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Mamy Budżet Gminy na rok 2012
20 grudnia 2011 roku działająca w pełnym składzie 15 radnych
Rada Miejska Gminy Skoki jednomyślnie uchwaliła budżet Gminy
Skoki na rok 2012.

Budżet nasz wynosi
28.746.658 zł po stronie
dochodów i 31.127.648 zł
po stronie wydatków.
Więcej o budżecie na str. 7

Zagraliśmy
z pompą!
Dziesięć razy to dobrze, 20 razy jeszcze lepiej! Czyli
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gminie
Skoki.

8 stycznia 2012 r. XX raz w Polsce i X raz w Mieście i Gminie Skoki
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W rezultacie szerokiej akcji, zaangażowania wielu osób: w Turnieju
piłki siatkowej, w licytacjach różnego rodzaju ofiarowanych przez
darczyńców upominków oraz Orkiestrowej kawiarenki i zbiórki do
puszek przez wolontariuszy zebraliśmy i na konto Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy przekazaliśmy łącznie 21.233,56 zł.
Dziękujemy.
Więcej na str. 10-12 i 14-15
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Wigilia dla osób Co słychać u „Hyców”
niepełnosprawnych
Jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach przygotował
Wigilię dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu miasta
i gminy Skoki. Na spotkaniu w dniu 21 grudnia 2011r. pojawiło się
wraz z opiekunami ponad 70 osób.
Tegoroczną Wigilię zaszczycił również swoją obecnością pan Burmistrz Tadeusz Kłos, pani Sekretarz Blanka Gaździak, pan Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa oraz przedstawiciel prasy
lokalnej pan Edmund Lubawy.

Wigilia rozpoczęła się od złożenia życzeń skierowanych do zaproszonych gości przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach
pana Roberta Rogalińskiego. Następnie jak corocznym zwyczajem
osoby niepełnosprawne ze świetlicy Terapeutycznej działającej przy
OPS w Skokach wraz z młodzieżą z gimnazjum w Skokach pod kierunkiem pani Danuty Urbanowicz i pani Alicji Nowak przygotowały
krótki występ artystyczny, na który składało się śpiewanie kolęd, przy
akompaniamencie pana Macieja Kujawy oraz składanie świątecznych
życzeń.
Wszyscy zaproszeni otrzymali od Gwiazdora upominki ufundowane
przez pana Burmistrza i Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.
Spotkanie, na którym nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw
odbyło się w restauracji Stary Fortepian w Skokach.
Robert Rogaliński

Coraz więcej dzieci i młodzieży wstępuje w szeregi naszej drużyny. Dotychczasowa korytarzowa harcówka
w przedszkolu nie mogła nas
pomieścić, na lokal po „Skoczkach” nie ma nadziei, więc
zbiórki odbywają się w budynku gimnazjum lub w terenie.
Koniec jesieni i początek
zimy obfitował w wiele wydarzeń. W połowie listopada
pojechaliśmy na Mazury – do
Ostródy na festiwal piosenki
harcerskiej i żeglarskiej. Nasz
debiut w tego rodzaju imprezie wypadł całkiem okazale
Przywieźliśmy cenne nagrody,
dyplomy a Julia Wasyleicz zdobyła wyróżnienie.
Korzystając ze sprzyjającej pogody w porozumieniu z leśniczym
panem Robertem Zaganiaczykiem w sobotę 26 XI zasadziliśmy las,
który potem otoczymy należytą opieką.
Grudzień – czas przedświąteczny byliśmy widoczni w Skokach roznosząc Betlejemskie Światło Pokoju.(relację z wizyty u władz naszego
miasta i gminy można zobaczyć na oficjalnej stronie naszego miasta
www.gmina-skoki.pl). Poza tym spotkaliśmy się na zbiórce wigilijnej,
by jak większość Polaków złożyć sobie życzenia przełamać się opłatkiem czy pośpiewać kolędy. Wszak wszyscy harcerze to jedna rodzina.
Nie zapomnieliśmy też o rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Nasi przedstawiciele z pocztem sztandarowym brali udział
w uroczystościach. Także patrol naszej drużyny uczestniczył w Rajdzie
Szlakami Powstania Wielkopolskiego w dniu 30 XII na trasie Gniezno
Zdziechowa. W rywalizacji kilkunastu drużyn zajęliśmy II miejsce.
Dbając o pielęgnowanie tradycji, folkloru i kultury naszej Małej Ojczyzny, działając w ramach programu ZHP „Rok regionów” w okresie
świąteczno - noworocznym grupa harcerzy z ul. Przylesie przebrała
się za kolędników i odwiedzała domy i obejścia często zdziwionych
mieszkańców Skoków.
Nie zabrakło też nas wśród wolontariuszy XX finału WOP. Wszak
to my jako pierwsi w Skokach w 1998 podczas VI finału zbieraliśmy
do puszek.
hm. Andrzej Surdyk HR

Betlejemskie Światełko Pokoju
rozbłysło także w Skokach
Niecodzienny początek miała XIII Sesja Rady Miejskiej
Gminy Skoki w dniu 20 grudnia. Harcerze 7 Skockiej Drużyny
Harcerskiej „HYCE” im. Generała Stanisława Sosabowskiego
przekazali na ręce Burmistrza Tadeusz Kłosa i Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniewa Kujawy Betlejemskie
Światełko Pokoju.

Płomień Betlejemski jest symbolem wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego
konfliktów i waśni.
Światełko harcerze odebrali z wągrowieckiego Rynku, a trafiło ono
do Polski z rąk słowackich skautów w zakopiańskim Sanktuarium
Maryjnym na Krzeptówkach, a dalej poprzez Kraków, Poznań i Wągrowiec do Skoków.
Karolina Stefaniak
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NOWY ROZKŁAD JAZDY PKP
WAŻNY OD 11 GRUDNIA 2011 ROKU

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na
Ziemi:
Kaczkowska Nadia ur.03.12
Mich Kacper ur. 06.12
Szaranek Ewa ur.08.12.
Urbaniak Mateusz ur. 10.12.
Werda Stanisław ur.14.12.
Januchowski Krzysztof ur.15.12
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w
dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Maciejewski Mariusz i Ignasiak Paulina
Pyszka Łucjan i Panasz Iwona
Marciniak Krystian i Warchlewska Magdalena
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:
Burzyńska Helena r. 1937 – Pawłowo Skockie zm. 21.12.
Ślęzak Joanna r. 1929 – Roszkowo zm. 15.12.
Kośmider Monika r. 1938 – Lechlin zm. 18.12.
Gozdór Ewa r.1962 – Lechlin zm. 25.12
Chojnacki Eugeniusz r. 1940 – Skoki zm. 26.12
Tumanowicz Władysława r. 1950 – Skoki zm. 08.01
Antkowiak Andrzej r. 1933 – Glinno zm. 05.01.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Komunikat

Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach
informuje, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie terminu ferii zimowych
w roku szkolnym 2011/2012
dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego oraz do
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza i do Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Skokach korzystać będą z tegorocznych
ferii zimowych w okresie od 13.02 do 26.02.2012 roku.
W związku z powyższym informujemy, że w wyżej wymienionych
dniach na zasadzie dyżurów pracować będzie Przedszkole Samorządowe w Skokach, które sprawować będzie opiekę nad dziećmi
przedszkolnymi, których rodzice nie mogą im zapewnić opieki
w trakcie ferii.
Zainteresowanych rodziców prosimy o skontaktowanie się
z kierownictwem Przedszkola.

Uwaga
Podatnicy Podatków Lokalnych!

Burmistrz Miasta i Gminy przypomina, że 15 listopada br. minął
termin płatności IV raty podatków lokalnych: rolnego, leśnego i od
nieruchomości za rok 2011.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od niewpłaconych w terminie podatków, począwszy od dnia następnego po upływie terminu
płatności, naliczone zostaną odsetki za zwłokę.
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800.
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78.
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78
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Objaśnienia do uwag:
1. Kursuje codziennie
2. Kursuje w dni robocze
3. Kursuje w soboty, niedziele i święta
4. kursuje codziennie oprócz niedzieli i 26.XII, 7.I, 9.IV, 8.VI, 2.XI
5. kursuje codziennie oprócz sobót i 25.XII, 6.I, 8.IV, 7.VI, 1X
6. kursuje w niedzielę i 26.XII, 7.I, 9.IV, 8VI, 2XI
7. kursuje codziennie oprócz niedzieli i świąt
8. kursuje w dni robocze od 18.XII do 15VI. i od 1.IX oprócz 8.VI, 2.XI
9. kursuje w dni robocze od 18.XII
10. kursuje codziennie oprócz sobót i 25.XII, 6.I, 8.IV, 7.VI, 1.X, od 18.XII
11. kursuje codziennie oprócz niedzieli i 17.XII, 26.XII, 7.I, 9.IV, 8VI, 2.XI

Sprostowanie

Naszych Miłych Czytelników pragniemy poinformować, że w listopadowym wydaniu „Wiadomości Skockich” w artykule pt. „Pożegnanie
i powitanie – ksiądz Mirosław Węglarz nowym proboszczem parafii
pw. Wszystkich Świętych w Raczkowie i pw. św. Michała Archanioła
w Jabłkowie”, prezentując postać nowego proboszcza księdza Mirosława Węglarza mylnie podaliśmy datę Jego urodzenia. Chochlik
drukarski sprawił tu, że zamiast właściwej daty - 28 sierpnia 1969 roku
zaistniała mylna data 28 sierpnia 1960.
Pomyłka ta wprowadziła przerwę w życiu księdza Mirosława i dała
możliwość domysłów co ksiądz robił w okresie 9 brakujących lat.
Dlatego dzisiaj wyjaśniamy, że żadnej przerwy w edukacji księdza
nie było, a ksiądz Węglarz naukę w Seminarium Duchownym podjął
bezpośrednio po zakończeniu edukacji w liceum.
Za zaistniałą pomyłkę szczerze przepraszamy księdza Mirosława
Węglarza i czytelników.
Redakcja WS
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Z ŻYCIA SKOCKIEGO KOŁA PAMIĘCI POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919
Wyróżnienia
dla członkiń
skockiego Koła
Towarzystwa
Pamięci Powstania
Wielkopolskiego

12 grudnia 2011 r., w Sali Czerwonej
Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się
uroczystość wręczenia wyróżnień dla osób
zasłużonych w utrwalaniu i propagowaniu
pamięci o powstaniu wielkopolskim. Laureatami nagrody głównej za 2011 rok, którą jest
statuetka Dobosza Powstania Wielkopolskiego zostali: Szymon Dąbrowski - historyk, prof.
zw. dr hab. Marceli Kosman -historyk, politolog, pedagog, pisarz, Eugeniusz Śliwiński
- dr nauk humanistycznych, historyk, starszy
kustosz Muzeum Okręgowego i wykładowca
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Lesznie oraz oddziały regionalne w Bydgoszczy i Poznaniu Telewizji Polskiej S.A.Wśród
uhonorowanych osób, które z racji wieloletniej
pracy w lokalnych środowiskach na rzecz
utrwalania pamięci o powstaniu wielkopolskim zasłużyli na szczególne uznanie, były
przedstawicielki Koła w Skokach Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Iwona
Migasiewicz i Anna Kujawa, pełniące funkcję
wiceprezesek Koła. Odebrały one z rąk Lecha

93.rocznica
wybuchu powstania
wielkopolskiego
1918/1919

W przeddzień rocznicy, czyli w drugie
święto Bożego Narodzenia, 26 grudnia
2011 r. członkowie TPPW Koło w Skokach
oraz delegacje i poczty sztandarowe szkół,
instytucji i organizacji działających na
terenie naszego miasta i gminy uczcili
pamięć Powstańców Wielkopolskich,
składając wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą na bramie cmentarza
parafialnego w Skokach oraz podczas
mszy św. odprawionej w kościele pw. św.
Piotra i Pawła.

Wcześniej we wszystkich skrzynkach na listy
mieszkańców Skoków znalazła się ulotka autorstwa Krzysztofa Jachny i Łukasza Koniecznego,
która miała za zadanie przypomnieć o naszej
powinności wobec uczestników wielkopolskiego zrywu niepodległościowego, którzy 93 lata
temu nie zawahali się pójść, słysząc wołanie
naszej Ojczyzny o wolność i niepodległość.
Tekst i zdjęcia: Iwona Migasiewicz

Dymarskiego - Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego, Przemysława
Paci - Wicewojewody Wielkopolskiego oraz
Stefana Barłoga – prezesa Zarządu Głównego
TPPW 1918/1919 honorowe odznaki ,,Wierni
Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu
wiedzy i pamięci o powstaniu wielkopolskim
1918/1919.
Wyróżnienia przyznane reprezentantkom
Skoków są nie tylko wyrazem uznania dla

pracy całej grupy osób zaangażowanych od
kilku lat w propagowanie pamięci o powstańczym dorobku skoczan, lecz przede wszystkim
wyrazem ich osobistego wkładu w to dzieło.
Uroczystość w Pałacu Działyńskich uświetnił
występ uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 2. Stopnia im. Mieczysława Karłowicza.
Tekst: Krzysztof Jachna
Zdjęcia: Krzysztof Migasiewicz
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WSPOMNIENIE
ŚP. BRONISŁAW SZYMAŃSKI
1923 -2011

Śp. Bronisław Szymański, syn Weroniki
i Powstańca Wielkopolskiego Stefana
Szymańskiego urodził się 11 października 1923 roku w Budziejewku w Gminie
Mieścisko, gdzie Szymańscy zamieszkiwali utrzymując się z pracy w miejscowym majątku ziemskim. W roku 1928
Stefan Szymański utracił pracę. I w tym
przypadku, szczęśliwie spotkał Tadeusza
Gotzendorfa Grabowskiego – Komendanta Powstania Wielkopolskiego w Powiecie
Wągrowieckiego, który postanowił pomóc
bezrobotnemu towarzyszowi z Powstania
i zaoferował mu pracę w swym majątku w Lechlinie. Tym sposobem
Szymańscy zamieszkali w Lechlinie, któremu zmarły 9 listopada 2011
roku Bronisław pozostał wierny do swej śmierci.
W latach okupacji, Bronisław Szymański pracował w niemieckim gospodarstwie rolnym w Panigrodzu, a w latach 1945-1952 w otrzymanym
w wyniku reformy rolnej gospodarstwie w Lechlinie. Brak doświadczeń
w prowadzeniu własnych gospodarstw oraz trudne warunki gospodarowania związane z brakiem budynków inwentarskich i gospodarskich
spowodowały, że w roku 1952 nowo wykreowani rolnicy (dawniejsi
robotnicy folwarczni) zdecydowali się na założenie funkcjonującej do
dzisiaj Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Wśród członków założycieli
Spółdzielni znalazł się też „nasz Bronisław”.
Pozostając członkiem Spółdzielni do roku 1997, tj. do przejścia
na emeryturę Bronisław Szymański przez wiele lat był członkiem jej
Zarządu i współpracował z jej kolejnymi prezesami – Stanisławem
Matuszakiem i Romanem Łagodzińskim.
Śp. Bronisław był też niewątpliwym działaczem społecznym i cieszył
się zaufaniem współmieszkańców. Przez 45 lat, tj. od roku 1952 do roku
1997 pełnił funkcję Sołtysa Lechlina – na stanowisku tym zastąpił swego
ojca Stefana, a przekazał je w ręce syna Bernarda. Był też Terenowym
Opiekunem Społecznym oraz kolejno: radnym Gromadzkiej Rady
Narodowej w Lechlinie i Gromadzkiej Rady Narodowej w Skokach,
a następnie do roku 1989 radnym Rady Miasta i Gminy w Skokach.
Wykonując z oddaniem obowiązki zawodowe i funkcje społeczne
Śp. Bronisław Szymański miał na uwadze dobro Spółdzielni, dobro jej
członków i dobro współmieszkańców wsi. Współpracując z władzami
Gminy i z mieszkańcami podejmował przedsięwzięcia na rzecz rozwoju
życia społeczno-kulturalnego i poprawy warunków pracy szkoły oraz
działania w kierunku poprawy estetyki i higienizacji wsi. Działał także
w kierunku utrzymania przejezdności w okresie zimowym i budowy
nowych dróg.
Za swe zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju Lechlina i Gminy
Bronisław Szymański był odznaczony: Srebrną i Złotą Podkową „Za
zasługi dla Miasta i Gminy Skoki”, a za całokształt działalności odznaczeniami przyznawanymi przez władze wojewódzkie i państwowe oraz
przez organizacje rolnicze i Ministra Rolnictwa.
4 stycznia 1947 roku Bronisław Szymański zawarł związek małżeński
z Anastazją Kopydłowską, która pozostała wierną towarzyszką jego
życia do swej śmierci w dniu 11 sierpnia 2000 roku. W związku tym
małżonkowie Szymańscy wychowali 6-ciu synów, a zmarły Bronisław
doczekał się i pogrążył w smutku nie tylko ich rodziny, ale również 16
wnuków i 18 prawnuków.
Śp. Bronisław Szymański miejsce wiecznego spoczynku znalazł na
lechlińskim cmentarzu, a w ostatniej drodze życia w dniu 12 listopada
2011 roku towarzyszyli mu najbliżsi oraz liczni przyjaciele, koledzy
i współmieszkańcy.
Edmund Lubawy

WYRÓŻNIENIA ZASŁUŻONYCH
KRWIODAWCÓW

„Człowieka należy oceniać nie po słowach, lecz po czynach” – powiedział Jan Maćkowiak, prezes Koła Polskiego
Czerwonego Krzyża w Wągrowcu podczas uroczystych
obchodów z okazji Dni Krwiodawstwa, które odbyły się 3
grudnia w Hotelu „Pietrak”.

