nauczycieli i osoby zaprzyjaźnione z lechlińską 
szkołą. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na potrzeby 
placówki. Nad organizacją i przebiegiem świątecznego kiermaszu 
czuwali uczniowie należący do Samorządu Szkolnego i ich opiekunka, 
pani Katarzyna Rakowska. Mamy nadzieję, że i w przyszłym roku uda 
się powtórzyć tak sympatyczne spotkanie.  

L. Błachowiak  

I Mikołajkowy Turniej Piłki 
Siatkowej

9 grudnia 2012 roku w hali widowiskowo-sportowej Gimnazjum 
Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach odbył się I Mikołajkowy 
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

W Turnieju udział wzięło 10 drużyn: Sołectwo Rościnno, Urząd Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina, Gmina Wągrowiec, Powiatowy Urząd 
Pracy Wągrowiec, Szkoła Podstawowa Skoki, Gimnazjum Nr 1 w Sko-
kach, Komisariat Policji w Skokach, OSP Skoki, Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Antoniewie oraz Urząd Miasta i Gminy Skoki.

Ostatecznie w Turnieju zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Skokach, tuż za nimi uplasowało się Gimnazjum Nr 1 w Skokach, 
a trzecie miejsce zajął Komisariat Policji w Skokach.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału 
w turnieju, za miłą atmosferę i świetną zabawę.

Obecność na jednym z najpopularniejszych 
portali społecznościowych – Facebooku, stała się 
ostatnio bardzo popularna. Niektórzy mówią na-
wet – „nie ma Cię na Facebooku, nie istniejesz”. 

Gmina Skoki wzorem wielu innych firm, orga-
nizacji i instytucji stworzyła swój profil na owym 

portalu. Strona „żyje” już około roku i jest bardzo aktywna. 
Gorąco zachęcamy tych z Państwa, którzy posiadają profil na Face-

booku do POLUBIENIA nas, a dzięki temu zyskają Państwo ciągły 
dostęp do zapowiedzi, wydarzeń i relacji działań mających miejsce 
w Gminie Skoki. 

Wystarczy odnaleźć nas w Wyszukiwarce „Gmina Skoki”, wejść na 
nasz profil i kliknąć znaczek Lubię to! 

Karolina Stefaniak
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„GŁOSEM DZIECKA” 
Turniejowe zmagania uczniów 
szkół podstawowych - klas 4-6 

Po przedszkolakach przyszedł czas na uczniów szkół podstawowych. 
W tym roku poetycką potyczkę rozpoczęli uczniowie klas 4-6. Tak jak 
ich młodsi koledzy, tak i oni mierzyli się z wierszami Wandy Chotom-
skiej. Do rywalizacji o tytuł najlepszego, w czwartkowe popołudnie 22 
listopada, stanęło 30 spośród 33 zgłoszonych uczestników. 

Jury w składzie: Grzegorz Ociepka, Iwona Fijałkowska oraz Marcin 
Matuszewski przyznali tego dnia pierwsze w tegorocznych turniejowych 
zmaganiach nagrody i wyróżnienia. 

Zwycięzcą IV Turnieju Recytatorskiego „Głosem Dziecka”, 
w kategorii wiekowej kl. 4-6, został Andrzej Inda, uczeń kl. 5 Szkoły 
Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skokach, który zaprezentował się 
w utworze, pt. „Lokomotywa lądy odkrywa”. Tuż za nim uplasowała 
się Eliza Załęska uczennica Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewi-
cza w Skokach. Miejsce III zajęli ex aequo Weronika Karwacka 
i Mateusz Pawlicki również uczniowie skockiej podstawówki. Wśród 
wyróżnionych znalazły się natomiast Wiktoria Klimczak, Weronika 
Konowalska i Julia Stożek ze szkół Stowarzyszenia Edukacyjnego 
„Tęcza” oraz Magdalena Kaczmarek i Daria Sonnenberg - uczennice 
Szkoły Podstawowej w Skokach. Uczestnicy konkursu i jego laureaci 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki. Poetyckie popołudnie 
uświetnione zostało warsztatami ilustratorskimi prowadzonymi przez 
Małgorzatę Zaganiaczyk.