Po odśpiewaniu hymnu czerwonokrzyskiego i uczczeniu minutą
ciszy niedawno zmarłego Bogdana Kieńczkowskiego, wieloletniego
dyrektora Zarządu Okręgowego PCK i prezesa ZR PCK w Pile
rozpoczęto uroczystości czerwonokrzyskie, na które przybyli:
Mirosław Welc – prezes Zarządu Rejonowego PCK w Pile, Michał
Piechocki – Starosta Wągrowiecki, Stanisław Wilczyński – burmistrz Wągrowca, Michał Nogalski – przewodniczący Rady Gminy
Wągrowiec, Emilia Jagat – dyrektor Szpitala Powiatowego, Karol
Wolter – przedstawiciel burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz, personel medyczny RCKiK, zasłużeni i honorowi dawcy krwi.
Uroczyste obchody są okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień najbardziej zasłużonym dawcom, którzy bezinteresownie
niosą pomoc drugiemu człowiekowi w sytuacjach szczególnych.
Decyzją Zarządu Okręgowego PCK w Poznaniu odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 18 litrów zostali wyróżnieni: Roman Janacz z Wągrowca i Krzysztof Piechocki z Grylewa; po oddaniu 12 litrów: Waldemar Tulikowski (Redgoszcz),
Zbigniew Radecki (Sierniki), Jarosław Wiertel (Wapno), Andrzej
Kłosowski (Skoki), Sławomir Kozłowski (Wągrowiec), Maciej
Przybylski (Budziszewko); po oddaniu 6 litrów: Karol Zeman,
Łukasz Walczak, Dawid Tyszer, Andrzej Buchalski i Wiesław Winiecki (wszyscy Wągrowiec), Waldemar Bachorski (Skoki), Marcin
Pałka (Ludwikowo), Łukasz Pawłowski (Mieścisko), Przemysław
Klimaszewski (Kobylec), Tomasz Janiszewski (Pawłowo Ż.), Patryk Majer (Rogoźno).
Za długoletnie oddawanie krwi decyzją Kapituły PCK w Wągrowcu tytułem Me Dare (dający siebie) zostali wyróżnieni: Marian Kantorski z Wągrowca (54 litry) i Zygmunt Konwiński
z Bobrownik (53 litry).
Podziękowanie Starosty Wągrowieckiego i Prezesa PCK w Wągrowcu otrzymał ks. Marcin Maciejewski za popularyzowanie
krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej. Decyzją burmistrza miasta Wągrowca medalem „Z okazji 20 – lecia samorządu lokalnego”
wyróżniony został Andrzej Cholewiński z Wągrowca. Natomiast
burmistrz miasta i gminy Gołańcz wyróżnił: Zenona Korbala
i Zdzisława Frydrycha (oboje z Gołańczy) okolicznościowymi
medalami. Zarząd Koła PCK w Wągrowcu wyróżnił „Srebrnymi
Pierścieniami”: Małgorzatę Zamorską, Wioletę Miszczak (obie
z Wągrowca), Danutę Gruszczyńską z Grylewa i Antoniego Wiśniewskiego ze Skoków za promowanie honorowego krwiodawstwa.
Ponadto przedstawiciele władz z Wągrowca, Gołańczy i gminy
Wągrowiec złożyli podziękowania Janowi Jakubiakowi z okazji
15 – lecia działalności w zarządzie wągrowieckiej struktury PCK.
Uroczystość uświetnił swoim występem Aleksander Jakubów,
muzyk – akordeonista, laureat międzynarodowego festiwalu muzyki akordeonowej.
Warto wspomnieć, że co roku honorowi dawcy krwi z terenu
powiatu wągrowieckiego oddają bezinteresownie ok. 800 litrów
tego bezcennego leku. W szkołach ponadgimnazjalnych, instytucjach i zakładach pracy przedstawiciele PCK wygłaszają pogadanki
na temat znaczenia krwi w życiu człowieka, organizowany jest
również powiatowy konkurs krwiodawstwa dla zakładów pracy,
sołectw, służb mundurowcy, placówek oświatowych. Na terenie
działania wągrowieckiej struktury PCK aż ośmiu dawców oddało
po 50 litrów krwi każdy, z których Stanisław Izychart z Mieściska
oddał 59 litrów tego bezcennego leku.
Jowita Maćkowiak
honorowy dawca krwi
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XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Nietypowo, bo przekazaniem przez skockich harcerzy na ręce Burmistrza Tadeusz Kłosa i Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa
Kujawy Betlejemskiego Światełka Pokoju, 20 grudnia 2011 roku
rozpoczęła się XIII sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Radni obradowali pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy, a rolę
sekretarza obrad pełnił radny Michał Rosik.
W rezultacie prowadzonych obrad, działająca w pełnym składzie
15-tu radnych Rada podjęła 9 Uchwał, w tym:
- Uchwałę Nr XIII/86/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej na rok 2011.
Uchwała tą Rada zmniejszyła ogólne dochody budżetu o kwotę 78.033
zł, zmniejszając równocześnie ogólne wydatki budżetu o kwotę 201.026 zł.
W rezultacie tych zmian budżet Gminy Skoki na rok 2011 wynosi
odpowiednio: 28.746.658 zł po stronie dochodów i 31.127.648 zł po
stronie wydatków.
- Uchwałę Nr XIII/87/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki
na lata 2011-2032.
W/w uchwałą Rada zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych
uchwałą Nr XIII/86/2011 w budżecie Gminy na rok 2011wprowadziła
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata
2011-2032.
- Uchwałę nr XIII/88/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012-2032.
W/w uchwałą Rada uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową
Miasta i Gminy Skoki na lata 2012-2032.
Podjęcie tej uchwały poprzedziło wysłuchanie przez Radę:
- projektu uchwały wraz z uzasadnieniem
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
- opinii Komisji Rady do projektu uchwały
- dyskusja i głosowanie nad projektem.
- Uchwałę Nr XIII/89/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy na rok 2012.
Uchwalając budżet Gminy na rok 2012 Rada kolejno wysłuchała
i dyskusji poddała:
- projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
- opinię stałych Komisji Rady do projektu budżetu
- stanowisko Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach Komisji
i RIO oraz autopoprawki Burmistrza do projektu budżetu.
W rezultacie Rada uchwaliła budżet gminy na rok 2012, który
po stronie dochodów wynosi 31.525.227 zł, a po stronie wydatków
32.792.545 zł.
Szersze omówienie budżetu Czytelnik znajdzie w artykule pt. „Mamy
budżet Gminy na rok 2012” na str. 7.
- Uchwałę Nr XIII/90/2011 w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2012 rok”.
Uchwała tą Rada określiła zadania oraz zakres finansowania w roku
2012 przedsięwzięć realizowanych przez Gminnego Koordynatora ds.
Uzależnień i przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez instytucje organizacje i stowarzyszenia w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi.
- Uchwałę Nr XIII/91/2011 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012”.
W/w uchwałą Rada określiła zadania oraz zakres finansowania
w roku 2012 przedsięwzięć realizowanych przez Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień i przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez instytucje, organizacje i stowarzyszenia
w zakresie zwalczania narkomanii.

- Uchwałę Nr XIII/92/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XLVIII/299/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu.
W/w uchwałą Rada uchyliła swą uchwałę Nr XLVIII/299/2011 z dnia
31 sierpnia 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu na zadanie pod nazwą „Remont 15/23 km drogi
powiatowej nr 1654P na odcinku Skoki-Kuszewo-Jaroszewo (droga
wojewódzka nr 190). Podjęcie tej uchwały jest konsekwencją otrzymania pisemnej informacji z Powiatu Wągrowieckiego o nie otrzymaniu
przez Powiat dofinansowania remontu omawianej drogi, w związku
z czym nie będzie ona remontowana w roku 2011.
- Uchwałę Nr XIII/93/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady
Miejskiej Gminy Skoki na 2012 rok.
Powyższą uchwałą Rada uchwaliła swój plan pracy na rok 2012.
Plan ten będzie miał charakter otwarty, co oznacza że w trakcie jego
realizacji może on być poszerzony o nowe problemy i zadania jakie
wyłonią się w trakcie bieżącej działalności Rady i Burmistrza.
- Uchwałę Nr XIII/94/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy
Komisji Rady Miejskiej na rok 2012.
W/w uchwałą Rada zatwierdziła uchwalone przez swe stałe komisje
ich roczne plany pracy. Plany te stanowić będą podstawę działalności:
- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji,
- Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska,
Porządku Publicznego i Inwentaryzacji w roku 2012.
Podjęte uchwały wraz z protokółem 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/

UWAGA UCZESTNICY RUCHU
DROGOWEGO

- zmiana organizacji ruchu na ulicy Sienkiewicza i na ulicy Wągrowieckiej w Skokach
W miesiącu grudniu 2011 r. nastąpiła zmiana organizacji ruchu na
ulicy Sienkiewicza i na ulicy Wągrowieckiej w Skokach.
Zmiany, o których informują nowe znaki drogowe dotyczą:
- wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ulicy Sienkiewicza
z wjazdem od ulicy Zamkowej i Słowackiego i wyjazdem na ulice
Mickiewicza
- wprowadzenia zakazu zatrzymywania się i postoju po obu stronach ulicy Wągrowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Zamkowa
i Ciastowicza, do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Dworcowa.
W związku z w/w zmianami użytkowników ruchu drogowego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz postępowanie zgodnie
z nowo obowiązującymi znakami drogowymi.

KOMUNIKAT
dotyczy utrzymania chodników
w okresie zimowym
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina właścicielom nieruchomości (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).
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MAMY BUDŻET GMINY
NA ROK 2012!

20 grudnia 2011 roku Rada Miejska Gminy Skoki uchwaliła budżet
Gminy na rok 2012. Łączne dochody budżetu wynoszą 31.525.227 zł,
a łączne wydatki budżetu zamykają się kwotą 32.792.545 zł.
Na łączną kwotę dochodów budżetu składają się dochody własne w wysokości 18.386.549 zł, w tym min.: wpływy z gospodarki mieszkaniowej
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i najem nieruchomości
komunalnych i składników majątkowych Skarbu Państwa – 276.150zł,
dochody ze sprzedaży mienia 4.661.000 zł, wpływy z tytułu podatku od
nieruchomości 6.931.333 zł, wpływy z podatku rolnego 611.288 zł, wpływy
z podatku leśnego 207.511 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 118.626 zł, wpływy z opłaty targowej 18.000 zł, wpływy z opłaty
eksploatacyjnej 200.000 zł i wpływy z opłat od zezwoleń na sprzedaż
wyrobów alkoholowych 120.000 zł.
Dochody własne uzupełniają dotacje na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i inne dotacje na realizację zadań
własnych Gminy w wysokości 3.273.972 zł oraz subwencje z budżetu
państwa w wysokości 9.864.706 zł.
W ramach ogólnej kwoty wydatków budżetowych wynoszącej
32.792.545 zł planuje się min. wydatki na:
• Rolnictwo i łowiectwo - 309.500 zł, w tym: na meliorację wodne - 55.500
zł i na wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej - 13.000 zł, na:
rekultywację stawu w Szczodrochowie - 50.000 zł, na budowę kanału
odwadniającego boisko sportowe i przyległe grunty gminne w Potrzanowie - 45.000 zł i na budowę wodociągu w Sławie i Sławicy wraz
z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym -140.000 zł.
• Leśnictwo, w tym na utrzymanie lasów komunalnych i uzupełnianie
zalesienia 70.000 zł
• Transport i łączność - 1.192.400 zł, w tym: na wydatki bieżące, min.
na: remonty, oznakowanie i bieżące utrzymanie dróg, łącznie z utrzymaniem przejezdności dróg i ulic w okresie zimowym - 762.400 zł, na
budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Wągrowieckiej
- 150.000 zł, wykup gruntów pod drogi - 30.000 zł i na przebudowę drogi
gminnej w Budziszewicach – 250.000 zł
• Turystykę - 93.315 zł w tym: na wydatki bieżące związane z rozwojem
turystyki w ramach przynależności do Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” oraz organizacją rajdów rowerowych i wycieczek
pieszych Nordic Walking – 84.315 zł.
• Gospodarkę mieszkaniową - 298.300 zł, w tym: na remonty bieżące
oraz na utrzymanie budynków komunalnych i przygotowanie budynków
i mieszkań do sprzedaży – 276.300 zł, na modernizację dachu budynku
komunalnego w Szczodrochowie - 22.000 zł.
• Działalność usługową - wydatki związane z opracowaniem planów
zagospodarowania przestrzennego – 91.260 zł
• Administrację publiczną, tj. na działalność Urzędu i Rady Gminy – 4.243.712 zł, w tym: na działalność Rady Gminy 135.400 zł, na
utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy – 3.349.943 zł plus 67.700 zł na
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które
Gmina ma otrzymać w roku 2012 z budżetu państwa, na promocję
Gminy – 106.151 zł oraz na pozostałą działalność z zakresu administracji - 584.518 zł, z czego wpłata na rzecz Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” – 319.020 zł
• Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 214.200 zł,
w tym: na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 212.500 zł.
• Obsługę długu publicznego - 1.459.678 zł, w tym na odsetki od spłaconych kredytów i pożyczek 540.000 zł i na ewentualną spłatę zobowiązań
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 919.678 zł.
• Różne rozliczenia: w tym rezerwa ogólna 60.000 zł i rezerwy celowe
125.000 zł.
• Oświatę i wychowanie - 14.532.911 zł, w tym na utrzymanie:
- Szkół podstawowych - 5.113.653 zł, z czego: na działalność Szkoły Podstawowej w Skokach – 3.277.950 zł oraz na dotację dla Stowarzyszenia
Edukacyjnego „TĘCZA” - 1.835.703 zł.
- Przedszkoli - 2.205.702 zł, z czego: na działalność Przedszkola Samorządowego w Skokach – 1.220.934 zł, w tym na prace modernizacyjne

i remonty – 98.000 zł oraz na dotację dla Niepublicznego Przedszkola
w Potrzanowie – 244.309 zł i na dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „TĘCZA” – 740.459 zł.
- Gimnazjum - 6.417.132 zł, w tym na rozbudowę budynku Gimnazjum
2.600.000 zł.
- na dowożenie uczniów do szkół - 614.254 zł
• Ochronę zdrowia – 242.551 zł w tym: na zwalczanie narkomani – 20.940
zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 99.060 zł i na pozostałą działalność
122.551 zł, czego na dotację na pomoc hospicyjno-paliatywną – 15.000 zł,
oraz na utrzymanie budynku byłego ośrodka zdrowia – 105.300 zł.
• Pomoc Społeczną – 4.214.218 zł, w tym: opłata za pobyt mieszkańców
Gminy w Domach Pomocy Społecznej - 112.600 zł, na świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –
2.912.499 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – 193.582 zł, na dodatki mieszkaniowe – 200.000
zł, na zasiłki stałe – 117.192 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy
Społecznej – 473.878 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze – 126.250 zł, na pozostałą działalność łącznie z dopłatą na
dożywianie – 55.620 zł.
• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 40.000 zł, w tym:
utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych –
40.000 zł.
• Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.259.533 zł, w tym:
na gospodarkę ściekowa i ochronę wód – 154.283 zł, na budowę oczyszczalni wód opadowych – 40.000 zł, na wyniesienie sieci wodociągowej
z terenu działek handlowych przy ul. Wągrowieckiej – 18.000 zł i środki
dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na działania związane
z budową kanalizacji – 55.723 zł, na gospodarkę odpadami – 362.750 zł
z czego na transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów oraz odbiór i utylizację padłych zwierząt i dofinansowanie
transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – 78.500 zł, na
uzupełnienie udziałów do Międzygminnego Składowiska Odpadów
w Kopaszynie – 129.250 zł i na rekultywację nieczynnego składowiska
odpadów komunalnych w Rejowcu – 155.000 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 128.000 zł, na utrzymanie zieleni – 69.500 zł, na utrzymanie
bezdomnych psów w schronisku i przeciwdziałanie wściekliźnie – 38.500
zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg – 430.000 zł i na budowę centrum
targowo-parkingowego – 50.000 zł.
• Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.584.872 zł, w tym: na
domy i ośrodki kultury oraz świetlice i kluby wiejskie – 768.150 zł, w czego
na działalność bieżącą 203.150 zł i na rozbudowę istniejącego budynku
świetlicy wiejskiej w Kuszewie 565.000 zł, na Bibliotekę Samorządowa
w Skokach – 643.432 zł i na pozostałą działalność – organizację dnia dziecka na wsiach, współpracę z zagranicą, dofinansowanie Stowarzyszenia
„Wesołe Misie” oraz wydawnictwo „Wiadomości Skockie” – 173.290 zł.
• Kulturę fizyczną i sport – 2.759.604 zł, w tym: na obiekty sportowe
2.474.534 zł, czego na utrzymanie istniejących obiektów 62.100 zł oraz
na budowę kompleksu boisk Orlik 2012 – 2.373.934 zł, na realizację
zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które
zlecone zostaną stosownie do przepisów Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie – 90.000 zł oraz na dofinansowanie
uczniowskich klubów sportowych, na nagrody dla zawodników którzy
osiągnęli wysokie wyniki sportowe oraz na utrzymanie i uzupełnianie
urządzeń na placach zabaw – 195.070 zł.
Deficyt budżetowy, tj. jest różnica pomiędzy ogólna sumą dochodów
i łączną kwotą wydatków wyniesie – 1.267.318 zł i zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę,
które wyniosą – 2.909.478 zł. Pozostała kwota przychodów zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
Dla informacji czytelników podajemy, że budżet gminy na rok 2011,
w momencie uchwalenia wynosił 27.821.214 zł po stronie dochodów oraz
31.992.983 zł po stronie wydatków, a na rok 2011 analogicznie 25.153.150
zł po stronie dochodów i 32.333.675 zł po stronie wydatków.
Uwaga zaineresowanych szczegółami budżetu zachęcamy do skorzystania
ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skoki pod adresem http://
skoki.nowoczesnagmina.pl/
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej budynkiem szkolnym nr 4 w Pawłowie Skockim
oznaczonej jako działka nr 302/6 o pow. 0,1687 ha.
- obręb geodezyjny Stawiany
1. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości: - 168.000,00 zł
(zwolnienie z VAT)
2. Wadium - 17.000,00 zł
3. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy
Skoki.
Księga wieczysta nr 47.428 prowadzona dla tej nieruchomości przez
Sąd Rejonowy w Wągrowcu nie wykazuje obciążeń.
4. Opis nieruchomości:
- położona w Pawłowie Skockim przy drodze wojewódzkiej nr 197
Sława Wlkp. – Gniezno, - zabudowana parterowym budynkiem byłej
szkoły podstawowej,
- uzbrojona w sieć energetyczną oraz wodociągową z kanalizacją
sanitarną. Kanał sanitarny przebiega przez teren działki,
- częściowo ogrodzona a w jej granicach znajduje się utwardzone boisko
szkolne do siatkówki i koszykówki.
5. Opis budynku:
Budynek murowany z poddaszem użytkowym zbudowany przed 1939r.
Poddasze użytkowe (strych) w części zagospodarowane zostało na
cele szkolne (sala komputerowa). Dach dwuspadowy o konstrukcji
drewnianej, kryty dachówką. Powierzchnia użytkowa parteru budynku
z częścią sanitarną dobudowaną w latach późniejszych wynosi: ok. 160
m2. Dobudowana część budynku (sanitariaty z kotłownią) jest parterowa
ze stropodachem krytym papą. Budynek wymaga prac remontowych –
szczególnie pokrycia dachowego.
6. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje
ani nie jest opracowywany żaden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki” zatwierdzonym
uchwałą nr XLVI/279/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24.06.2010r.
przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie rozwoju funkcji
mieszkaniowych oraz działalności rolniczych i nierolniczych.
7. Forma wniesienia wadium: wadium winno być wniesione w pieniądzu
8. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach Nr konta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP SA
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 21 lutego 2012r.
( wtorek). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazany rachunek bankowy.
9. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka w
bibliotece) w dniu 24 lutego 2012r. ( piątek ) o godz. 1000.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli
wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości , nie później
niż do dnia 21.02.2012r., a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu. Dowód wpłacenia wadium
winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym
uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu,
11. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej
umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od
zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi
12. Uwagi:
- informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i
Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 tel. (061)
8925-814 lub (061) 8925-815,
- oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać w terminie
uzgodnionym telefonicznie z w/wym. Referatem,
- ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych
powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do
publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

WYKAZ

części działki nr 315 położonej w Skokach
przeznaczonej do dzierżawy na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych – dz. nr 411 położonej w Skokach
przy ul. Okrężnej 7
Oznaczenie
nieruchomości według
katastru oraz księgi
wieczystej
Powierzchnia
nieruchomości

Działka nr 315 w Skokach, zapisana
w KW 46972 Sądu Rejonowego w
Wągrowcu.
Powierzchnia ogólna 0,8458 ha
Powierzchnia przeznaczona do
dzierżawy 0,0170 ha (RVI - grunty
orne klasy VI)

Opis nieruchomości

Działka leży na terenie zabudowy
mieszkaniowej-jednorodzinnej,
a grunt przeznaczony będzie
na powiększenie oraz lepsze
zagospodarowanie ogrodu
przydomowego.

Przeznaczenie w planie
miejscowym oraz
studium uwarunkowań
i zagospodarowania
przestrzennego

Z uwagi, że plan zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy
Skoki stracił ważność dnia
0 1 . 0 1 . 2 0 0 4 r. w y m i e n i o n a
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”.

Termin
zagospodarowania

Nie jest określony.

Czynsz dzierżawny

100,00 zł/rocznie.
Czynsz waloryzowany będzie
corocznie o wskaźnik inflacji.
Wydzierżawiający zastrzega sobie
również prawo zmiany czynszu w
trakcie trwania umowy dzierżawy.

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

Dzierżawa w celu poprawy warunków
zagospodarowania działki nr 411
w Skokach (powiększenie oraz
lepsze zagospodarowanie ogrodu
przydomowego).
Umowa zawarta zostanie na czas
nieokreślony.

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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ULGI DLA KRWIODAWCÓW

Na prośbę Zarządu Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu zasłużeni honorowi dawcy krwi z terenu powiatu wągrowieckiego
otrzymali kolejne przywileje: 50% ulgi przy zakupie biletu do kina
MDK, bezpłatne bilety na mecze piłki nożnej „Nielby” Wągrowiec oraz
ulgowe bilety na korzystanie z basenu i groty solnej w wągrowieckim
Aquaparku.
Od kilku lat decyzją władz samorządowych Zasłużeni Honorowi
Dawcy Krwi mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją
lokalną na terenie miasta i gminy Wągrowiec. Ponadto obowiązują
przywileje ogólnopolskie: bez kolejności do gabinetów lekarskich
publicznej służby zdrowia, a także zakup lekarstw według wykazu
Ministra Zdrowia.
Podczas korzystania z przywilejów honorowy dawca każdorazowo
musi okazać się legitymacją Zasłużonego HDK. Tytuł, legitymacja
i odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi nadawany jest przez PCK
wszystkim, którzy bezinteresownie oddali krew: 6 litrów mężczyźni, 5
litrów kobiety. Kolejne odznaczenia można otrzymać po oddaniu: 12
i 18 litrów mężczyźni oraz 10 i 15 litrów kobiety.
Jan Maćkowiak
prezes Koła PCK

NIEBEZPIECZNE NAPOJE
ENERGETYCZNE!

W ostatnich materiałach przysłanych do gminnego koordynatora
ds. uzależnień przez organizatorów ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” poruszono problem, który
warto zasygnalizować rodzicom dzieci i młodzieży szkolnej. Dotyczy
on mianowicie nowego zagrożenia jaki stanowią napoje energetyczne
( inaczej energy drinki ) – niewinnie wyglądające, zwykle gazowane
napoje, smakujące młodym ludziom.
Jak wynika z badania Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, w 2010 roku co dziewiąty GIMNAZJALISTA i co czternasty
UCZEŃ PODSTAWÓWKI sięgnął po tego typu napoje w drodze
do szkoły lub do domu. Jeden na pięciu pije energy drinki kilka razy
w tygodniu. LICEALIŚCI zdecydowanie już nadużywają.
NAUKOWCY podkreślają, że 80% uczniów uzależnionych dziś od
narkotyków i dopalaczy, zaczynało od napojów energetycznych.
Ponieważ widok dziecka z puszką energy drinka nikogo już prawie
nie zastanawia, zaczynamy przyzwyczajać się do tego, że picie tych
napojów przez dzieci i młodzież jest normalne. Jednak nie powinno
takie być, bo przecież nikt nie podałby swojemu dziecku 6 filiżanek
kawy, a średnio tyle kofeiny zawierają energy drinki.
Nie można tego biernie akceptować.
Profilaktycy z Fundacji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przygotowali
SCENARIUSZ LEKCJI o napojach energetycznych, który nauczyciele
i zainteresowani problematyką edukatorzy mogą pobrać ze stron:
http://www.trzezwyumysl.pl/cgi-bin/fump/r.cgi?u=6gcMbWVgM_
yi&l=92&m=102
i
http://www.trzezwyumysl.pl/cgi-bin/fump/r.cgi?u=6gcMbWVgM_
yi&l=80&m=77
Znajdą też tam Państwo ulotki profilaktyczne – warto je poczytać!
Małgorzata Szpendowska - Wylegalska
gminny koordynator ds. uzależnień

NARKOTYKI? NA CO MI TO!

- inauguracja nowej kampanii profilaktycznej

Większość młodzieży nie sięga po substancje psychoaktywne, a od
2003 r. obserwujemy tendencje spadkowe - z roku na rok jest ich coraz
mniej – tak mówił na konferencji prasowej inaugurującej kampanię
profilaktyczną „Narkotyki? Na co mi to!” dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii dr Piotr Jabłoński. Narkotyki nie
są rozpowszechnione wśród młodzieży - w ciągu ostatniego roku
sięgnęło po nie w Polsce 16 procent młodych ludzi, systematycznych
użytkowników jest znacznie mniej - przekonuje Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii.
Dr Agnieszka Pisarska z Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii twierdzi, że błędne przekonanie dotyczące
rozpowszechnienia narkotyków wśród młodzieży sprzyja temu, by
młodzi ludzie po narkotyki sięgali. Kampania "Narkotyki? Na co mi to!"
ma przekonać, że przeważająca większość młodych ludzi narkotyków
nie bierze, ma pokazywać, że dzięki różnego rodzaju pasjom można
ciekawie bez nich żyć.
W ramach kampanii uruchomiono stronę internetową www.nacomito.com.pl, na której dzielić się można swymi zainteresowaniami oraz
znaleźć propozycje na ciekawe spędzenie czasu. Przygotowano również
spoty telewizyjne i radiowe, plakaty itp. Kampania prowadzona będzie
również w klubach oraz na portalach społecznościowych. Patronat nad
kampanią objęło Ministerstwo Zdrowia.
Hasło kampanii zainspirowało młodzież Gimnazjum nr 1 w Skokach.
Dziewczęta z klasy II a o profilu sportowym, wraz ze swoimi opiekunami zorganizowały 20 grudnia Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt,
podczas którego nie tylko poświecono czas na sportowe zmagania,
ale również udowodniono, że można spędzać czas zdrowo i aktywnie
bez sięgania po środki zmieniające świadomość. Do swoich działań
zaprosiły rówieśniczki z Szamotuł oraz Janowca Wlkp.
Przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki wsparciu finansowemu
pochodzącemu z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Dla uczestników przygotowano pamiątkowe puchary i okolicznościowe
koszulki z hasłami profilaktycznymi, a dla najlepszych zawodniczek
z poszczególnych zespołów - statuetki. .
Klasyfikacja końcowa Turnieju:
I miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
w składzie: Małgorzata Kucharska, Katarzyna Kaczmarek, Aneta Deminiak, Kinga Kruś, Julia Burzyńska, Dominika Szczepaniak, Roksana
Nowak, Michalina Kaczyńska. Opiekun: Elżbieta Chojnacka
II miejsce Gimnazjum w Szamotułach
III miejsce Gimnazjum w Janowcu Wlkp.
IV miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
w składzie: Patrycja Dudzińska, Agata Herkt, Teresa Janecko, Marta
Koczorowska, Paula Królczyk, Marta Kubicka, Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, Karolina Saukens, Wiktoria Stróżyńska, Anna Świątkowska,
Michalina Modlibowska, Daria Urbaniak. Opiekun: Hanna Węglewska

TELEFONY ALARMOWE:

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

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

Najlepszymi zawodniczkami wyróżnionymi i nagrodzonymi statuetkami z zespołów gospodarzy zostały Julia Burzyńska i Patrycja Dudzińska.
Zawody zakończył wspólny posiłek i pomysły na dalsze promowanie
kampanijnych idei.
Małgorzata Szpendowska-Wylegalska
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Dziesięć razy to dobrze,
dwadzieścia razy jeszcze lepiej,
czyli Wielka Orkiestra w Gminie Skoki
Tak się składa, że od kilku już lat pisuję o Orkiestrze Świątecznej
Pomocy, teksty raczej reporterskie, pisane na gorąco, a nawet bardzo
gorąco (parę powstało niemal zaraz po zamknięciu nocnego seansu
zbiorowego liczenia zebranych pieniędzy). Traktuję to jako dodatkowy, skromny i prawie anonimowy wkład we wspólne przedsięwzięcie.
Wszak mnóstwo ludzi wkłada w to swój czas, talenty organizacyjne,
kulinarne i plastyczne oraz zwyczajną fizyczną pracę. Ponieważ znam
przynajmniej jedną poważną i zaangażowaną osobę, której moje teksty się dotąd podobały, podejmuję się tego zadania i tym razem, nie
czekając na oficjalne zamówienie ani na zachętę.
***
Lubię stać w przejściu, w tłumku zaciekawionych widzów, na wprost
sceny i świateł, w strumieniu wchodzących i wychodzących stale ludzi.
To dobry punkt, pozwala poczuć atmosferę sali, trochę koncertu, trochę
pikniku, trochę festiwalu, gdzie ze zdarzeniami na scenie przeplata się
licytacja, falująca zgodnie z emocjami uczestników, plączą się oblepione serduszkami dzieci, kruszą ciastem i dymią gorącą kawą goście
z kawiarenki. Od niskotonowych fal drży podłoga, migają światła. Jest
jak Pan Bóg przykazał na rockowym koncercie.
***
Sprofesjonalizowała się nam Orkiestra: jest estrada z prawdziwego
zdarzenia, podwyższona na poziom wzroku, obstawiona elementami
nagłośnienia, jest ściana świateł i nowoczesne stoły mikserskie, na ramieniu szefowej orkiestry, współprowadzącej wieczór i Pani Dyrektor
naszej Biblioteki w jednej osobie, intrygująco pobłyskuje rubinowe
oczko zestawu mikrofonowego.
Ta scena, dym i gra świateł przegania wreszcie z naszej Sali koncertowej ducha sali gimnastycznej, jednego z bardziej opornych. Nie
mam nic przeciwko salom gimnastycznym, ale atmosfera, zwłaszcza
gdy chodzi o koncert czy występy estradowe jest już jakościowo inna.
Nastrój orkiestrowych występów jest jednak nadal spontaniczny
i młodzieńczy. Pokazują się zespoły o różnym poziomie przygotowania
zawodowego, młode, dziecięce, niedziecięce, osoby znane z konkursowych programów telewizyjnych i osoby znane szeroko w szkole podstawowej w Skokach. W programie, dobrze zmontowanym, różnorodnym
i ciekawym, oprócz świetnej naprawdę kapeli rockowej, dynamicznej,
ile trzeba ostrej, bardzo efektownej muzycznie (te gitarowe solówki!)
pojawia się w pewnym momencie naprawdę malutka i trochę stremowana gimnastyczka-artysteczka, ledwie widoczna na scenie, ale gorąco
oklaskiwana przez doraźnie zebrany tłumek swoich fanek i koleżanek.
Był duży zespół taneczny „Metrum”, mały zespół taneczny, byli
barmani – żonglerzy, czasowo bezalkoholowi , był człowiek – wąż, mr.
Snake, z pokazem zawierającym elementy sztuki cyrkowo-akrobatyczno-estradowej to znaczy mieszanki sportowej sprawności fizycznej
z prawie delikatną elegancją. Może jestem staroświecki w hiphopowych
czasach, ale dla mnie palma (tak się kiedyś mówiło) pierwszeństwa
należy się „Sticky Fingers” w „Satisfaction” The Rolling Stones. Posłuchajcie sobie tego z winyla w oryginale !
***
Na naszych oczach popołudniowo-wieczorne spotkanie z okazji finału Orkiestry (w dzień trwa zbiórka na ulicy) wpisało się w kalendarz
imprez i zdarzeń w lokalnej społeczności Skoków i gminy. Co roku
w styczniu spotykamy się na ulicach a później w okazałej Sali Gimnazjum, tak jak spotykamy się na święcie miasta w czerwcu, na rynku
11-go listopada. Potwierdza to moją starą teorię, że dzień finału WOŚP
jest czymś więcej niż tylko okazjonalnym porywem dobroczynności,
czy nieco większą publiczną zbiórką na szlachetny cel, że jest manife-

stacją obywatelskiej aktywności, rodzajem społecznego ruchu, który
organizuje się raz do roku, ale nie traci przez to żadnej ze swoich zalet.
Wiemy przecież, że jest to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne,
za którym stoi energia i praca wielu ludzi, dzieci, dorosłych, organizatorów, w szkołach, urzędach i instytucjach, w organizacjach jak
choćby Koła Gospodyń Wiejskich. Właśnie tu, na poziomie lokalnych
samorządów i społeczności a nie w Warszawie. Inkubatory z czerwonymi serduszkami staną zresztą też na oddziałach szpitali w Otwocku,
Trzebiatowie i Rabce. Wrzucając pieniądze do puszek dzieciaków
kwestujących na ulicy, przy okazji kawy w kawiarence czy przy stole
końcowej licytacji, mam poczucie że dopisuję się do długiej listy świadomych uczestników ważnego przedsięwzięcia, a nie, że spełniam
tylko dobry uczynek.
***
Czytam gazety, natykam się na dyskusje o obowiązkach państwa,
z których niby je wyręczamy, jakieś mądre wywody na co by lepiej
przeznaczyć zebrane fundusze itp. Wydają mi się zimne i wydumane.
Wszyscy jesteśmy trochę dziećmi kultury protestu, wiedza o protestach historycznych i aktualnych jest stale uzupełniana, a o wspólnych
przedsięwzięciach innego rodzaju mówi się jakoś mniej. Też się trochę
w życiu naprotestowałem, ale przy tej okazji mam spokojną satysfakcję,
że mogę robić coś razem z innymi i dla innych w inny sposób. Wiem,
że w dobrze zorganizowanym państwie pompy insulinowe nie powinny
być kupowane za worek ciężkich monet, zebranych w dodatku na ulicy,
że składki zdrowotne i że Ministerstwo Zdrowia i że w ogólności rząd
cały, ale to nie zmienia moich przekonań i mojej oceny. Dokładam,
jak wszyscy, swój czas, swoje pięć i dziesięć i sto złotych, wiedząc, że
to samo robi ze mną ze sto tysięcy ludzi, że ktoś doda 50 koron z tych
ciężko zarobionych latem w Szwecji a ktoś duży w Lublinie kupi obraz
za sto pięćdziesiąt tysięcy i tego samego wieczoru odda go na drugą
licytację. To nie jest poryw serca, choć o gorących sercach często się
tu mówi . To jest wolny wybór.
***
To jest moim zdaniem najsympatyczniejsze polskie cywilne święto,
święto dobromyślności, humanistycznej troski i obywatelskiego, bezinteresownego zaangażowania, w kraju - jak wiemy - pełnym drobnych
uraz, dość powszechnej złości i zawziętego starania o codzienny byt.
Okazuje się, że stać nas na mobilizację i organizację w takiej skali nie
tylko w godzinie zagrożenia czy powodzi. Stać nas na czynne działanie
bez poczucia przymusu lub zobowiązania. Mamy świadomość, że są
obszary, którymi nie zawładnęły jeszcze podziały i konieczności opowiadania się „za” lub „przeciw”. Strażnicy, malkontenci i poprawiacze
nie wypowiadają tylko opinii jak inne. Chcą nas zapisać do jakiegoś
stronnictwa, wepchnąć w podziały, zepsuć nam zabawę. Więc póki co,
aktem wolnego wyboru, potwierdzam swój udział w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy, społecznej akcji zbierania funduszy na zakup
sprzętu ratującego życie wcześniaków i pomp insulinowych dla kobiet
dopiero spodziewających się dziecka
***
Pieniądze liczy się w nocy. Przecież nie dlatego, żeby ciemności
osłaniały tą operację, tylko dlatego, że impreza w Skokach trwa do
dziewiątej, później trzeba pomóc przy sprzątnięciu stanowisk, zebrać
ważne listy, spisy i notatki, pilnować wszystkiego, co ważne. Ten mało
widowiskowy spektakl dobrze pokazuje, gdzie kończy się zabawa i luz
a gdzie zaczyna się księgowość, dokładność i odpowiedzialność – odpowiedzialność za nieswoje pieniądze. Taka też jest Orkiestra. Zawartość
każdej puszki trzeba rozsypać i policzyć na sztuki banknoty i bilon.
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Trzydzieści siedem po dwa złote i dwanaście po pięć groszy, wszystko
w osobnych torebkach, do każdej jest pisemny protokół. Puszek jest
mnóstwo, każda przypisana do określonej osoby: przedszkolak Jan
i odpowiedzialna szefowa kawiarenki. Jak to się skończy, zaczyna się
liczyć jeszcze raz - tym razem zbiorczo, nominałami. Osobno zielone
setki, osobno dwugroszówki, błyszczące i zaśniedziałe. Musi się zgadzać „na krzyż” Jak się nie zgadza, to się liczy jeszcze raz. Z solidnego
pudła po papierze ksero, pod ciężarem zwyczajnych portmonetkowych
dwuzłotówek, wypada dno.
Licząc, trzeźwo rachujemy, że w czasie kryzysu i tak dalej, że przecież
nie musi, nie może być stale więcej i tak dalej… ale w zwyczajowym
telefonie o drugiej w nocy nie sposób ukryć radości.
Ludzie – chciałoby się powiedzieć – choć różnie o sobie mówimy,
w takich przypadkach nie ma na nas mocnych.
***
Koniec imprezy, scena zdemontowana, licytacja zamknięta, zwijamy obrusy, spisy, długopisy, nic się już nie dzieje. Ludzie prawie już
powychodzili, tymczasem wraca się jeszcze ktoś, śpieszy się, może
przyszedł za późno, może był zajęty, może się zamyślił na amen, może
się wrócił do domu, przebiegł na drugą stronę albo pojechał na drugą
wieś i jeszcze zdążył
- Gdzie można wrzucić?
- Co wrzucić?
- No – pieniądze
- Zaraz, zaraz. Puszka, długopis, lista, autograf, dziękuję bardzo.
Składa w cztery i wsuwa, właściwie nadal w pośpiechu, niebieski banknot.
***
Wieziemy do Skoków elementy scenografii. Do małego busa próbujemy wstawić wielkie czerwone serce, błękitne cienkie orbity i kruche
styropianowe krasnale. Istny happening. Pada deszczyk, bus jest za
mały, trzeba się pospieszyć, żeby nie rozmywała się farba. Serce zajmuje
całą wolną powierzchnię, ledwie domykają się drzwi, dwie młode pasażerki, do tego pewnie współautorki tego dzieła lądują na podłodze.
Kiedy dowieziemy je na miejsce zgubi się, całkiem małe w ogromnej
przestrzeni ale dziewczyny z ośrodka w Antoniewie, które je zrobiły,
mogą się czuć współuczestniczkami tak samo jak profesjonaliści, którzy
zmontowali nad sceną konstrukcję świetlnej ściany, pulsującej kolorami
i blaskiem chromowanych elementów.
***
Adam Pohl Antoniewo
Zakończenie
I na koniec, jak na koniec estradowego występu wypada zapowiedzieć: Panie i Panowie! Dzisiaj grali z nami między innymi! (w kolejności zupełnie przypadkowej, brawa):
EVERS- ZESPÓL MUZYCZNY RODZINA & PRZYJACIELE,
NATALIA I ARTUR GLAPA - BALONIADA ORKIESTROWA,
PIOTR WIŚNIEWSKI - PROWADZENIE LICYTACJI I PROWADZENIE W OGÓLE, SZCZUDLARZE Z TEATRU BELTAINE:
PATRYK NAWROCKI I ADRIAN ŻOŁDAK, KAROL KŁOS,
GABRIELA BAŁAŻYK- ORGANIZACJA CAŁOŚCI IMPREZY, IRENA KASICA, BARBARA ROCHOWIAK, IWONA
RANKE, DANUTA GRZEGORZEWSKA, PIOTR BOROWICZ
- ZAKUPY Z POMPĄ , GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Z PANIAMI: MAŁGORZATĄ SZPENDOWSKĄ – WYLEGALSKĄ I AGATĄ STUDENT
NA CZELE – ORKIESTROWY PATROL, TADEUSZ KŁOS
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI - REALNA OBECNOŚĆ,
WIESŁAW SIERZCHUŁA DYREKTOR GIMNAZJUM IM POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - GOSPODARZ I ORGANIZATOR
ORKIESTROWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ, KOŁO
GOSPODYŃ WIEJSKICH JABŁKOWO: MAŁGORZATA NAPIERAŁA, ANNA SIÓDMIAK, EWA KULAR, KASIA GIER KAWIARENKA I COŚ DO ZJEDZENIA DLA KAŻDEGO. NIE
WIDAĆ PO NICH ZMĘCZENIA. SIATKARZE: SKOKI TEAM.