Organizator - Biblioteka Publiczna w Skokach serdecznie gratu-
luje rodzicom, nauczycielom i wychowawcom dzieci biorących udział 
w turnieju. 

Sylwia Popadowska

- klas 1-3
Kolejnymi pretendentami do tytułu najlepszego recytującego w IV 

Turnieju Recytatorskim „Głosem Dziecka” byli uczniowie klas 1 – 3 
szkoły podstawowej. 

Ze względu na dużą ilość nadesłanych zgłoszeń (64), recytatorskie 
zmagania podzielone zostały na dwie części. Pierwsza grupa zapre-
zentowała się 30 listopada. Druga natomiast swych szans szukała 7 
grudnia. Tego też dnia jury w składzie: Grzegorz Ociepka, Wiesława 
Pogodzińska oraz Aleksandra Gajewska dokonało ostatecznej oceny 
wszystkich uczestników i wyłoniło laureatów. 

Obrady trwały bardzo długo, a pełen napięcia czas umiliła dzieciom 
wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował je słodkościami. Młodzi 
recytatorzy mieli jeszcze czas na obejrzenie bajki pt. „Przygody kota 
Filomena. Gwiazdka”. Po niej zacne jury ogłosiło wyniki. 

Zwyciężczyniami turnieju zostały ex aequo uczennice Szkoły Pod-
stawowej w Skokach Oliwia Fredrych (kl.2) i Aleksandra Jaskulak 
(kl.3). Miejsce II zajęła ich szkolna koleżanka Marianna Dukszta 
(kl. 2). Tegoroczne wyróżnienia otrzymały uczennice ze szkół Stowa-
rzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”: Patrycja Fijołek, Patrycja Pilarska 
i Sandra Wdowiak oraz ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skokach: Lilia Bystra, Alicja Fliszkiewicz, Dagmara Futro, Karolina 
Nowak, Kinga Szymkowiak, Oliwia Łączyńska, Sara Sapieja, Angelika 
Wysocka, Tymoteusz Mess i Szymon Ziętek. 

Uczestnicy i laureaci turnieju obdarowani zostali pamiątkowymi 
dyplomami oraz książkami. Wszystkim nagrodzonym, ich rodzinom, 
nauczycielom i wychowawcom serdecznie gratulujemy. 

Tych, którzy brali już udział w konkursach oraz tych, którzy chcieliby 
postawić w tej materii pierwsze kroki serdecznie zapraszam za rok na 
kolejne edycje przeglądów i turniejów recytatorskich.        

Sylwia Popadowska

„GŁOS POEZJI” 
pachnący chlebem 

VI Turniej Recytatorski dla uczniów 
szkół gimnazjalnych

W piątek 23 listopada odbył się szósty już z kolei Turniej Recyta-
torski „Głos Poezji”. W tym roku młodzież gimnazjalna powiatu 
wągrowieckiego przedstawiała wiersze nawiązujące tematyką do 
chleba, jego znaczenia w naszym życiu oraz szacunku wobec niego. 
Hasłem przewodnim turnieju stał się więc fragment „… gdzie kru-
szynę chleba…” pochodzący z wiersza Cypriana Kamila Norwida 
pt. „Moja piosnka II”.

Sala biblioteki przeobraziła się tego popołudnia w „literacką 
piekarnię” pachnącą świeżo wypieczonym chlebem. Ten ważny dla 
każdego człowieka symbol był wszędzie. Można było go dostrzec 
w starannie przygotowanych dekoracjach oraz  skosztować w duecie 
z własnoręcznie przygotowanym smalcem, pasztetem lub kiszonym 
ogórkiem - smakołykami, które dla uczestników turnieju przygo-
tował Bartosz Wołkow. Chleb był również tematem przewodnim 
wystawy przygotowanej w holu biblioteki.

Uczniowie gimnazjum z Wągrowca, Mieściska, Rąbczyna, 
Antoniewa oraz Skoków w bardzo dojrzały i świadomy sposób 
przedstawili przygotowane przez siebie utwory. Dzięki nim w sali 
pobrzmiały wersy wierszy zarówno wspomnianego wcześniej Cy-
priana Kamila Norwida jak i Leopolda Staffa, Tadeusza Nowaka 
i wielu, wielu innych.