MIEŚCISKO, GIMNAZJUM SKOKI – UCZNIOWIE, KOMISARIAT POLICJI W SKOKACH. GIMNAZJUM SKOKI - NAUCZYCIELE, ANTONIEWO, POLICJA WĄGROWIEC, POLICJA
SKOKI, URZĄD MIASTA I GMINY W SKOKACH – TURNIEJ
PIŁKI SIATKOWEJ W RAMACH WOŚP, MARTA KUBICKA,
DOMINIKA SZCZEPANIAK, PATRYCJA DUDZIŃSKA, PAULINA KRÓLCZYK, DARIA URBANIAK, ANIA POPADOWSKA
NA CZELE Z SYLWIĄ POPADOWSKĄ – POMOC ORGANIZACYJNA PRZY TURNIEJU, ADAM POHL – ORKIESTROWY
REPORTER, PAŃSTWO MARZENA I MACIEJ DURECCY,
MARCIN MALEK, MACIEJ KUJAWA ZE SKOKÓW, MATEUSZ
OSTROWSKI, MICHAŁ KUDEŁKA, EWELINA KURZEL, KORNELIA KACPRZYK, DARIA JANICKA, JOANNA MUSIAŁ, JOANNA ŚNIADEK – POMOC ORGANIZACYJNA, PRZEDSZKOLAKI SKOCKIE POD OPIEKĄ NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA W SKOKACH,
ANTONI KASICA – WSPARCIE ORGANIZACYJNE, IRENA
KASICA - PREZENTACJE KOMPUTEROWE, ROZWESOŁKI
POD OPIEKĄ ELŻBIETY DRYGAS, JERZEGO HAMERSKIEGO I RENATY GARCZAREK, SKOCZKI POD OPIEKĄ
MAŁGORZATY WIŚNIEWSKIEJ I KATARZYNY DUKSZTY,
GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SKOKACH, SZKOŁA PODSTAWOWA W POPOWIE KOŚCIELNYM,
SZKOŁA PODSTAWOWA W MIEŚCISKU, PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE IM. KUBUSIA PUCHATKA W SKOKACH,
PRZEDSZKOLE LEŚNE LUDKI W MIEŚCISKU, SZKOŁA
PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKOKACH,
PANI IWONA GRZEGORZEWSKA. MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA, ALEKSANDRA GAJEWSKA, SYLWIA POPADOWSKA - SEKRETARIAT LICYTACJI I POMOC W OGÓLE, ANNA
POPADOWSKA, MAŁGORZATA KUCHARSKA POMOC ORGANIZACYJNA, MICHAŁ NOWAKOWSKI Z EKIPĄ - ORGANIZACJA SALI, KINGA KUBICKA, MARTA MARYNIOCHA,
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W ANTONIEWIE, DJ BARTI BARTEK WIŚNIEWSKI – KONTROLOWAŁ
EMOCJE WSZYSTKICH, COCTAIL 'S OF DREAMS - BARMANI
BEZALKOHOLOWI ODDANI ORKIESTRZE, ORGANIZACJA
POKAZÓW UMIEJĘTNOŚCI BARMAŃSKICH, METRUM – MISTRZOWSKIE POKAZY TANECZNE, SSNAKE –PIOTR WĄSIK
– POKAZY AKROBATYCZNE NA I NAD SCENĄ, OCHOTNICY
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GMINY SKOKI- STRAŻ
Z PANEM DARIUSZEM LIPCZYŃSKIM PREZESEM OSP NA
CZELE ORAZ PANOWIE WOJCIECH TRĄBKA, MICHAŁ
BOCHYŃSKI, ANDRZEJ SŁOMIŃSKI, DAMIAN GRONOWICZ, ROBERT SZCZUREK, ROBERT LIPCZYŃSKI RAFAŁ
KACZMAREK, WALDEMAR GRAMZA I MICHAŁ GRUSS
SOŁTYSI SOŁECTW: BLIŻYCE, BRZEŹNO, BUDZISZEWICE,
CHOCISZEWO, GLINNO, GRZYBOWO, JABŁKOWO, KAKULIN, KUSZEWO, ŁOSINIEC, NIEDŹWIEDZINY, PAWŁOWO SKOCKIE, POTRZANOWO, REJOWIEC, ROSZKOWO,
ROŚCINNO, STAWIANY, SZCZODROCHO, MIESZKAŃCY
WSI DZWONOWO, AGROTURYSTYKA BIAŁACHOWSCY
Z POTRZANOWA, KAROLINA STEFANIAK - SERWIS FOTOGRAFICZNY, ORAZ PANIE NATALIA KUKLIŃSKA I ANNA
GARBATOWSKA Z WĄGROWCA, JACEK KŁOSOWSKI –
WSPARCIE ORGANIZACYJNE
WOLONTARIUSZE, WOLONTARIUSZE, WOLONTARIUSZE: DAGMARA ROŻNOWSKA, WERONIKA RESZEK, ALEKSANDRA WEGNER, KATARZYNA KACZMAREK, KINGA
KRUŚ, WERONIKA ZROBCZYŃSKA, ANETA DEMINIAK,
ANNA ZROBCZYŃSKA, JULIA DOBSKA, KATARZYNA KOPERSKA, MARCIN KRUŚ, ANNA KORZANOWSKA, MACIEJ
KUJAWA, JAGODA OWCZARZAK, IZABELA DOBSKA,
IZABELA KLEWENHAGEN, AGATA KLEWENHAGEN, JULIA KORCZAK, DARIA SZWED, KLAUDIA KUBIATOWICZ,
SANDRA BAŁAŻYK, EWELINA SZYMAŃSKA, KATARZYNA
Dokończenie na str. 10
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Dokończenie ze str. 9
MARCINIAK, JULIA KUBIAK, ŁUKASZ KUBIAK, WOJCIECH
WASYLEWICZ, JULIA WASYLEWICZ, ALEKSANDRA NAWROT, ALEKSANDRA SZYMAŚ, JACEK ŚRAMA, FILIP KUJAWA, JOANNA SZYMAŃSKA, ANNA SURDYK, WERONIKA
ROJTEK, SANDRA TRONINA, WIKTORIA OWCZRZAK,
MAGDALENA ERON, KATARZYNA SZENICHOWICZ, KLAUDIA KYCZYWEK, JUSTYNA KULESZA, JOANNA ZIELIŃSKA,
KLAUDIA WASIK, NATALIA JARONIEWSKA, EWELINA KURZEL, MIKOŁAJ ŁUKASIK, SZYMON SERBA, OLGA KUJAWA,
AMELIA GLAPA, WIKTORIA SZCZEPANIAK, ALEKSANDRA
GIZIŃSKA, LIDIA WRÓBEL, KATARZYNA KOPCZYŃSKA,
MAJA BIAŁKOWSKA – GĄSIOREK, KATARZYNA KAMIŃSKA,
MAŁGORZATA ZROBCZYŃSKA, ALICJA KRAMER, ALDONA
LUBIATOWSKA, KATARZYNA DUKSZTA, ANNA BAŁAŻYK,
ANDRZEJ SURDYK, MAŁGORZATA ZROBCZYŃSKA, MONIKA DOBSKA, RENATA KRUŚ, MARIOLA KACZMAREK,
MAŁGORZATA OWCZARZAK, ANNA KUJAWA, JUSTYNA
KACZMAREK, MATEUSZ DEMINIAK, ALINA KRUŚ.
SPONSORZY: EVERS – ZESPÓŁ MUZYCZNY ZE SKOKÓW,
KWIACIARNIA „BAKARA" - PANI ZOFIA GRONOWSKA,
SKLEP PAPIRSUS - PAN ZENON CZERWIŃSKI, APTEKA „POD
MOŹDZIERZEM"- PANI ANNA JACHNA, FUNDACJA WOŚP,
ZAKŁAD FRYZJERSKI I KOSMETYCZNY - PANI MAGDALENA BARTKOWIAK, STACJA PALIW BLISKA W SKOKACH,
PIEKARNIA EMKA - PAN KRZYSZTOF MIGASIEWICZ, CUKIERNIA PISTACJA - PAN ALEKSANDER SZYMKOWIAK,
CUKIERNIA - PAN JAN DZIURKA, CUKIERNIA KRÓLEWSKA
MARIUSZ KILIAN SKLEP W SKOKACH, TKKF WĄGROWIEC
- PAN WOJCIECH GOGOLEWSKI, APTEKA ŚW. ŁUKASZA
- PAŃSTWO WOJCIECHOWSCY, PAŃSTWO DANUTA I STANISŁAW GRZEGORZEWSCY, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE - PANI EUGENIA CIEŚLOWSKA, PAN ADAM
MROZIŃSKI, PIZZERIA ITALIANA -PANI EWA KOPEĆ, PAN
NORBERT JANOWSKI, PIZZERIA VERONA - PAN ROBERT CICHY, SKLEPY „SZYSZKA" - PAN GRZEGORZ OWCZARZAK,
ALIA TOWARZYSTWO WSPIERANIA RODZINY I DZIECKA
W ANTONIEWIE, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W POTRZANOWIE, PAN IRENEUSZ BELTER, BANK PKOBP W SKOKACH,
PANI NINA GRESSER - JANOWSKA ZAKŁAD FRYZJERSKI W SKOKACH, PAN JACEK MAŚLANKA ZE SKOKÓW,
PAN MAREK WOJCIECHOWSKI – MIEŚCISKO, KINO MDK
WĄGROWIEC, WBK – PANI ZOFIA AUGUŚCIŃSKA, P.P.H.
„LEMAR"- POTRZANOWO I CZERWONAK, PAN RYSZARD
JASIŃSKI, RESTAURACJA STARY FORTEPIAN - PAN PAWEŁ
KUBICKI, REDAKCJA PODSKOKI MUROWANA GOŚLINA,
SKLEP UPOMINEK - PANI LISIECCY, PANI DANUTA BERENT Z ŁOSIŃCA, SKLEP KRAM - PANI BEATA PYTLIŃSKA,
VA-BANK SKLEP PAŃSTWA A.A. PILACZYŃSKICH, KWIACIARNIA AMARYLIS - PANI MILENA LAHUTA, ATUT WĄGROWIEC - PANI KAMILA KŁOS, ANNA I ANDRZEJ KACZMARKOWIE – SKLEP W SKOKACH, REDAKCJA GŁOSU WĄGROWIECKIEGO, PAN KRZYSZTOF KOTOROWSKI, SKLEP
ANNA PANI ANNA BALICKA W SKOKACH, CASCADER PARK
KOBYLNICA, KLUB PAKA MIELESZYN, STACJA PALIW BISBELL W WĄGROWCU, BRONEX UBOJNIA I MASARNIA GOŁAŃCZ, PIEKARNIA ODNOWA – ANDRZEJ MARKIEWICZ ZE
SKOKÓW, AQAPARK WĄGROWIEC, KSIĘGARNIA PAŃSTWA
MUSZYŃSKICH W WĄGROWCU, FOTO VIDEO MIX SKOKI,
SKLEP NIKA W SKOKACH, AEROKLUB POZNAŃSKI, MAREK
BARCZYŃSKI – GNIEŹNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW LOTNICZYCH, SIŁOWNIA SPARTAKUS W SKOKACH,
APTEKA POD MOŹDZIERZEM W SKOKACH, BS GNIEZNO
ODDZIAŁ W SKOKACH, INDOR KARTING - CINEMA CITY
POZNAŃ, PAN ZBIGNIEW KULAWIAK SEZAM W SKOKACH,
PAŃSTWO JUSTYNA I RADOSŁAW KUJAWA SKLEP KUJAWIANKA, AURATUS PAN ANDRZEJ LUDZKOWSKI, KOŁO

PZW NR 120 W SKOKACH, MAL-BUD PIOTR JANKA W SKOKACH, PAN ZYGMUNT WOJTASIAK – SKOKI, SIŁOWNIA
OBELIX PAN MAREK GRZEGORZEWSKI I PAN ZDZISŁAW
NAPIERAŁA, SKLEP ROXI PANI BRYGIDA KOWALEWSKA
SKOKI, DWOREK RÓŻA PORAJA PANI BERNARDA SERWATKA W BUDZIEJEWKU, PAN LESZEK DOMINICZAK WĄGROWIEC, PAN BENEDYKT PIASECKI Z MIEŚCISKA, STUDIO
ATUT W WĄGROWCU, AGREGATY POLSKA W POZNANIU.
! My wszyscy (Huczne brawa)
Na terenie gminy MIEŚCISKO zebraliśmy łącznie: 3.109,47 złotych
DZIĘKUJEMY!!!
W imieniu SZTABU GORĄCE SERCA w Skokach:
Elżbieta Skrzypczak

Jeszcze o Orkiestrze…

Tradycją „Orkiestrowego Grania” w Skokach stał się Turniej Piłki
Siatkowej rozgrywany w przeddzień Wielkiego Finału. W tegorocznych
zmaganiach wzięło udział 8 drużyn. Oprócz skoczan na szczytny cel
„zagrali” również reprezentanci Wągrowca oraz Mieściska. Zwycięską
drużyną okazał się TEAM SKOKI, który w „zaciętym boju” pokonał
swoich rywali.
Za trud zmagań i sportową rywalizację drużyny otrzymały pamiątkowe puchary. Miłośnicy gier zespołowych nie omieszkali natomiast
wrzucić do orkiestrowej puszki więcej niż przysłowiowy grosz. Za
hojność i dary płynące prosto z serc SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:
- Drużynie Komisariatu Policji w Skokach;
- Drużynie z Mieściska;
- Drużynie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie;
- Drużynie Młodzieży Gimnazjum Nr 1 w Skokach;
- Drużynie Nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Skokach;
- Drużynie Powiatowej Komendy Policji w Wągrowcu;
- Drużynie TEAM SKOKI
- Drużynie Urzędu Miasta i Gminy Skoki.
Serdeczne podziękowania kierujemy także do Dyrekcji Gimnazjum
Nr 1 w Skokach za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Orkiestrowego Turnieju.
W imieniu SZTABU GORĄCE SERCA
Sylwia Popadowska
Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
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żywa szopka bożonarodzeniowa
w potrzanowie
Kolejny już rok z rzędu w krajobraz Gminy wpisała się „Żywa Szopka Bożonarodzeniowa”, która stanęła
na terenie Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie.
Podobnie jak w roku ubiegłym, „Szopka” już w trakcie
swego powstawania stanowiła przedmiot zainteresowania
i rozmów nie tylko w Potrzanowie. Zainteresowanie to
wzmogło się szczególnie 25 grudnia – w Pierwszy Dzień
Świąt Bożego Narodzenia oraz 6 stycznia – w Święto
Trzech Króli, gdy zarówno jej wnętrze, jak i teren wokół
– w sumie ok 150 m2, zapełniły się zwierzętami.
Zgodnie z przekazem Biblijnym, w tych dniach
w Szopce „zamieszkała Święta Rodzina”, w rolę której,
w godzinach od 15-18 wcieliły się Teresa Janecko i Eliza
Mieleszczuk. By tradycji Biblijnej stało się zadość dzień
Trzech Króli nie mógł też obyć się bez Mędrców ze
Wschodu. To też o godzinie 17-tej, gorąco witani przez
publiczność do Szopki przywędrowali i wraz z darami
pokłon Dzieciątku Jezus złożyli Kacper, Melchior i Baltazar – na co dzień: Paweł Janecko, Michał Bochyński
i Marcin Białachowski.
„Naszą Potrzanowską Szopkę” podziwiali nie tylko
mieszkańcy Potrzanowa. Widzieliśmy też wielu mieszkańców z różnych stron naszej Gminy oraz gości z Wągrowca
z Murowanej Gośliny i z Czerwonaka. Wszyscy przybyli
podziwiając „Szopkę” mogli też wraz z prowadzącym
Piotrem Wiśniewskim zaśpiewać Kolędy, a w międzyczasie skorzystać z gorącej herbaty, serwowanej przez
panie: Magdalenę Łączyńską, Danutę Janecko, Danutę
Kubiatowicz i Danutę Laube.
Potrzanowska „Szopka” powstała z inicjatywy Niepublicznego Przedszkola Artystycznego i Rady Sołeckiej
w Potrzanowie. Jednak jej urzeczywistnienie nie byłoby
możliwe bez ofiarnego zaangażowania ludzi dobrej woli,
w tym oprócz uprzednio wymienionych:
- Samorządu Miasta i Gminy Skoki, który dostarczył
deski do wykonania szopki i klatek dla zwierząt i Przedsiębiorstwa LEMAR, które oprócz papy ofiarowała też
słodycze dla odwiedzających szopkę dzieci;
- Sylwestra Stajkowskiego, Stanisława Janecko i Tomasza Liberskiego, ofiarodawców niezbędnych do budowy
szopki balotów słomy;
- PPHU „Wspólnota” z Mieczysławem Jarzembowskim
na czele oraz pracowników Przedszkola Artystycznego
w Potrzanowie, pracowników Firmy LEMAR oraz Stanisława Janecko z synami, a także Martyna Deminiaka
i Mariana Kaczmarka – wykonawców szopki i klatek
dla zwierząt;
- Gimnazjum w Skokach, które zabezpieczyło sprzęt
oświetleniowy i nagłaśniający;
- Jerzego Głazowskiego, Eugeniusza Kuczyńskiego,
Wiesława Ruty, Waldemara Sicińskiego, Arkadiusza
Sommerfelda, Krzysztofa Ucińskiego, Wojciecha
Deminiaka i Mariana Deminiaka, którzy przyozdobili
„Szopkę” swoimi 49 zwierzętami gospodarskimi;
- Krzysztofa, Pawła i Grzegorza Janecko, Marcina
i Mirosława Białachowskich, Wojciecha Trąbki, Bartosza
Szymańskiego i Michała Bochyńskiego – strażaków z OSP
Potrzanowo, którzy rozgrzali rozpalonym ogniskiem
wszystkich odwiedzających szopkę gości i sprawowali
ogólny nadzór nad bezpieczeństwem uczestników.
Edmund Lubawy
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SPOTKANIA BOŻONARODZENIOWE
Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.
„Cicha Noc – Święta Noc” – tą najbardziej znaną, tłumaczoną na wszystkie
języki i śpiewaną na całym świecie kolędą
autorstwa austriackiego wiejskiego organisty, 17 grudnia 2011 roku zakończył w Bibliotece swój koncert Zespół „Moment”,
z udziałem wokalistów: Ludmiły Małeckiej
i kierownika zespołu Joachima Perlika.
Bo właśnie, 17 grudnia 2011 roku, szeroką gamę kolęd i pastorałek w wykonaniu
wokalistów i muzyków tego Zespołu miało
możność usłyszeć i podziwiać ponad 130
Seniorów – mieszkańców Gminy Skoki,
którzy skorzystali z zaproszenia kierownictwa Biblioteki Publicznej w Skokach
i wzięli udział w tegorocznym Spotkaniu
Wigilijnym zorganizowanym pod hasłem
„Z Kolędą do Seniorów”. Wśród przybyłych przeważali członkowie Skockiego
Oddziału Związku Emerytów oraz członkowie „Harfy” i Kameralnego Zespołu
Śpiewaczego, ale byli też licznie przybyli
Seniorzy niezrzeszeni, którzy zdecydowali
się posłuchać kolęd i usiąść przy wspólnym
Wigilijnym stole.
A naprawdę, warto było! Bo już samo
serdeczne powitanie przez panią dyrektor
Elżbietę Skrzypczak, wprowadziło miły
i serdeczny nastrój, który podtrzymywały
i wzmagały świąteczne dekoracje oraz
ciepłe, zrozumiałe przez Wszystkich, bo
wypowiadane „ludzkim językiem” słowa
kolęd i pastorałek - bo chociaż prezentowano kolędy z całego świata, to czyniono to

zgodnie z głoszoną onegdaj przez Mikołaja
Reja maksymą „iż Polacy nie gęsi, i swój
język mają”.
Część artystyczną, a więc tę dla ucha i ducha, zakończyło wspólne odśpiewanie słów
kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. I tu śpiewali
wszyscy, a więc zasileni przez „prezesa Harfy” Antoniego Wiśniewskiego, członkowie
Zespołu oraz Bibliotekarze i goście.
Ale biblioteczne spotkanie Wigilijne nie
ograniczyło się tylko do „strawy dla ducha”.
Nie zabrakło też „strawy dla ciała”, a więc
serwowanych przez Karczmę Kołodziej
potraw wigilijnych: czerwonego barszczyku,
pieczonej ryby i kapusty z grzybami, no
i oczywiści kawki i świątecznych pierników.
Wigilijne spotkanie w Bibliotece, chociaż tradycyjnie gromadzące już najwięcej
w Gminie uczestników nie było jedynym
spotkaniem Świąteczno-Noworocznym.
Równie tradycyjne spotkania odbywały
się też w szkołach, w stowarzyszeniach i w
organizacjach społecznych oraz w samorządach mieszkańców. I tylko szkoda, że coraz
mniej ich w skockich zakładach pracy.
Pierwsze z wiadomych nam spotkań
odbyło się już 16 grudnia 2011 roku. Organizatorem tego spotkania, odbywanego
w rozbudowanej i zmodernizowanej Świetlicy Wiejskiej było Koło Gospodyń Wiejskich
i Rada Sołecka w Potrzanowie. Jak zawsze
Koło Gospodyń oraz potrzanowskie dzieci
i młodzież – tym razem zasilone przez Aleksandrę – młodą Skoczanke koncertującą na
skrzypkach – zaprezentowały nowy program
artystyczny o tematyce Bożonarodzeniowej.
Spotkaniu towarzyszyły: dzielenie się
opłatkiem i życzenia świąteczno-noworocz-

ne, po których nastąpiła „biesiada wigilijna”.
Potrzanowskie panie jak zawsze, tak i tym
razem, dały pokaz swych umiejętności kulinarnych i sprawiły że zarówno mieszkańcy
jak i goście ze Skoków zachwycali się serwowanymi potrawami wśród których nie
zabrakło: czerwonego barszczu, zupy rybnej
i grzybowej, świątecznego karpia z kapustą
z grzybami, śledzi w śmietanie i ziemniaków
oraz wspaniałych potrzanowskich pierogów
z serem i kapustą. Całość uzupełniały kawusia i słodkie wypieki. I wszystko to zgodnie
„Z odwiecznym Ojców i Matek zwyczajem
własnoręcznie przygotowane”. Brawo Potrzanowskie Panie!
O swych podopiecznych, dzieciach i młodzieży specjalnej troski oraz o ich rodzicach i opiekunach pamiętał też Ośrodek
Pomocy Społecznej, który 21 grudnia zorganizował dla nich w Starym Fortepianie
spotkanie Świąteczno-Wigilijne, połączone
z przybyciem Gwiazdora.
O tym spotkaniu i o innych spotkaniach
Świąteczno -Noworocznych nasz czytelnik
znajdzie informację w odrębnych artykułach
obecnego numeru „Wiadomości Skockich”.
W tym miejscu pragniemy zaznaczyć,
że omawiane spotkania swą obecnością
zaszczycili Burmistrz Tadeusz Kłos,
Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa,
Sekretarz Gminy Blanka Gaździak oraz
zamieszkali na danym terenie radni.
Wszystkim uczestnikom Burmistrz
w imieniu własnym i samorządu Gminy
przekazał życzenia świąteczno-noworoczne,
do których dołączył ilustrowane pięknymi
widokami Gminy Skoki kalendarze na
rok 2012.
Edmund Lubawy

łOSINIECKI SYLWESTER POD WIATĄ
W swoisty, niespotykany w Gminie Skoki sposób świętowali tegorocznego Sylwestra mieszkańcy Sołectwa
Łosiniec. Wszyscy chętni, przedstawiciele kilku pokoleń mieszkańców, w sobotę 31 grudnia o godzinie 21,
spotkali się pod wiatą, by wspólnie świętować zakończenie Starego 2011 i powitanie Nowego 2012 Roku.
Ale łosinieckie spotkanie poprzedziły
wcześniejsze przygotowania. Panowie obijając
plandeką wiatę zabezpieczyli jej wnętrze przed
działaniem wiatru. Dostarczyli też niezbędne
stoły i krzesła oraz całą niezbędną do imprezowania infrastrukturę, a panie tradycyjnie
już troszcząc się zarówno o swoje jak i o
współtowarzyszy podniebienia zakrzątnęły się
w kuchniach, a owoc tych działań prezentowały
na stołach w trakcie imprezy.
I zapewne, te wcześniejsze przygotowania
oraz płynąca z CD muzyka powodowały, że

mimo braku strojów balowych nogi same
rwały się do tańca. Jak na każdym Sylwestrowym spotkaniu, nie zabrakło też życzeń
noworocznych i toastów, w tym najważniejszego – szampańskiego „pod ten Nowy Rok”.
Naturalnie, nie zabrakło też i fajerwerków,
których niezdecydowani na udział w imprezie
i pozostali w domu, jej uczestnikom zazdroszczą do dzisiaj.
Na wspomnieniach, rozmowach, tańcach
i wspólnej biesiadzie – mimo chłodnej, chociaż
jak na przełom grudnia i stycznia i tak ciepłej

nocy – szybko upływał czas. I mimo, że jak
wszędzie, co niektórzy zaczęli się wykruszać
po północy, najwytrwalsi bawili się do białego rana.
PS. Sylwester w Łosińcu, to przykład inicjatywy i wytrwałości mieszkańców. To też
tylko jedna z imprez sylwestrowych, w czasie
których na różnego rodzaju balach, zabawach i domówkach bawili się mieszkańcy
naszej Gminy.
Edmund Lubawy
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Ceny zbóż i warzyw
Obecnie (z dnia 15 stycznia 2012 r) ceny skupu zbóż na poziomie: żyto
na mąkę do 850 zł/tona, pszenica na mąkę do 800 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 710 zł/tona, pszenżyto do 670
zł/t, jęczmień na paszę w cenie do 670 zł/t. Ziarno kukurydzy – suche
(14 %) – w skupie ok. 650-700 zł/tona. 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, seler 4,00 zł/kg, buraczki 1,50 zł/
kg, ładne jabłka 2,50 – 3,00 zł/kg.
Ceny tuczników i bydła rzeźnego
Cena skupu tuczników (z dnia 15 stycznia 2012) – obniża się - śred.
4,55 zł/kg plus VAT. Maciory ok. 3,30 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt
średnio 140 – 150 zł/szt. Duże prosięta z ferm hodowlanych ok. 8,0 zł za
1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego korzystne – i tak:
byki ok. 6,50 – 7,40 zł/kg plus VAT, jałówki 5,10 – 5,50 zł/kg , krowy 4,00
do 5,00 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok. 0,95 - 1,20 zł/litr plus VAT.
Inne ceny – na dzień 15 stycznia 2012 r.
Nadal jest skup rzepaku ozimego z zbioru 2011r w cenie ok. 1850
zł/t. Wzrastają ceny nawozów, np. cena saletry amonowej 1430 zł/tona,
saletrzaku 1295 - 1330 zł/t, mocznik ok. 1620 zł/t, sól potasowa ok. 1900
zł/t, a polifoska „8” ok. 2000 zł/tona. Wysoka jest cena oleju napędowego
– średnio 5,75 zł/litr.
Inne wiadomości
Rok temu, w styczniu 2011 ceny skupu zbóż, np. pszenica była w cenie
ok. 900 zł, żyto było średnio 750 zł za 1 tonę, jęczmień był w cenie ok.
700 zł za tonę.
Cena skupu tuczników jest obecnie ok. 0,95 zł/kg wyższa niż rok temu
i wyższa o 0,20 zł/kg niż 2 lata temu. Pogłowie trzody chlewnej – nadal
mniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Utrzymuje się dobra cena skupu bydła
rzeźnego. Bardzo niepokojący jest wysoki poziom ceny paliw i szybko
wzrastające ceny nawozów mineralnych. Być może nowe rolnicze kredyty preferencyjne ( np. na zakup gruntów rolnych) będą dostępne już
w styczniu lub lutym 2012 roku.
Część rolników już w grudniu, inni w styczniu otrzymują dopłaty za
2011 rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już wysłała
do wielu rolników decyzje o dopłacie „ONW”. Wysyłane są też decyzję
o pozostałych dopłatach bezpośrednich. Natomiast wnioski o dopłatę do
„Materiału siewnego” rolnicy mogą składać od 16 stycznia 2012 r. Kwoty
dopłat tak jak w ubiegłym roku. Obowiązują nowe druki. Prawdopodobnie
w 2012 roku będzie nieco wyższa stawka dopłaty do paliwa (oleju napędowego) rolniczego. Natomiast wnioski o dopłatę do paliwa rolnicy muszą
składać już w miesiącu lutym 2012 r.
Uwaga Rolnicy ! W lutym 2012 r planowane jest w Skokach szkolenie
dla 20 rolników na temat „Zasad i norm wzajemnej zgodności” – Cross
compliance. Będą wydane zaświadczenia ukończenia takiego szkolenia.
Zainteresowanych rolników bardzo proszę o zgłaszanie się.
Skoki, 15 stycznia 2012 r.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

UWAGA ROLNICY!!!

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że zmieniły się terminy
składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W 2012 roku rolnicy mogą składać wnioski:
- od 1 do 29 lutego (wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego za okres od 1 września 2011 r. do 31
stycznia 2012 r.);
- od 1 do 31 sierpnia (wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego do 31 lipca 2012 r.).

Działalność rolnicza w całej Unii Europejskiej objęta jest od wielu
lat różnymi formami wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Na
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat formy i zakres wspierania sektora rolnego ulegały zasadniczym zmianom wskutek przyjmowanych
reform unijnej polityki rolnej. W 2003 roku przeprowadzona została
kolejna reforma Wspólnej Polityki Rolnej, która całkowicie zmieniła
zasady przyznawania dopłat dla gospodarstw rolnych. Wprowadzono
wówczas tzw. płatność jednolitą, która zastąpiła większość dotychczasowych płatności bezpośrednich, charakterystycznych dla poszczególnych
sektorów produkcji rolnej. Płatność ta została oddzielona od struktury
gospodarstwa i wielkości jego produkcji, i dała rolnikowi wybór w produkowaniu tego na co istnieje zapotrzebowanie na rynku, z jednoczesnym zapewnieniem osiągania przez niego określonych dochodów.
Reforma została już wprowadzona w tzw. starych krajach Unii
Europejskiej, natomiast nowe państwa członkowskie stosują jeszcze
uproszczony system płatności bezpośrednich i mają określony czas na
wprowadzenie nowych zasad. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej
Polska może stosować uproszczony system do roku 2012.
System płatności jednolitej (SPS), który mamy wprowadzić już za
niewiele ponad rok, nie jest już związany z prowadzeniem określonej
produkcji, ale uzależniony został od przestrzegania przez rolników
szeregu wymagań dotyczących:
- utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej
Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska, której zasady zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie tzw. minimalnych norm;
- podstawowych wymogów z zakresu zarządzania określonych w załączniku III do rozporządzenia Rady nr 1782/2003;
Zapisy zawarte w rozporządzeniu nr 1782/2003 dotyczą powiązania
wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez
beneficjentów (rolników) określonych wymogów. Wymogi te składają
się na jeden mechanizm, który nosi wspólną nazwę: Zasady Wzajemnej
Zgodności (ang. cross-compliance).
Dotyczą one trzech głównych obszarów zarządzania gospodarstwem
rolnym:
- Obszar A - obejmujący szeroko pojętą ochronę środowiska naturalnego oraz identyfikację i rejestrację zwierząt;
- Obszar B - związany ze zdrowiem publicznym, zdrowiem zwierząt
i zdrowotnością roślin;
- Obszar C - odnoszący się do dobrostanu zwierząt.
Wymogi Wzajemnej Zgodności dotyczące zarządzania gospodarstwem nie są nowymi przepisami, które zostały uchwalone dla celów
reformy WPR, gdyż obowiązki te zostały już przynajmniej w części
wdrożone w krajowym prawodawstwie – obszar A obowiązuje od 1
stycznia 2009 roku, obszar B od 2011 roku a obszar C będzie obowiązywał od roku 2013. Stosowanie się do tych przepisów jest obecnie
obowiązkowe dla wszystkich gospodarstw. Nowym elementem jest
jedynie powiązanie przyznawania płatności bezpośrednich z przestrzeganiem tych przepisów. Krótko mówiąc gospodarstwo, które chce
otrzymać jakiekolwiek dopłaty (obszarowe, ONW, rolnośrodowiskowy,
na zalesianie) musi spełniać wymagania cross-compliance.
W przypadku nieprzestrzegania wymagań, płatności przekazywane
rolnikom mogą być redukowane proporcjonalnie do naruszeń. Wymiar
sankcji za nieprzestrzeganie wymogów podstawowych jest uzależniony
od wielu czynników, wskazanych w przepisach wydawanych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a organem odpowiedzialnym za
kontrole w zakresie spełniania wymagań dobrej kultury rolnej i ochrony
środowiska będzie ARiMR, natomiast Inspekcja Weterynaryjna odpowiedzialna będzie za kontrole w zakresie identyfikacji i rejestracji
zwierząt. ARiMR w trakcie kontroli na miejscu w gospodarstwach
rolnych może stwierdzić wystąpienie naruszeń i w zależności od ich
zakresu zmniejszyć poziom dopłat dla gospodarstwa.
Aby ułatwić producentom rolnym przystosowanie gospodarstw do
wymogów zasady wzajemnej zgodności w ramach Programu Rozwoju
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Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wprowadzono działanie nr 114
- Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,
w ramach którego udzielane jest wsparcie finansowe dla rolników
i posiadaczy lasów dostosowujących swoje gospodarstwo do wymagań
wzajemnej zgodności, ale również takich które korzystają z innych,
odpłatnych usług doradczych, np. sporządzenia planu rolno-środowiskowego, biznes planu wymaganego w sytuacji ubiegania się o środki
finansowe w ramach działań – różnicowanie w kierunku działalności
nie rolniczej lub modernizacja gospodarstw rolnych lub biznesplanu
na potrzeby uzyskania kredytu bankowego na rozwój gospodarstwa
rolnego.
Warunkiem otrzymania dotacji na ponoszone koszty odpłatnych
wyżej wspomnianych usług doradczych jest jednak dokonanie oceny
gospodarstwa pod kątem spełniania wymagań wzajemnej zgodności
oraz oceny gospodarstwa w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pomoc przekazywana za zrealizowane usługi doradcze wynosi 80%
kosztu kwalifikowanego netto przypadającego na usługę doradczą,
jednak nie więcej niż równowartość 1 500 euro/gospodarstwo w całym
okresie programowania.
Pozostałe 20 % oraz kwotę stawki podatku VAT i ewentualną kwotę
przewyższającą maksymalne stawki dofinansowania do usługi płacą
beneficjenci (rolnicy).
Wnioski o wsparcie składa się w Powiatowych Biurach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa praktycznie przez cały rok.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest podpisanie umowy o świadczenie usług doradczych z podmiotem doradczym uprawnionym do
świadczenia takich usługi, który działa na podstawie otrzymanej
akredytacji. Takim podmiotem jest m.in. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
WODR w Poznaniu, od ponad 50 lat współpracujący z rolnikami
na terenie całego województwa, dysponuje kadrą ponad 300 doradców
posiadających uprawnienia do świadczenia usług z zakresu kompleksowej oceny gospodarstw w zakresie spełnienia wymogów wzajemnej
zgodności i BHP. Ponadto świadczymy wszystkie usługi doradcze, do
których można uzyskać wsparcie po wykonaniu oceny gospodarstwa.
Osoby zainteresowane usługami doradczymi oraz możliwościami
uzyskania wsparcia finansowego w ramach działania Korzystanie
z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów zapraszamy do
biur Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
znajdujących się we wszystkich powiatach i gminach województwa
wielkopolskiego.
Dane kontaktowe do doradców można znaleźć na naszej stronie
internetowej: www.wodr.poznan.pl w zakładce Powiaty.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 61 86
304 46.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
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.
Informujemy również, że „Wspólnota” Skoki na terenie miasta odbiera bezpośrednio z gospodarstw domowych w firmowych workach; pety,
folie, szkło, makulaturę. Worek; niebieski – makulatura, biały – szkło,
żółty – plastik. Nowe worki zostawiać będziemy przy odbiorze, odbioru
segregowanych surowców dokonujemy 2 x w miesiącu, zawsze w środę.
Worki do odbioru również u kierowców i w biurze firmy.
Powyższa oferta dotyczy wyłącznie klientów, którzy mają podpisaną
umowę z PPHU „Wspólnota” na wywóz nieczystości stałych.
W tym roku firma rozważa dalsze poszerzenie oferty, tak aby swoim
klientom, zapewnić kompleksową obsługę i jednocześnie uchronić
nasze lasy i przydrożne rowy.

SZYKUJĄ SIĘ ZMIANY
W GOSPODARCE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

25 lipca 2011 roku została opublikowana ustawa o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw
(Dz. U. z 2011 roku Nr 152, poz. 897). Ten akt prawny znacząco zmieni
dotychczasowe założenia gospodarowania odpadami w gminach.
Najważniejsze zmiany przedstawię Państwu w formie kalendarium:
1. Od stycznia 2012 roku na stronie internetowej pojawi się
Rejestr działalności regulowanej (art.9b ust. 2) to informacja dla
przedsiębiorców, którzy do 31 grudnia 2011 roku nie posiadali
zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy którzy posiadają obecnie zezwolenia do
31 grudnia 2012 roku muszą uzyskać taki wpis (art.14 ust. 1), spełniając wymogi rozporządzenia, które obecnie jest PROJEKTEM!
(http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_11/59 ... 759dfa.pdf).
2. Do 1 lipca 2012 roku sejmik województwa wielkopolskiego
uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
wraz z uchwałą dotyczącą wykonania tego planu (art. 16 ust. 1 i 2).
W tych aktach prawnych zostaną określone regiony wraz z miejscami
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Dla
Gminy Skoki będzie to Zakład Zagospodarowania Odpadów (obecnie
w budowie) przy Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w miejscowości Kopaszyn.
3. Do 1 stycznia 2013 roku zacznie obowiązywać nowy regulamin
w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Skoki. Do tego czasu zostaną również podjęte przez Radę Miejską
Gminy Skoki uchwały towarzyszące, a mianowicie: a) Uchwała w sprawie wyboru wyłącznie jednej! z możliwych metod ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy. W tym miejscu proszę Państwa
do zabierania głosów i sugestii, bo mamy do wyboru ustalenie opłaty
według: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo powierzchni lokalu
mieszkalnego, albo od jednego gospodarstwa domowego, b) Uchwała
w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości (np. 120l,
240l, 1100l), c) Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości. Deklaracja będzie stanowić podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego oraz będzie zawierała informacje o terminach
i miejscu składania deklaracji.
4. Od 1 lipca 2013 roku zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwały Rady Gminy Skoki wejdą
w życie, zacznie się pobór opłat od właścicieli nieruchomości (podatek
śmieciowy), w zamian Gmina zapewni świadczenie usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do
tego czasu zostanie również rozstrzygnięty przetarg na świadczenie
takich usług (art. 6d) i podpisana umowa z przedsiębiorcą (art. 6f).
5. Do 31 grudnia 2020 roku Gmina Skoki jest zobowiązana do uzyskania następujących poziomów recyklingu: co najmniej 50% wagowo
dla odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz co najmniej 70% wagowo dla odpadów innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych.
Obecnie na terenie Gminy Skoki mamy 6 podmiotów świadczących
usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i 9 podmiotów
świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych http://www.gmina-skoki.pl/
component/con ... skoki.html. Nowelizacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorców odbierających odpady komunalne. W wyniku przetargu
zaplanowanego w 2013 roku wyłonimy jednego przedsiębiorcę. Intencją
ustawodawcy jest przejęcie przez Gminę gospodarowania odpadami
komunalnymi, dokonywanie płatności przedsiębiorcy i pobór opłat od
właścicieli nieruchomości.
Krzysztof Mańka
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ALKOHOLIZM - zagrożenie dla jednostki, ro-