Pełen napięcia i niepewności czas oczekiwania umilił uczestnikom 
występ grupy młodzieży gimnazjalnej z Czerwonaka pod batutą 
Marcina Matuszewskiego.

Jury w składzie Wiesława Pogodzińska, Piotr Borowicz, Grzegorz 
Ociepka oraz Jan Janusz Tycner po długich i burzliwych naradach 
przestawiło zgromadzonym listę zwycięzców. 

Ich decyzją miejsce I w tegorocznym turnieju zajęła Magdalena 
Paczyńska reprezentująca Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpij-
czyków w Skokach. Na miejscu II uplasowała się Patrycja Serwatka 
- gimnazjalistka z Mieściska, a miejsce III zajęli ex aequo uczniowie 
Gimnazjum w Antoniewie Natalia Szulc oraz Michał Rosiński. 
Wyróżnienia otrzymały natomiast reprezentujące Gimnazjum 
im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu Marta Tyrakowska, Kinga 
Kucharska oraz Julia Wiśniewska.  

Młodzież za udział otrzymała pamiątkowy dyplom oraz specjalnie 
wypieczony na tę okazję chlebki, a zwycięzcy i wyróżnieni dodatkowo 
obdarowani zostali nagrodami książkowymi.

Gratulujemy i dziękujemy młodym, dobrze zapowiadającym się 
recytatorom, ich nauczycielom oraz kolegom, którzy licznie stawili 
się w sali Biblioteki, aby wspierać przyjaciół. 

Po cichu liczymy, że w takim gronie będzie nam dane spotkać 
się znów za rok.

Zuzanna Szamocka
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poświęcenie siedziby
kurkowego bractwa strzeleckiego w skokach

Pierwszym dniem prac budowlanych był 26 
czerwca 2007 r., kiedy rozpoczęliśmy kopanie 
fundamentów. Już w pierwszym zdaniu opisu 
naszej inwestycji, że ,,rozpoczęliśmy pracę” 
kryje się istota jej przebiegu i sukcesu, choć 
wówczas bracia kurkowi pewnie nie wyobra-
żali sobie przebiegu zdarzeń, jakie faktycznie 
nastąpiły. 

Rozpoczęliśmy, to znaczy podjęliśmy wspól-
ny wysiłek i ta wspólnota wysiłku towarzyszyła 
nam przez całe 5 lat. 

Na placu budowy spotkaliśmy się setki razy, 
poświęcając wspólnemu dziełu kilka tysięcy 
godzin własnoręcznej pracy. Każdy z nas 
pamięta fizyczny wysiłek, jaki towarzyszył 
pracom budowlanym. Wielokrotnie dzień 
pracy zaczynaliśmy żywymi rozmowami, 
śmiechem czy dowcipami, by po kilku godzi-
nach przenoszenia ciężarów kończyć dzień 
w milczącym skonaniu. Trudno będzie być 
może uwierzyć, że mimo tego zmęczenia na 
kolejny dzień pracy bracia i nasi Przyjaciele 
stawiali się równie chętnie. Swoisty fenomen 
tego zjawiska bierze się z trzech jednocześnie 
zachodzących czynników:

- po pierwsze: podczas wspólnej pracy 
poznawaliśmy się wzajemnie, poznawały się 
i nasze rodziny /odwiedzały nas tu nasze żony, 
dzieci, znajomi – kibicowali naszemu wysiłkowi 
i wspierali nas w nim/ - bez tego wsparcia nie 
byłoby dzisiejszego spotkania, a naszym rodzi-
nom należą się słowa wielkiego podziękowania,

- po drugie – każdy z nas miał poczucie, że 
bierze udział w niepowtarzalnym w naszym 
życiu przedsięwzięciu – czuliśmy, że dzięki 
niemu stajemy się oto częścią pięknej i bogatej 
tradycji brackiej w Skokach, a wznoszony obiekt 
będzie naszym osobistym wkładem w tę trady-
cję – dziełem, które bardziej nawet budujemy 

Rok 2006 był szczególny w najnowszej 
historii Bractwa Kurkowego w Sko-
kach. Bractwo przechodziło głębokie 
przeobrażenia: zmienialiśmy dotych-
czasowe formy działania i wizerunek, 
siłę czerpiąc z powrotu do mającej 
blisko 200 lat tradycji kurkowej w Sko-
kach. Bractwo otworzyło się na nowe 
środowiska, zyskało w swych szeregach 
niezwykle zaangażowanych i szano-
wanych w naszym mieście obywateli. 
Wkrótce stało się jasne, że warunkiem 
dalszego rozwoju stowarzyszenia jest 
większa siedziba – miejsce nie tylko 
zebrań brackich, lecz również spotkań 
naszych rodzin, przyjaciół i gości. Tak 
powstał pomysł przeprowadzenia roz-
budowy obiektu przy ul.Wągrowieckiej.

dla przyszłych pokoleń braci kurkowych, niż 
dla siebie,

- po trzecie wreszcie – realizowana inwestycja 
stała się dla wielu z nas prawdziwie męskim 
wyzwaniem, możliwością sprawdzenia się 
w bezinteresownym dziele, aby dzięki wspólnej 
pomysłowości podzielić je na takie etapy, aby 
mogło być zrealizowane, i to mimo ograniczeń 
zdrowia, wieku, sił pojedynczych osób czy 
innych, niezwykle ograniczonych statutowych 
możliwości. Wielu braci mogło w tym miej-
scu poczuć się tak, jak czuli się budując swój 
pierwszy przed laty dom, mogli udowodnić 
sobie i swoim bliskim, że nadal stać ich na 
dzieła wielkie.

To sprawiło, że stworzona siedziba jest dzie-
łem naszym wspólnym, ale i dziełem każdego 
z osobna, to sprawiło, że prowadząc często nie-
zwykle emocjonalne dyskusje na tematy tech-
niczne, spierając się często niemal do upadłego, 
nigdy nie przekroczyliśmy granicy szacunku do 
drugiej osoby, przyjaźni i zasad statutowych. 

Nasza budowa stała się też miejscem spotkań 
towarzyskich, zamiast więc jeszcze więcej pra-
cować, ,,traciliśmy’’ czas na kawę przy słodkim, 
rozmawiając o wszystkim, tylko nie o budowie. 
Myślę jednak, że nikt z nas nie żałuje tych spo-
tkań, może nawet nam ich brakować.

Na uroczystości poświęcenia obiektu spo-
tkaliśmy się 10.11.2012 roku - w przeddzień 
Narodowego Święta Niepodległości. Następne-
go dnia bractwo kurkowe przeprowadziło sta-
tutowy turniej powstańczo-niepodległościowy. 
Naszym pragnieniem jest, aby nowa siedziba 
bractwa stała się miejscem świadczącym o bo-
gactwie tradycji niepodległościowej w Skokach. 
Powierzchnia ekspozycyjna może być przezna-
czona więc nie tylko do prezentacji osiągnięć 
strzeleckich, lecz również do zaprezentowania 

dorobku Skoczan w Powstaniu Wielkopolskim 
czy wojnie obronnej 1939 r. Swój wkład w tę 
tradycję wnieśli członkowie honorowi bractwa, 
a także kilkudziesięciu powstańców wielkopol-
skich z Ziemi Skockiej, których potomkowie 
żyją dziś w naszym mieście.

W dniu, w którym ks.bp Bogdan Wojtuś 
dokonal poświęcenia siedziby, zaprezentowa-
liśmy poczet wszystkich zielonoświątkowych 
królów kurkowych w Skokach, począwszy od 
pierwszego, którym w 1828 r. był Benjamin 
Fehnrich. Nazwiska ok.stu królów nadaje też 
właściwy kontekst naszej obecności w bractwie, 
również w dniu dzisiejszym. Tym kontekstem 
jest świadomość, że każde dzieło – od zakończo-
nego sukcesem wysiłku wojennego, przez wynik 
sportowy, po inwestycję budowlaną – wymaga 
współpracy, solidarności, uczciwości, gospo-
darności, zaufania, tolerancji, wyrozumiałości, 
fachowości i współpracy wielu, wielu osób. 
Wszystkim tym osobom składamy serdecz-
ne podziękowanie.

Krzysztof Jachna, starszy Bractwa
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