dziny i społeczeństwa w kraju i w Gminie Skoki
Wprowadzenie
Co ósmy dorosły Polak nie pije w ogóle alkoholu jednak kilkanaście
procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo. Szacuje się,
że w grupie tej znajduje się ok. 900 tys. osób uzależnionych oraz ponad
2 mln osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie.
Dane statystyczne określają spożycie napojów alkoholowych na
ok. 11 litrów 100% alkoholu na jednego mieszkańca. Jest to wynik
bardzo niepokojący zważywszy fakt, że Polska w roku 1937 legitymowała się spożyciem alkoholu nie większym niż 0,7 litra w przeliczeniu
na jednego mieszkańca, a jeszcze w latach pięćdziesiątych 3-4 litrów.
Skok do ponad 10 litrów czystego alkoholu na głowę nastąpił w latach osiemdziesiątych.
Poniższe dane statystyczne nie uwzględniają spożycia alkoholu
pochodzącego z nielegalnego gorzelnictwa. Według szacunków GUS
niezarejestrowane spożycie wysokoprocentowych napojów alkoholowych wynosi 20-30% rejestrowanego spożycia wódki.
W Polsce przeważa spożycie mocnych napojów alkoholowych oraz
obyczaj picia nieumiarkowanego. W ogólnej strukturze spożycia
napojów alkoholowych napoje mocne (wódki) stanowią około 70%
całości. Więcej niż połowa alkoholu spożywana jest w Polsce przez
ludzi w wieku 25-44 lata w tym głównie mężczyzn w okresie największej aktywności zawodowej. W ostatnich latach można obserwować
zjawisko zwiększonej sprzedaży piwa, nie oznacza to jednak, że napoje
mocne straciły na swej popularności. Przyczyny tego zjawiska tkwią
w niskiej stosunkowo cenie tego artykułu jak również pewnej modzie
i zapotrzebowaniu na ten rodzaj alkoholu szczególnie wśród młodzieży.
Wyniki europejskich badań ankietowych przeprowadzanych wśród
młodzieży wskazują m.in. że napoje alkoholowe są najbardziej

rozpowszechnioną substancją psychoaktywną używaną przez
młodzież. Do picia napojów alkoholowych przyznaje się ponad
92% uczniów III klas gimnazjalnych i ponad 96% uczniów II klas
szkół średnich. Najczęściej spożywanym napojem alkoholowym
jest piwo.
Rozważając problem trzeźwości społeczeństwa oprócz rozmiarów
spożycia napojów alkoholowych trzeba też zwrócić uwagę na strukturę
spożywanych napoi jak i akceptowane przez społeczeństwo wzory picia.
Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą
nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają też na całą populację.
Nadużywanie alkoholu w istotny sposób związane jest z popełnianiem
czynów niezgodnych z prawem, związanych m. in. z nietrzeźwością kierowców, przemocą w rodzinie, przemocą w środowisku lokalnym oraz
przemocą rówieśniczą w szkołach. Przejawy demoralizacji wśród nieletnich wiążą się ze wzrostem liczby młodych ludzi eksperymentujących
z alkoholem lub pijących już w sposób narażający ich na utratę zdrowia.
Zauważa się znaczący wzrost spożywania alkoholu przez dziewczęta.
Pojawia się więcej przestępstw dokonywanych przez osoby poniżej 13
roku życia, nierzadko będących podczas ich dokonywania pod wpływem
alkoholu. Bardzo powszechne jest społeczne przyzwolenie na picie
alkoholu - również przez osoby nieletnie. Wśród dorosłych nieustannie
obserwuje się skłonność do spożywania alkoholu w ilościach często
powodujących nieodwracalne negatywne skutki zdrowotne. Stosowane
systemy terapeutyczne w wielu przypadkach okazują się nieskuteczne,
gdyż ze względu na problemy resortu służby zdrowia bądź trafiają one
do potrzebującego pacjenta zbyt późno, bądź są zbyt krótkie.
Podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce
stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473
ze zmianami). Określa ona kierunki polityki państwa wobec alkoholu.
Kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje zadania z tego zakresu oraz

podmioty odpowiedzialne za ich realizację, określa również źródła
finansowania tych działań.
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi samorząd gminy
wykonuje zgodnie z art. 4 ustawy, w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej.
Ogólnie rzecz ujmując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia zadania własne gminy
wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wybrane zadania związanej z nią w dużej mierze ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Określa on w szczególności:
działania wychowawcze, psychospołeczne, informacyjne, wpierające
i pomocowe podejmowane wobec osób uzależnionych i ich rodzin,
a także tych , które doświadczają przemocy domowej oraz działania
z zakresu szeroko pojętej profilaktyki społecznej.
Zadaniem samorządów terytorialnych jest przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym. Eliminowanie czynników ryzyka może być skuteczne wtedy, gdy wzmocni się czynniki chroniące, do których należą
m.in.: pozytywne wzorce zachowań, właściwe i ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego, przynależność do grupy społecznej propagującej
prozdrowotną i prospołeczną hierarchię wartości.
Niniejszy Program korzysta z wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz opiera się na Narodowym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podjęcie tych działań jest wynikiem woli samorządu, odpowiedzialnego
za zdrowie mieszkańców, ład i porządek publiczny.
Gminny Program realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy
w ramach środków finansowych planowanych w budżecie Gminy
w dziale 851- ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie
alkoholizmowi, pozyskiwanych zgodnie z art. 9 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Może być zasilany
dotacjami z zewnątrz lub darowiznami sponsorów.
Na realizację zadań ujętych w programie planuje się wydatkować
w 2012 r. kwotę 99 060 zł.
Za prawidłową realizację zadań w gminie odpowiadają wyznaczeni
przez Burmistrza:
• Koordynator ds. Uzależnień
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Diagnoza problemu
Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji ludzkiej.
Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze.
Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem
alkoholu. Alkohol, a także jego główny metabolit, aldehyd octowy, są
bezpośrednio toksyczne dla tkanek i powodują zmiany chorobowe
w poszczególnych układach i narządach.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem diagnostycznym,
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów –
Edycja X ( ICD X ), uzależnienie od alkoholu identyfikowane jest jako
zespół właściwości fizjologicznych, emocjonalnych, behawioralnych
i poznawczych, które pojawiają się w wyniku wieloletniego używania
alkoholu ( kod F 10.2 ). Właściwości te, po próbie abstynencji, mogą
wywołać nawrót choroby. Zatem uzależnienie od alkoholu jest chorobą
bio-psycho-społeczną.
Od kilku lat nie posługujemy się już słowem „alkoholizm” jako
centralną kategorią ujmującą wszystkie szkody społeczne związane
z nadużywaniem alkoholu. Zgodnie z terminologią międzynarodową
taką kategorią są „problemy społeczne”, co ułatwia bardziej precyzyjne
określenie szkód i metod zmniejszania lub usuwania tych szkód.
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Według krajowych danych, populacje osób, u których występują różne kategorie problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu przedstawiają się następująco ( dane szacunkowe wg PARPA ):
W Polsce
38,6 mln

W mieście
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mieszk.

W mieście
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Problemy alkoholowe w Gminie Skoki
Opierając się na wynikach analiz należy stwierdzić, że na terenie
Miasta i Gminy Skoki żyje około 200 osób cierpiących z powodu
choroby alkoholowej. Blisko 400 osób to dorosłe osoby współuzależnione. Podobną liczbę stanowią dzieci żyjące w rodzinach dotkniętych
alkoholizmem. Średnio 700 osób pije w sposób szkodliwy dla zdrowia.
Wynika z tego, że około 1.700 osób należy do grupy tzw. ryzyka i wymaga podejmowania przez samorząd terytorialny odpowiednich wobec
nich działań oraz wytyczania strategii, które będą zwiększać niesienie
pomocy psychospołecznej, prawnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej
oraz strategii profilaktycznych.
Z przeprowadzonej pod koniec 2009 roku diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych wynika, że ankietowani mieszkańcy Gminy Skoki za
najważniejsze problemy dotyczący środowiska lokalnego uznali w poniższej hierarchii: bezrobocie, zubożenie społeczne, alkoholiz, kryzys
rodzinny, kryzys norm moralnych, problemy mieszkaniowe, wzrost
przestępczości, narkomanię, zanieczyszczenie środowiska, HIV/AIDS.
Jak widać alkoholizm jest trzecim z wymienianych, czyli niepokojącym. Ważne jest też podnoszenie przez ankietowanych problemu
bezrobocia, gdyż fakt jego występowania na terenie Gminy Skoki
i pozostawania wielu mieszkańców bez pracy przez długi okres czasu,
naraża społeczność lokalną na różnorakie patologie społeczne. Czwartą
pozycję stanowi kryzys rodzinny, niejednokrotnie związany nie tylko
z nadużywaniem alkoholu przez członków rodziny, ale i pojawiającą
się przemocą domową. Tym bardziej zasadne jest szukanie rozwiązań
zapobiegających szerzeniu się zachowań destrukcyjnych wśród społeczności lokalnej.
Z informacji pozyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach
wynika, że w roku 2010 323 rodziny zostały objęte pomocą (1042 osoby
żyjące w tych rodzinach), w tym 15 z powodu uzależnienia od alkoholu
(37 osób żyjących w tych rodzinach), natomiast w I półroczu 2011 roku
rodzin tych było 289 (odpowiednio 968 osób żyjących w tych rodzinach),
w tym 9 z powodu problemów alkoholowych (18 osób żyjących w tych
rodzinach). Udzielono wsparcia w zakresie poradnictwa, świadczeń
pieniężnych oraz szeroko rozumianej pomocy socjalnej. W roku 2010
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach udzielił pomocy 5 rodzinom,
w których występuje przemoc domowa ( 15 osobom żyjącym w tych
rodzinach) , a w I półroczu 2011 roku - 4 rodzinom (odpowiednio 12
osobom żyjącym w tych rodzinach ). W roku 2010 w szkołach objęto
dożywianiem 324 dzieci, a w I półroczu 2011r. dzieci tych było 272
dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco kierował wnioski do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu
podjęcia działań zmierzających do zobowiązania osób uzależnionych do

leczenia odwykowego, a w konstruowaniu wielu pośredniczył, udzielając w ten sposób pomocy osobom zainteresowanym i poszkodowanym.
Ze statystyk wynika, że alkoholizm w większości przypadków nie jest
główną przyczyną udzielania pomocy przez OPS. Jego występowanie
odnotowuje się wtórnie przy okazji innych problemów społecznych.
W 2010 roku funkcjonariusze Policji zarejestrowali 72 przypadki prowadzenia pojazdów na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości, a od
stycznia do października 2011 roku przypadków tych zarejestrowano 52.
W 2010 r. Policja zatrzymała do wytrzeźwienia 6 osób, w tym w Izbie
Wytrzeźwień w innej gminie umieszczono 1 osobę.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w roku
2010 wpłynęły 52 wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe. Kilka osób uzależnionych z własnej inicjatywy zgłosiło
się do członków komisji z prośbą o udzielenie pomocy w znalezieniu
odpowiedniego sposobu wyjścia z nałogu. W roku 2010 komisja 128
razy zapraszała na swoje posiedzenia osoby pijące nałogowo czy
szkodliwie oraz świadków w omawianych sprawach. W roku 2010 do
biegłych sądowych skierowano 7 spraw , w 3 przypadkach komisja
wystąpiła do Sądu Rejonowego w Wągrowcu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W roku 2010 członkowie gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych kontaktowali się z 20
ofiarami przemocy domowej, 25 sprawcami przemocy, 10 świadkami
przemocy w rodzinie. Do GKRPA oprócz wniosków składanych przez
OPS i Policję wpłynęły wnioski z Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu,
od kuratorów sądowych, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
– Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wągrowcu oraz od członków
rodzin osób uzależnionych.
Osoby uzależnione od alkoholu oprócz tego, że kierowane były na
leczenie w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym, korzystały
też z pomocy psychologicznej a osoby nie chcące podjąć leczenia
odwykowego motywowane były przez członków komisji i specjalistów
zatrudnionych w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Skokach
do podjęcia terapii odwykowej.
W roku 2011 średnia liczba wniosków o zobowiązanie do leczenia
odwykowego niestety jest podobna do tej z roku 2010 – ok. 50 wniosków. Do końca listopada komisja skierowała do sądu 9 wniosków
o zobowiązanie do leczenia odwykowego i kolejne dwa przygotowuje.
Ze sprawozdań nadesłanych przez szkoły wynika, że nie odnotowały
one incydentów spożywania alkoholu w szkole przez młodzież, jednakże
zauważa się jego spożywanie poza instytucjami oświatowymi. Gimnazjum
odnotowało 1 przypadek stawienia się w szkole rodzica będącego pod wpływem alkoholu, natomiast jak wynika z wniosków o sądowe zobowiązanie
do podjęcia leczenia odwykowego wpływających do komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, kilku rodziców podejmowało próby odbierania
dzieci z placówek oświatowych będąc pod wpływem alkoholu.
W roku 2011 w znaczącym stopniu wzrosła liczba osób korzystających
z indywidualnych porad i konsultacji udzielanych przez psychologów,
terapeutów leczenie uzależnień w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym – jak dotąd było ich 171. W związku z rozpoczęciem udzielania
porad przez prawników, również z ich pomocy korzystała społeczność
lokalna. Były to głównie osoby uzależnione, współuzależnione, dorosłe
dzieci alkoholików, ofiary przemocy domowej i jej sprawcy. Liczba ta
świadczy o skali zjawiska oraz wzrastającej świadomości społeczeństwa
i jego lepszej edukacji w zakresie problemów społecznych.
Odnosząc się jeszcze do diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych
przeprowadzonych w Gminie Skoki pod koniec 2009 roku wynika, że
w perspektywie długoterminowej skuteczne rozwiązania problemów
społecznych to takie, które pomogą m. in. w: poszukiwaniu pracy, leczeniu uzależnień i współuzależnienia- terapie, udzielaniu doradztwa
i wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych, kontynuacji działań dotyczących profilaktyki szkolnej, zwiększeniu dostępności
programów i działań edukacyjnych dla dorosłych, młodzieży i dzieci
dotyczących problemów alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych, przeciwdziałających przemocy domowej i rówieśniczej,
promujących zdrowy styl życia itp., przestrzeganiu ustawowego zakazu
sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
Małgorzata Szpendowska - Wylegalska
Gminny Koordynator ds. uzależnień
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To będzie dobry rok!

GMINNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
Od 17 lipca 2011 roku na boiskach trawiastych o wymiarach
40x60m w Potrzanowie i w Rościnnie odbywały się mecze piłkarskie w ramach organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy
Skoki Turnieju Gminnej Ligi Piłki Nożnej.
Udział w rozgrywkach wzięły i do ich końca wytrwały 4 drużyny
reprezentujące: Jagniewice, Potrzanowo, Roszkowo i Rościnno.
Każda z drużyn składała się z 6 zawodników, a czas trwania meczu
wynosił 2x po 15 minut.
W Turnieju, w którym funkcję sędziowską sprawował Maciej
Kuczyński rozegrano 24 spotkania, w których łącznie padły
152 bramki.
Zwycięzcą tegorocznego Turnieju została drużyna reprezentująca Rościnno. II miejsce zajęli młodzi sportowcy z Potrzanowa,
a kolejne piłkarze z Roszkowa i Jagniewic.
Poniżej podajemy tabelę rozgrywek Ligi i klasyfikację końcową:
Tabela rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Nożnej 2011
Data, Drużyna

Wynik
17.07.2011
1. 3-4 Jagniewice- Potrzanowo 1. 2-4
2. 1-2 Roszkowo-Rościnno
2. 1-7
24.07.2011
1. 1-4 Roszkowo-Potrzanowo 1. 1-2
2. 2-3 Rościnno-Jagniewice
2. 4-1
3. 4-3 Potrzanowo-Jagniewice 3. 5-2
4. 0-9
4. 1-2 Roszkowo-Rościnno
31.07.2011
1. 4-3 Potrzanowo-Jagniewcice 1. 4-1
2. 1-2 Roszkowo- Rościnno
2. 1-13
3. 2-4 Rościnno-Potrzanowo 3. 7-1
4. 3-1 Jagniewice-Roszkowo 4. 2-5
07.08.2011
1. 2-4 Rościnno-Potrzanowo 1. 3-0
2. 3-1 Jagniewice-Roszkowo 2. 2-1
3. 1-4 Roszkowo-Potrzanowo 3. 0-3
4. 2-3 Rościnno-Jagniewice
4. 3-0
14.08.2011
1. 1-4 Roszkowo-Potrzanowo 1. 1-9
2. 2-3 Rościnno-Jagniewice
2. 4-4
3. 4-3 Potrzanowo-Jagniewce 3. 4-2
4. 1-2 Roszkowo-Rościnno
4. 2-5
21.08.2011
1. 2-4 Rościnno-Potrzanowo 1. 2-3
2. 3-1 Jagniewice-Roszkowo
2. 0-3
28.08.2011 / 4.09.2011
1. 2-4 Rościnno-Potrzanowo 1. 6-2
2. 3-1 Jagniewice- Roszkowo 2. 3-6
3. 1-4 Roszkowo-Potrzanowo 3. 2-6
4. 2-3 Rościnno-Jagniewice 4. 2-2

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

Klasyfikacja końcowa Gminnej Ligii Piłki Nożnej:
Miejsce
I
II
III
IV

Drużyna
Rościnno
Potrzanowo
Roszkowo
Jagniewice

Punktacja
29
27
9
5

„Jak wynika z sondaży….” A sondowanymi byli członkowie Klubu Turystycznego „Puszcza Zielonka” (KTPZ), którzy 14 stycznia
2012 r. wzięli udział w Marszu Noworocznym w okolicach Dąbrówki
Kościelnej. Sondaż wykazał niezwykły hart ducha i ciała, pozytywne
nastawienie dla inicjatyw Klubowych i życzliwość Klubowiczów wobec
siebie nawzajem. Serce rośnie! Organizatorzy cieszą się z wyśmienitej
frekwencji (blisko 50 osób!), licznych nowych członków Klubu i imprezy
„dopiętej na ostatni guzik”. Wszystko zaczęło się od nawiedzenia Sanktuarium MB Pocieszenia. Następnie dwóch sportowców – instruktorów
nordic walking (Monika Urbanowicz i Wojciech Owczarzak) nie dali
grupie szansy na chwilę przestoju – trening był intensywny i znacząco
podniósł świadomość uczestników o właściwym wykorzystaniu techniki
NW. Miłym akcentem i idealnym wypoczynkiem po ekskapadzie była
prezentacja Bartosza Krąkowskiego o Nowej Zelandii – krainie bajkowego „Władcy Pierścieni” (stąd pochodzi reżyser trylogii Tolkiena,
Peter Jackson) – państwa wyspiarskiego na południowo-zachodnim
Pacyfiku. Jedna z ciekawostek gawędy - odległość pomiędzy Nową
Zelandią a Warszawą wynosi 17 698 km i dzielą nas 22 godziny
lotu samolotem!
Klub ma już logo, okazjonalne pieczątki, legitymacje członkowskie,
kronikę (która wędruje po każdej imprezie do innego „kronikarza”),
profil na facebooku i niebawem – własną podstronę www. Dynamiczność rozwojowa Klubu została dostrzeżona – założycielki Klubu zostały
poproszone o prezentację działań turystycznych podczas Spotkania
Noworocznego w Murowanej Goślinie, 17 stycznia 2012 r. Pojedziemy,
zaświadczymy!
Patrycja Owczarzak
Specjalista ds. turystyki
Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka”
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Niecodzienna wystawa o Hymnie

Wraz z odzyskaniem w 1918 roku niepodległości pojawiła się
potrzeba ukonstytuowania symboli odrodzonego państwa: godła,
flagi i hymnu. Debaty sejmowe miały rozstrzygnąć, którą z pieśni wybrać. Proponowano „Marsz Pierwszej Brygady”, „Boże, coś Polskę”,
„Rotę”, „Gaude Mater Polonia”, „Bogurodzicę”, „Warszawiankę”,
„Chorał” i parę innych. Po wielu sporach, próbach oraz analizach
decyzja zapadła dopiero po przewrocie majowym 1926 roku, formalnie
wskazano na „Mazurek Dąbrowskiego”. Te informacje zaczerpnięte
z okolicznościowego wydawnictwa „Pieśń nieśmiertelna” posłużyły do
zajęć, które klasy trzecie odbyły ze swoimi wychowawcami. Na terenie
wystawy udostępniono szereg rycin, tekstów i wiadomości. Umowna
wędrówka przez dzieje była też dosłowna. Klasy poznawały następstwo
faktów, ich związki i okoliczności. Możliwe do odtworzenia role posłów
rekomendujących pieśni, wybór motywacji czy stronnictwa sprzyjały
zaangażowaniu zwiedzających. Oś liczbowa jako oś czasu doprowadziła uczniów do współczesności z nieuniknioną refleksją „co dalej…”
Justyna Markiewicz

Dzień Patrona

Rocznicę śmierci Adama Mickiewicza obchodzimy co roku w sposób szczególny, aby uświadomić społeczności szkolnej jak niezwykła
i wyjątkowa postać jest patronem naszej szkoły. Twórczość wieszcza
narodowego, trudna do interpretacji dla dzieci w tym wieku, musi być
zaprezentowana w atrakcyjnej formie.
28 listopada uczniów starszych klas osobiście odwiedził sam Adam
Mickiewicz, któremu towarzyszyły osoby doskonale znane z jego życiorysu. Każda z nich w stroju z epoki przedstawiła się i w kilku zdaniach
opowiedziała o sobie. Na zakończenie niespodziewanej wizyty diabeł
czmychnął przed panią Twardowską.
Najmłodsi zapoznawali się z utworami Adama Mickiewicza i wykonywali ilustracje i komiks. Wystawa szkolna w kąciku patrona stanowiła
uzupełnienie i podsumowanie przedsięwzięcia.

Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, SP Damasławek,
SP Sienno, SP 4 Wągrowiec, SP 3 Wągrowiec oraz SP 2 Wągrowiec.
Po uprzednich udanych dla nas eliminacjach, do których zgłoszono
łącznie 14 drużyn, chłopcy reprezentujący naszą szkołę ponownie
zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Choć wywalczone trzecie
miejsce jest powtórzeniem zeszłorocznego sukcesu, to nasza drużyna
wróciła z Wągrowca z mieszanymi uczuciami, ponieważ przy odrobinie
szczęścia i większej skuteczności mogliśmy zwyciężyć.
Reprezentacja szkoły: Kubiński Jakub, Tyll Mateusz, Sommerfeld
Adrian, Belter Bartosz, Markiewicz Tomasz, Jankowski Patryk, Grabiszewski Michał, Zamecki Adrian, Futro Szymon.
Drużynę przygotował Janusz Bojarski.

Szachiści na podium

Kolejny raz nasza reprezentacja szachistów w składzie: Mateusz
Tyll, Sebastian Mazurek, Paweł Bartsch i Aleksandra Tyll dowiodła,
że perfekcyjnie posiadła umiejętności rozgrywania szachowych partii, zdobywając I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego
SZS Szkół Podstawowych w Szachach Drużynowych w Wapnie.
Reprezentanci naszej szkoły w mistrzowskim stylu pokonali drużyny
powiatu wągrowieckiego za co, oprócz zasłużonych pochwał i gratulacji, otrzymali wspaniały puchar, pamiątkowy dyplom i nominację
do rozgrywek wojewódzkich.

O Czesławie Miłoszu

O poecie, który wyjawił do tego byłem wezwany: /Do pochwalania
rzeczy, dlatego że są rozmawiała cała szkoła. Żywo, konfrontacyjnie,
refleksyjnie. Patrzenia na poezję i przez poezję uczyła rówieśników
klasa IIIa 9 grudnia na wystawie monograficznej zamykającej Rok
Miłosza. Skomplikowany życiorys, zawiłe, często gorzkie przemyślenia
i niezwykłe próby przejścia na jasną stronę życia oraz myślenia o nim
stanowiły ofertę poznawczą. W asyście ilustracji, tekstów, wydawnictw,
tudzież samego przebranego poety odbywały się kolejne wędrówki kulturalne uczniów. Ich przykład przekonał do zajmowania się literaturą,
a w przyszłości – szukania przyjaznych tekstów.
Justyna Markiewicz

Turniej mitologiczny

Uczniowie klas piątych po zapoznaniu się z mitami 5 grudnia
sprawdzili swoją wiedzę w niekonwencjonalny sposób, biorąc udział
w turnieju mitologicznym zorganizowanym przez Barbarę Surdyk
i Wioletę Grzegorzewską.
Sala zamieniła się na
czas turnieju w Olimp
zaludniony bogami i boginiami greckimi, nad
którymi pieczę sprawował gromowładny Zeus.
Konkurencje turniejowe zostały tak pomyślane, aby uczniowie mogli
wykazać się wszechstronną wiedzą, a także
ujawnić swoje umiejętności talenty artystyczne i organizacyjne. Nad całością czuwała komisja
skrupulatnie przyznająca punkty. Okazało się, że bezkonkurencyjnymi
znawcami mitologii są uczniowie klasy Vc, którzy tego dnia czuli się
niczym herosi wykradający olimpijskie tajemnice.

Piłkarze nożni na podium

W dniu 21 listopada 2011 r. w hali sportowej wągrowieckiego OSiR
odbył się finał Mistrzostw Powiatu w Halowej Piłce Nożnej chłopców,
w którym wystąpili zawodnicy reprezentujący sześć szkół tj.: Szkołę

Uczciliśmy 123 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Jak co roku w ten listopadowy czas wracamy pamięcią do dni, kiedy
to Polska, po 123 latach niewoli, wróciła znowu na mapy Europy.
Pamiętaliśmy również
i my. Spotkaliśmy się
w przeddzień tej ważnej
dla każdego Polaka daty,
by uczcić Święto Niepodległości. Z tej okazji obejrzeliśmy montaż słownomuzyczny pt. „Jest taki
kraj”. W przedstawieniu
nie zabrakło pięknych strof mówiących o zawiłych drogach wiodących do wolnej Ojczyzny. Wspaniała recytacja, ilustrowana ciekawą
prezentacją multimedialną i oprawą muzyczną wywołała w każdym
z nas chwile zadumy i refleksji. Pozwoliła nam zatrzymać się przez
chwilę, wsłuchać się w siebie i odpowiedzieć na pytanie: Czym dla
mnie jest Ojczyzna?
Podczas uroczystości młodzież klas pierwszych złożyła uroczyste
ślubowanie na sztandar szkoły, stając się pełnoprawnymi uczniami
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.
Dokończenie na str. 24
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Dokończenie ze str. 23
Akademia została przygotowana przez uczniów klas: I b i III c pod
czujnym okiem Elżbiety Berendt i Małgorzaty Zrobczyńskiej.
Tekst: E. Berendt, Zdjęcia: E. Chojnacka

Rodzice w szkole

22 listopada br. o godzinie 18.00 zgodnie z kalendarzem szkoły miało
miejsce spotkanie z rodzicami, którego głównym celem było przekazanie informacji o zachowaniu i wynikach edukacyjnych. Natomiast
rodzice uczniów pierwszych klas uczestniczyli w warsztatach pt. „Jak
rozmawiać z dzieckiem”, które prowadziła pracująca od września
w naszym gimnazjum psycholog, p. Aneta Biedrzycka.
„Szkolny Miszmasz”

„W drodze na Olimp”

Uczniowie klasy 1a wraz z wychowawczynią p. Elżbietą Chojnacką
i polonistką Iwoną Migasiewicz oraz uczniowie klasy I b z nauczycielką
języka polskiego p. Haliną Kunke obejrzeli 24 listopada br. w MDK
w Wągrowcu spektakl pt. „W drodze na Olimp” wystawiony prze teatr
„Kaliope”. W bardzo interesujący sposób, z ciekawą scenografią i muzyką zaprezentowano widzom najważniejsze mity greckie, o których
uczniowie rozmawiają również na lekcjach historii i języka polskiego.
Najwięcej emocji wzbudziło zaproszenie widzów na scenę do udziału
w konkursach i zadaniach teatralnych.
„Szkolny Miszmasz”

Sukces Kamila

26 listopada br. w Gimnazjum w Tulcach uczeń naszej szkoły, Kamil
Gramza z klasy 2e, otrzymał wyróżnienie na XI Międzypowiatowym
Konkursie Gwary Poznańskiej. Kamil przygotowywał się pod kierunkiem p. Danuty Kobus-Boguni i zaprezentował tekst znanego autora
tekstów gwarowych Juliusza Kubla. Należy nadmienić, że już wcześniej,
w maju br. uczeń odniósł sukces podczas organizowanego w naszym
gimnazjum konkursu gwary poznańskiej.
„Szkolny Miszmasz”

Alarm!

29 listopada br. odbyła się w naszej szkole powszechna próbna
ewakuacja, będąca sprawdzianem zachowań w wypadku alarmu przeciwpożarowego. Wcześniej, na lekcjach wychowawczych, nauczyciele
przypomnieli uczniom zasady postępowania w takiej sytuacji. Z regułami tymi zapoznali się również wszyscy pracownicy szkoły. Ewakuacja,
od momentu ogłoszenia przez dyrektora szkoły komunikatu i sygnałów
dźwiękowych do chwili opuszczenia przez wszystkich 360 uczniów,
37 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obsługowych obu
budynków i zgromadzenia się na wyznaczonym placu, trwała 7 minut.
Następnie, zgodnie z procedurami miało miejsce sprawdzenie obecności i złożenie meldunku dyrektorowi. Cała akcja trwała 15 minut.
Iwona Migasiewicz

Egzaminy próbne

W ciągu trzech dni, 7-9 grudnia, wszyscy trzecioklasiści napisali,
przeprowadzony zgodnie z wszystkimi procedurami, próbny egzamin
gimnazjalny obejmujący zagadnienia humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze oraz sprawdzający znajomość nowożytnego języka
obcego, przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
w Warszawie. Rezultaty będą znane w styczniu.
Należy wspomnieć, że pod koniec października uczniowie poddali
się próbnemu egzaminowi przeprowadzonemu on-line przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
Wyniki wraz z diagnozą i wskazówkami do dalszej nauki są dostępne dla ucznia i jego rodziców po indywidualnym zalogowaniu się na
stronie organizatora.
Iwona Migasiewicz

Dzień Pluszowego Misia

W piątek, dnia 25 listopada 2011 roku w Przedszkolu Publicznym
w Jabłkowie we wszystkich oddziałach obchodziły Dzień Pluszowego
Misia. Dzieci z grupy „Pszczółki” i „Słoneczka” w Jabłkowie przyszły
do przedszkola ze swoim ulubionym pluszakiem. Każde dziecko
opowiadało, jak na imię ma jego miś i za co go tak mocno kocha.
Następnie wszystkie przedszkolaki wykonały gimnastykę ze swoim
misiem. Kolejną atrakcją było wspólne odśpiewanie „sto lat” naszym
misiom i zjedzenie pysznego tortu Urodzinowego. Następnie na zajęcia
przybył niezastąpiony Pan Antoni, który wcielił się w postać Czesława Janczarskiego. Dzięki niemu dzieci poznały misie - książkowych
i filmowych bohaterów oraz krótką historię pluszowego misia, która
rozpoczyna się w 1902 roku, kiedy to ówczesny prezydent Stanów
Zjednoczonych Theodore Roosevelt, będąc na polowaniu, sprzeciwił
się zabiciu młodego niedźwiadka. Świadkiem tego wydarzenia był
Clifford Berryman, który uwiecznił tę historię na rysunku. Rysunek
ukazał się w waszyngtońskiej gazecie, gdzie ujrzał go Morris Michton,
właściciel sklepu z zabawkami. Wpadł on na pomysł, aby wykonać kilka
zabawek przedstawiających misia i zobaczyć, jak się będą sprzedawały.
Jak można się domyślać, pluszowe misie sprzedawały się znakomicie.
Następnie nasz poeta przeczytał dzieciom bajki o misiach. Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał ponad sto lat temu
i do dziś pozostaje najlepszym przyjacielem dzieci i niezastąpioną
przytulanką przy zasypianiu.
Oddział w Łosińcu został zaczarowany w Stumilowy Las, który
później zamienił się w Kącik dla Pluszaków. Przedszkolaki otrzymały
słodki poczęstunek oraz miały możliwość spróbowania miodu z ciasteczkami przysmak Kubusia Puchatka. Dzień ten na pewno na długo
pozostanie w naszej pamięci i będziemy go mile wspominać. Serdecznie
dziękujemy Panu Antoniemu za uatrakcyjnienie naszej uroczystości
oraz sponsorowi, który pragnął pozostać anonimowy.
Agnieszka Kokowska
Justyna Korczak-Sękowska

„Andrzejki” w Jabłkowie ...

Andrzejki w naszym przedszkolu to już tradycja. Dzień 30 listopada
był dniem radosnych zabaw i wróżb. Dzieci z grup przedszkolnych
na ten dzień postanowili zaprosić swoich rodziców, którzy w ramach
„drzwi otwartych” mogli zobaczyć jak wyglądają zajęcia dydaktyczne
w naszym przedszkolu. Rodzice nie tylko obserwowali prace swoich
pociech, ale zostali także włączeni do zabaw. Wspólnie wróżyliśmy,
wszyscy zaproszeni rodzice mogli poznać swoją bliższą i dalszą
przyszłość. Dzieci poznały tradycje ludowe i wróżby andrzejkowe
przekazywane z pokolenia na pokolenie (lanie wosku, magiczne serca
oraz wiele innych). Na zakończenie dzieci dały popis taneczny, który
rodzicom bardzo się podobał. Było dużo śmiechu i zabawy, a dzieci
były bardzo dumne, że mogły pokazać się przed swoimi kochanymi
rodzicami. Mamy zaproponowały, aby następnym razem zaprosić także
tatusiów, aby także oni mogli zobaczyć swoje dzieci w niecodziennej
dla nich sytuacji.
Forma zajęć otwartych bardzo spodobała się naszym rodzicom,
którzy już pytali, kiedy odbędą się następne takie zajęcia. Cieszymy
się, że nasza propozycja spodobała się naszym rodzicom i już przygotowujemy się do następnych zajęć.
Magdalena Reis

… i w Łosińcu

Pod koniec listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Andrzejki. Dzieci przyszły tego dnia w przeróżnych przebraniach były
księżniczki, wróżki, klauny, cyganki, a nawet mały diabełek. Zabawa
była szampańska przeplatana licznymi konkursami i wróżbami. Dzieci
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tylko czekały na to, co tym razem wywróżą sobie z wosku, czy jakie imię
będzie nosił przyszły mąż, czy żona. Nie obyło się też bez słodkiego
poczęstunku. Czas mijał tak szybko, że nawet się nie obejrzeliśmy,
a już trzeba było kończyć, ale już niedługo czekają nas kolejne atrakcje.
Monika Długa

Zawitał do nas teatr

W piątek, dnia 2 grudnia 2011r. Przedszkole Publiczne w Jabłkowie
odwiedził teatr z Krakowa. Dzieci z grupy „Pszczółek” i „Słoneczek”
wraz ze swoimi starszymi kolegami z Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
z klas I-III obejrzały spektakl pt. „Skrzat Fitelitury”. Dzieci z ogromnym przejęciem śledziły losy córki młynarza, która poślubiła królewicza. W trakcie przedstawienia aktorzy zapraszali dzieci z widowni na
scenę do aktywnego uczestnictwa w spektaklu. Przedstawienie bardzo
nam się podobało. Już dziś z utęsknieniem czekamy na kolejny teatr
w naszym przedszkolu…
Agnieszka Kokowska, Magdalena Reis

Spotkanie opłatkowe

Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres oczekiwany nie tylko
przez dzieci, ale także przez dorosłych. W naszym przedszkolu już od
dłuższego czasu czuło się świąteczną atmosferę – pięknie przystrojone
sale zajęć oraz konkurs „Świąteczne kolędowanie” wprowadziły nas
w bożonarodzeniowy klimat. Tradycją naszego przedszkola jest przygotowywanie i wystawienie Jasełek. W tym roku spotkanie opłatkowe
odbyło się w czwartek, dnia 22 grudnia. Przygotowaniem części artystycznej zajęła się pani Magdalena Reis. Natomiast oprawą taneczną
do przedstawienia pani Agnieszka Kokowska. Na pięknej scenie z rozgwieżdżonym niebem, przygotowanej przez panią Paulinę Grossmann
i panią Katarzynę Szymańską dzieci przedstawiły Jasełka i dwa tańce
świąteczne. Po części artystycznej pani dyrektor przedszkola, Sławomira Kędziora wręczyła nagrody z konkursu „Świąteczne kolędowanie”.
I miejsce – Maria Szymczak (grupa 3-4 – latki), II miejsce – Aneta
Zalewska (grupa 5-6 – latki), III miejsce – Karol Stawowy (grupa
3-4 – latki), Wyróżnienia: Marcelina Kryskowiak (grupa 3-4 – latki),
Oliwia Woźniak ((grupa 5-6 – latki)
Podczas spotkania nie zabrakło także życzeń, dzielenia się opłatkiem,
wspólnej wigilii na słodko i najważniejszego dla naszych milusińskich,
długo oczekiwanego Gwiazdora, który dla każdego dziecka miał niespodziankę. Serdecznie dziękujemy rodzicom za przybycie i stworzenie
miłej i ciepłej atmosfery. Szczególne podziękowania składamy także
wszystkim rodzicom zaangażowanym w zorganizowanie spotkania
opłatkowego oraz sponsorom, którzy pragną pozostać anonimowi.
Agnieszka Kokowska

Wigilia w Przedszkolu Publicznym

22 grudnia w szkole i przedszkolu w Rejowcu odbyły się Jasełka
Bożonarodzeniowe. W nowoczesnym przedstawieniu z udziałem
NIEBA, kuszących DIABŁÓW i DZIECI poddawanym różnym
próbom i pokusom, pojawiła się nadzieja ludzkości – ŚWIĘTA RODZINA.
W świątecznym nastroju przedszkolaki i ich rodzice udali się na
przygotowany przez rodziców i Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA
słodki poczęstunek. A co by tradycji stało się za dość najpierw podzieliliśmy się opłatkiem i popłynęły serdeczne życzenia.
Pani Dyrektor wręczyła wychowawczyniom prezent dla oddziału
przedszkolnego w Rejowcu – tunel rehabilitacyjny, który dzieci od
razu wypróbowały, co przyniosło wiele radości i uśmiechów.
Odwiedził nas również najbardziej oczekiwany przez dzieci Gwiazdor, niektórym się nawet kolana ugięły z wrażenia, dzieci zaśpiewały
kolędę i każde otrzymało drobny upominek.
Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc i zaangażowanie
w przygotowanie uroczystości i Zarządowi Stowarzyszenia za wspaniały prezent.
Anna Kądziela

Tydzień wolontariatu

W ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy” w dniach
5-9 grudnia 2011 w Szkole Podstawowej w Jabłkowie zorganizowany
został Tydzień Wolontariatu. To ogólnopolskie wydarzenie propagujące ideę wolontariatu szkolnego było w naszej szkole organizowane
po raz pierwszy.
Tydzień Wolontariatu stał się wspaniałą okazją do zaprezentowania
działań podejmowanych przez społeczność szkolną na rzecz potrzebujących. Wśród podjętych działań znalazły się:
• Akcja informacyjna nt. działań wolontariatu.
• Kiermasz świąteczny.
• Przedstawienie „To brak ruchu i śmieci tuczą dzieci” propagujące
zdrowy tryb życia wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.
• Spotkanie z dietetykiem.
• Gry i zabawy ruchowe.
• Nauka tańca.
• Pomoc w nauce.
• Pomoc w podawaniu posiłków uczniom najmłodszym.
• Zbiórka „groszy”.
• Sprzedaż wigilijnych świec Caritas.
Działalność wolontariuszy przyniosła wiele korzyści potrzebującym
i miała też pozytywny wpływ na samych pomagających. Dzięki podjętym
działaniom dzieci miały okazję uczyć się postawy szacunku i tolerancji
wobec drugiego człowieka. Kształtowały umiejętności komunikowania
się, współpracy, nabywania wiedzy na temat osób niepełnosprawnych
i specyfiki pracy z nimi. Zaspokojona została potrzeba kontaktu
z drugim człowiekiem. Wolontariusze mieli okazję rozwijać swoje
zdolności manualne i interpersonalne, a także mieli szansę wykazać
się na terenie szkoły. Ponadto zorganizowane wydarzenie umożliwiło
zagospodarowanie wolnego czasu uczniom.
Joanna Tomczak

W świątecznej atmosferze

W grudniu w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA odbyły się kiermasze bożonarodzeniowe. Każdy, kto
tego dnia przekroczył progi szkół, mógł nabyć piękne, własnoręcznie
wykonane ozdoby choinkowe, bombki, stroiki, kartki świąteczne oraz
urocze złote choineczki z modrzewiowych szyszek lub z makaronu.
Samorząd Uczniowski zadbał również, by przybyli na kiermasz rodzice
i goście mogli porozmawiać przy filiżance kawy.
lub herbaty oraz skosztować ciasta upieczonego wcześniej przez
mamy. A że nie samym chlebem człowiek żyje, postarano się także
o strawę dla ducha… W szkole w Lechlinie dzięki Agacie, Michałowi i Kubie Rakowskim, uczniom ze Szkoły Muzycznej w Wągrowcu,
można było posłuchać największych utworów muzyki klasycznej
i popularnej, wykonanych na flecie oraz pianinie.
Drugi kiermasz bożonarodzeniowy upłynął w serdecznej, świątecznej
już atmosferze. Mamy nadzieję, że jego organizacja na stałe wpisze
się do kalendarza naszej szkoły.

Matematyczne potyczki

9 grudnia w Punkcie Filialnym w Lechlinie odbył się etap szkolny
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, organizowanego przez
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W konkursowe szranki stanęło
21 uczestników, wśród których znaleźli się piąto- i szóstoklasiści ze
szkoły w Jabłkowie oraz z punktów filialnych w Lechlinie i Rejowcu.
Aby przejść do następnego etapu, należało uzyskać minimum 30
punktów. Sztuka ta udała się Weronice Sydow ze szkoły w Lechlinie,
która zdobywszy 33 punkty, zakwalifikowała się do etapu rejonowego.
Zwyciężczyni gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Lidia Błachowiak
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Drodzy czytelnicy! „Harfa” życzy Wam szczęśliwego Nowego Roku opromienionego w niezliczone laski Bożej Dzieciny pod nieustanną opieką Niepokalanej Matki.
Danuta Grzegorzewska

Kameralna Wigilia

21 grudnia 2011 r. Członkowie Chóru Kameralnego, wspólnie z zaprzyjaźnionymi Członkami z Wągrowieckiego Chóru Kameralnego, spotkali
się w Skokach, w Karczmie Kołodziej na zorganizowanej z inicjatywy
członków WIECZERZY WIGILIJNEJ. Kto mógł postarał się, aby
uczestniczyć w spotkaniu, na którym panowała iście rodzinna atmosfera
– dzielenie się opłatkiem, szczere życzenia z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia, menu zgodne z tradycją oraz jak na chór przystało,
wspólne kolędowanie trwające do późnego wieczoru.
Atmosfera panująca na spotkaniu jeszcze raz potwierdziła celowość
organizowania tego rodzaju spotkań. W przypadku naszych zespołów
spotykają się ludzie z różnych środowisk, których łączy wrażliwość artystyczna oraz wspólny cel. Taka integracja rodzi sympatie i trwałe przyjaźnie.
Andrzej Mizgajski

„Nuż my wierni zaśpiewajmy”

O tym, że kolędowanie w Budziszewicach jest zawsze na topie, przekonali się członkowie Zespołu Śpiewaczego „Harfa”.
W ostatnią środę grudnia spotkali się z mieszkańcami Budziszewic
na opłatkowym wieczorze z kolędą. Inicjatorką spotkania była Sołtys
Budziszewic pani Henryka Kluj. Pani Henia wspólnie z koleżankami
przygotowały uroczyste spotkanie wraz z poczęstunkiem. Nowo odrestaurowana świetlica lśniła czystością i pachniała świeżością, a stoły zastawione słodyczami zapraszały do kolędowania i łamania się opłatkiem. Na
zaproszenie pani Sołtys przybył także proboszcz parafii pw. Św. Jakuba
w Budziszewku ksiądz Grzegorz Kuliński, który był bardzo zadowolony,
że razem z parafianami, no i oczywiście gośćmi – „Harfą”, mógł wspólnie
zaśpiewać nasze polskie i nie tylko, kolędy.
Opłatkowe spotkanie rozpoczęła powitaniem pani Sołtys, a ksiądz proboszcz tradycyjnym obrzędem religijnym - cytując min. wersy z Ewangelii
św. Jana - zainicjował wieczerzę. Następnie łamano się opłatkiem i degustowano potrawy przygotowane przez organizatorów. Potem nastąpiło śpiewanie kolęd pod przewodnictwem „Harfy”. Kolędy śpiewano a cappella i z
podkładem muzycznym. Przerywnikami były anegdoty bożonarodzeniowe
opowiadane przez gości i przez miejscowych.
Krótkim występem kolęd, grając na organach, zadebiutowała młoda
mieszkanka Budziszewic – Klaudia.
Ciekawym momentem było śpiewanie na przemian kolęd i pieśni patriotycznych. „Typowo polskie zachowanie…” - stwierdził ksiądz proboszcz
Grzegorz Kuliński .Trzygodzinne spotkanie minęło jak „z bicza trzasnął”
. Na zakończenie wieczornicy, radny Antoni Wiśniewski, notabene szef
„Harfy”, wręczył miejscowym prezenty w postaci pięknych gminnych
kalendarzy na Nowy Rok 2012.
W grudniu „Harfa” kolędowała także podczas VI Bożonarodzeniowego
Jarmarku w hali skockiego Gimnazjum, do której przyszli mieszkańcy
Gminy Skoki chętni w udziału w imprezie integrującej pokolenia.
Nie dane było im śpiewać – pierwszy raz podczas emeryckiej wigilii – na
spotkaniu wigilijnym „Z kolędą do Seniorów” w dniu 17 grudnia w „Sali
na Piętrze” Biblioteki Publicznej w Skokach. Ten „pierwszy raz” musiał
kiedyś nastąpić. Imprezę zdominował profesjonalny Zespół „Moment”
pod kierownictwem Joachima Perlika.
Za to upust chęci śpiewania kolęd dali podczas „Wigilii u Franka” 22
grudnia. Imprezę tą zorganizował wraz z żoną radny Franciszek Deminiak. W spotkaniu brali udział: Burmistrz Tadeusz Kłos, Sekretarz Gminy
Blanka Gaździak oraz Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa.
W pierwsze święto Bożego Narodzenia „Harfa” śpiewała w kościele
pw. śśw. Piotra i Pawła – oj, kiedy będzie w parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa – na mszy świętej w intencji zmarłych emerytów. W Święto
Trzech Króli zaśpiewała kolędy podczas mszy za duszę śp. byłego członka
Zespołu- Bogdana Starzyńskiego.

Rozwesołkowa Kolęda

Z kolędą najpiękniejszą z wszystkich
kolęd przybyły do
skockiej Biblioteki
w niedzielę 15.stycznia 2012 roku ROZWESOŁKI. Do Sali
na piętrze zaprosiły
swoich najbliższych,
aby z nimi (choć już
po świętach) przeżyć na nowo świąteczny czas. Magia Świąt wypełniła
wnętrze Biblioteki, a biała po raz pierwszy tej zimy zima dodała spotkaniu
niewątpliwego uroku.
Sceną zawładnęły ROZWESOŁKI z energią i żywotnością, profesjonalną grą aktorską, mistrzowską inscenizacją wykonywanych pastorałek,
rekwizytami i instrumentami godnymi prawdziwych artystów. W kolejce
z gratulacjami dla instruktorów ustawili się niemal wszyscy rodzice.
A doprawdy gratulować jest czego. Pastorałki w opracowaniu muzycznym
Teresy Niewiarowskiej i Mariusza Matuszewskiego do tekstów Wandy
Chotomskiej brzmiały pięknie, nastrojowo(„Zagraj dziecku kołysankę”,
„Nie miały aniołki”), bawiły („Miała babcia krowę”, „Kolędnicy-wędrownicy”, „Kundel rudy”) i wzruszały(„Kolęda domowa”). Zabrakło jedynie
utworu na bis, wszak owacje na stojąco ze strony publiczności to już proszę
Państwa do bisów obligują.
Miejmy nadzieję, że na kolejny występ nie pozwolą zbyt długo czekać:
Elżbieta Drygas, Jerzy Hamerski i Renata Garczarek – instruktorzy grupy
teatralnej działającej przy skockiej Bibliotece. Krzyśkowi - Rozwesołkowi
gratulujemy opanowania trudnej sztuki przeskoku przez ciupagę. ROZWESOŁKOM rozwesołego całego roku nowego życzymy.

Koncertowa niedziela Skoczków

Prawdziwe kolędowe show zaprezentowała grupa artystyczna SKOCZKI w niedzielę 15. stycznia 2012 roku. Termin „show” choć przypisywany
kolędom raczej nie jest, to tym razem żadne inne określenie nie oddałoby
kwintesencji występu.
SKOCZKI koncertowały w nowo
wybudowanym kościele na Wschodzie
w Wągrowcu. Żywiołowe wykonanie
kolęd w dynamicznych aranżacjach,
kolorowe stroje
młodych artystów,
odpowiednie nagłośnienie i uśmiechnięci słuchacze stworzyły niepowtarzalne wrażenie. Wśród utworów
usłyszeliśmy oryginalną wersję „Chojki” z repertuaru Arki Noego, „Gloria
in exelsis”, „Triumfy Króla Niebieskiego”, „Skrzypi wóz” i inne kolędy,
i pastorałki.
Nie był to jedyny wyjazd koncertowy SKOCZKÓW. Przypomnijmy
wcześniej grupa była gościem w MOW Antoniewie, występowała podczas
Jarmarku Bożonarodzeniowego w skockim gimnazjum, w wągrowieckim
Domu Seniora, w Jabłkowie, podczas XX Finału WOŚP w Skokach
i Pawłowie Żońskim.
Zaplanowane zostało już tournee poza granice gminy z przebojami „na każdą
porę roku”. SKOCZKOM życzymy udanych koncertów, radości płynącej ze
śpiewu i zdrowego wskoczenia w 2012 rok.
Elżbieta Skrzypczak
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65 lat NA DOBRE i NA ZŁE
- niezwykły Jubileusz Małżeństwa
Ireny i Stefana Hepnerów

Niezwykły Jubileusz, bo 65 lat związku
małżeńskiego, 21 grudnia 2011 roku świętowali małżonkowie Irena i Stefan Hepnerowie
z Roszkówka.
A wszystko zaczęło się 65 lat temu, 21 grudnia 1946 roku, gdy ówcześni narzeczeni Irena
Łakota ze Skoków i Stefan Hepner z Roszkówka, mówiąc sakramentalne „TAK” w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skokach,
zdecydowali się zawrzeć związek małżeński
i założyć rodzinę.
I aż trudno uwierzyć, że od tego czasu minęło
ponad 23.725 wspólnie przeżytych dni i nocy.
Dni szczęśliwych, ale też i trudnych, pełnych
troski o życie i zdrowie swych najbliższych,
które niewątpliwie dzięki Opatrzności, ale
też i dzięki Ich własnym staraniom i wysiłkom
pozwoliły Im cieszyć się obecnym Jubileuszem.
Z okazji Jubileuszu, małżonków odwiedził
Burmistrz Tadeusz Kłos wraz z Kierownikem
Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką-Przywarty, który w imieniu Samorządu
Gminy pogratulował Im wspólnie przebytej
drogi. Równocześnie podziękował Jubilatom
za codzienną pracę na rzecz swych rodzin
i środowiska i życzył Im dalszych lat zdrowego
i szczęśliwego życia.
Piszący te słowa, miał szczęście towarzyszyć
tej wizycie i rozmawiać z Jubilatami zarówno
o tragicznych, jak i o szczęśliwych dziejach
z życia małżonków i ich rodziny.
Pani Irena Łakota urodziła się 15 kwietnia
1928 roku we wsi Kokoszczyn w Gminie Rokietnica, gdzie wraz z rodziną zamieszkiwała
do 1937 roku, tj. do czasu gdy po śmierci Jej
matki, ojciec zdecydował się na ponowne małżeństwo, po czym kupił gospodarstwo rolne
w Roszkówku i wraz z rodziną zamieszkał

w Skokach. Łakotowie byli normalną polską
rodziną. Ojciec zajmował się prowadzeniem
gospodarstwa rolnego, a macocha prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Tak było
do pierwszych dni września 1939 roku, gdy
z rąk hitlerowców zginął Jej ojciec i starszy brat.
Pani Irena wraz z rodzeństwem była świadkiem
rozstrzelania brata i postrzelenia trzymającej na
ręku najmłodszą siostrę macochy, która ranna
ratowała się ucieczką i nigdy już nie powróciła do
Skoków. W tej sytuacji opiekę nad rodzeństwem
przejęła starsza siostra Honorata, pod opieką
której Jubilatka pracując w niemieckim gospodarstwie rolnym, wkraczała w dorosłe życie.
Pan Stefan urodził się 7 kwietnia 1927 roku
w Roszkówku. W czasie okupacji pracował w ro-

Św. Mikołaj w Bliżycach
Dnia 4 grudnia Święty Mikołaj zaszczycił swoją obecnością również
dzieci ze wsi Wysoka i Bliżyce. Mikołaj przybył do Bliżyc lekko podenerwowany, gdyż jak mówił, renifery się zbuntowały brakiem śniegu i nie
dały zaprzęgnąć się do sań. Dlatego Mikołaj przyjechał dla odmiany
bryczką zaprzęgniętą w dwa piękne konie.
Po przywitaniu się z dziećmi Święty przystąpił do rozdawania prezentów. Z każdym z dzieci rozmawiał i nie wszyscy deklarowali, że byli
w tym roku grzeczni.
Jednak każdy z naszych milusińskich otrzymał prezent oraz mógł
przy blasku choinki pośpiewać kolędy. Świętemu Mikołajowi spodobało się w Bliżycach, jednak musiał wyruszyć w dalszą drogę do innych
grzecznych dzieci.
Spotkanie mikołajkowe zostało zakończone przy gorącej herbacie
oraz słodyczach przygotowanych dla dzieci i ich przybyłych rodziców.
Sołtys Sołectwa Bliżyce

dzinnym zakładzie dekarskim. Po wyzwoleniu
podjął pracę w PKP, a po ślubie wraz z żoną
Ireną zamieszkał w mieszkaniu służbowym
w Roszkówku, które następnie wykupił i zamieszkuje w nim do dzisiaj. W latach 70-tych
przez kilka lat pracował w Domu Plenerowym
Akademii Sztuk Pięknych, by następnie za
namową ówczesnego Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej założyć
własny zakład dekarski, który prowadził do
czasu przejścia na emeryturę.
Stefan Hepner przez kilkanaście lat był
radnym Rady Miejskiej oraz działaczem organizacji społecznych i członkiem Rady Parafialnej.
Do dzisiaj jest szanowanym członkiem honorowym Ochotniczej Straży Pożarnej i członkiem
Polskiego Związku Wędkarskiego, a samo
wędkarstwo pozostaje jego największa pasją.
Pani Irena głównie zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowaniem
dzieci. Ale nie tylko. Przez ponad 10 lat pracowała w Ośrodku Wypoczynkowym Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego i praca ta
zapewniła jej własne świadczenia z ZUS.
Państwo Hepnerowie szczęśliwie wychowali
ośmioro dzieci (4 córki i 4 synów) i doczekali
się 13 wnuków i 9 prawnuków.
Dzieje naszych Jubilatów, Ireny i Stefana
Hepnerów potwierdzają w pełni słowa Roberta
Poulet, który powiedział, że „Prawdziwą miłość
poznaje się, nie po jej sile, lecz po czasie jej
trwania”.
Dołączając do osób spieszących do Jubilatów
z życzeniami, w imieniu Redakcji „Wiadomości
Skockich”, życzymy Im dużo zdrowia i szczęścia
oraz wiele radości ze szczęścia Ich najbliższych
i doczekania się kolejnych Jubileuszy.
Edmund Lubawy
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KONCERT,

na który warto było czekać

Po ubiegłorocznym koncercie noworocznym w Skokach wydawało się wielu z jego uczestników, że niczym
już nas miejscowa książnica zaskoczyć i zachwycić nie może.
Kolejny jednak raz animatorki kultury
udowodniły, że są specjalistkami od rzeczy
niemożliwych. Bo czyż można się było spodziewać, że w sobotni wieczór 14 stycznia
będziemy świadkami prawdziwego wydarzenia
artystycznego, które będzie nie tylko kolejnym
koncertem noworocznym ale koncertem mistrzów i to aż dziewięciu?
Na dwie godziny przenieśliśmy się w świat
cudownych dźwięków, pięknych arii operowych i operetkowych w wykonaniu wspaniałych artystów, artystów Teatru Wielkiego
w Poznaniu. I niech nie czują się wprowadzeni w błąd Ci, którzy wyczytali, iż w programie
wystąpi Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych Zamku Kórnickiego Castle Brass.
Zespół wystąpił, ale ten wspaniały kwintet
tworzą muzycy, którzy na co dzień grają
w orkiestrze właśnie Teatru Wielkiego w Poznaniu. To panowie: Leszek Kubiak i Maciej
Gwóźdź (trąbka), Zbigniew Starosta(puzon),
Mikołaj Olech (waltornia) i Zbigniew Wilk
(tuba). A w sobotę zagrali dla nas i to jak
zagrali! I choć zagrali bez zadęcia, to dęli
w swe instrumenty, a nawet tylko w same
ustniki, po mistrzowsku.
Ale to nie koniec atrakcji tego wieczoru,
bo obok wirtuozerskiej gry usłyszeliśmy
troje solistów tegoż teatru w repertuarze
godnym największych i najznamienitszych sal
koncertowych. Swoim cudownym sopranem

czarowała nas pani Barbara Kubiak, a dwaj
tenorzy - panowie Karol Bochański i Marek
Szymański wprawiali nas w zachwyt swoimi
interpretacjami znanych arii i pieśni, że wspomnę choćby o jednej „O sole mio”.
Koncert prowadził też artysta, jakże by
mogło być inaczej, pan Tomasz Raczkiewicz,
którego przed dwoma laty mogliśmy usłyszeć
jako Farinellego. Pan Tomasz nie tylko pięknie
śpiewa kontratenorem, ale potrafi w cudowny
i bardzo zabawny sposób opowiadać o muzyce
i nie tylko o niej.
Reakcja widowni, gromkie brawa i prośby
o bis świadczyły, że nie tylko mnie zachwycił
ten koncert. I nie był to zachwyt prowincjuszy,
do których zawitała po raz pierwszy prawdziwa
sztuka, ale był to wyraz podziwu i podziękowania od znawców i bywalców niejednego
artystycznego wydarzenia.
A skoro był to koncert noworoczny, jako
się rzekło, był i toast szampanem i życzenia
i szarlotka, by tradycji stało się zadość.
Nie będę chwalić organizatorów tego przedsięwzięcia, nie będę też szczególnie dziękować,
bo chyba najpiękniejszym podziękowaniem
i pochwałą było zachowanie cudownej, jak
zawsze, publiczności i to nie tylko skockiej,
co też stało się już tradycją takich koncertów.
Nie wiem, czym za rok zaskoczą nas Panie
ze skockiej biblioteki, ale że zachwycą – tego
jestem pewna.
Irena Kasica

