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Wszystkie zespoły prezentowały piosenki 
tradycyjne, którymi żyło i żyje ich pokolenie. 
Jednak obok nich zabrzmiało to co dotychczas 
wydawało się niemożliwe, a więc emeryci 
zaśpiewali aktualne piosenki młodzieżowe, a 

młodzież, pieśni którymi żyli i które nucili ich 
dziadkowie. Jednym słowem było wspaniale i 
tak dalej trzymać. 

Uzupełnieniem prezentacji amatorów był 
koncert Drugiej Maryli, który stał się okazją 

do wspólnej zabawy z członkami zespołów i z 
publicznością. 

Relację oraz zdjęcia z Festiwalu zamieści-
my w listopadowym wydaniu „Wiadomości 
Skockich”.

I Festiwal 

Pod hasłem „Muzyka Łączy Pokolenia” 27 października br. w hali Gimnazjum odbył się I Festiwal 
Pieśni. Festiwal ten to poszerzenie koncepcji Festiwalu Chórów Emeryckich, które od lat odbywały się w 
Skokach. Stąd też obok siedmiu zespołów śpiewaczych ludzi trzeciego – złotego wieku zaprezentowało się 
siedem zespołów młodzieżowych. 

„MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA”

Zbiorowa fotka członków zespołów – uczestników Festiwalu. 

II Gala Produktów Regionalnych 
Tradycyjnych I LokalnycH

Po tegorocznym lecie i wakacjach pozostały już tylko 
nikłe wspomnienia, a tu jesień na samym początku przy-
gotowała nam niespodziankę. Otóż w niedzielę, 30 wrze-
śnia w hali widowiskowo-sportowej skockiego gimnazjum 
odbyła się II Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych 
i Lokalnych. 

Organizatorem imprezy był Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki oraz Stowarzyszenie Dolina Wełny, które jest Lo-
kalną Grupą Działania w ramach pilotażowego programu 
Leader+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
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JAK GŁOSOWALI SKOCZANIE ?
W przyspieszonych wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej 

uprawnionych do głosowania było 6632 wyborców, którzy mogli 
oddać swe głosy w 7-miu lokalach wyborczych na terenie Miasta i 
Gminy Skoki. W trakcie wyborów oddano 3180 głosów, w tym 3100 
głosów ważnych, co oznacza że w wyborach uczestniczyło 47,92% 
uprawnionych.

W wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej na poszczególne listy oddano 
następującą liczbę głosów ważnych: 

- Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – 20 głosów;
- Lista nr 3 – Komitet Wyborczy Ligi Polskich Rodzin – 13 głosów;
- Lista nr 6 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość -618 gło-

sów; w tym na kandydującego z tej listy mieszkańca Gminy Mieścisko 
Bogdana Fleminga 21 głosów, najwięcej głosów z tej listy otrzymał 
Tomasz Górski – 239;

- Lista nr 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 957 
głosów, w tym 463 głosy na lidera listy Adama Szeinfelda i 177 głosów 
na mieszkańca Miasta Wągrowca Jerzego Piaseckiego;

- Lista nr 10 –Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
– 180 głosów, w tym na lidera listy Stanisława Kalembe 113 głosów 
i na kandydującego z tej listy wicestarostę wągrowieckiego Tomasza 
Kranca 12 głosów;

- Lista nr 15 – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej 
Polskiej – 123 głosy, w tym na lidera Listy Renatę Beger 42 głosy i na 
mieszkankę Skoków Angelinę Kwiatek 48 głosów;

- Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci 
1189 głosów, w tym na mieszkańca Skoków Stefana Mikołajczaka 1088 
głosów, na lidera listy Romualda Ajchlera 25 głosów i na Stanisława 
Steca 36 głosów.

Mieszkańcy Gminy Skoki, kandydujący do Sejmu Rzeczpospolitej 
w okręgu pilskim zyskali łącznie: Stefan Mikołajczak 8358 głosów, 
tj. 14,17% głosów oddanych na listę (głosy oddane na listę: 58960), 
a Angelina Kwiatek 258 głosów tj. 4,06% głosów oddanych na listę 
(głosy oddane na listę: 6352). Liczba zdobytych głosów nie zapewniła 
im miejsc w Sejmie obecnej kadencji.

Rezultaty wyborów do Senatu przedstawiamy w poniższym zesta-
wieniu:

KOMUNIKAT !!!
SZANOWNI PAŃSTWO,

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU
2 LISTOPADA 2007 R.

URZĄD MIASTA I GMINY W SKOKACH 
BĘDZIE NIECZYNNY.

                                        BURMISTRZ MIASTA I GMINY
                                                    TADEUSZ KŁOS

1 LISTOPADA – UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH !

1 listopada tradycyjnie ob-
chodzimy Uroczystość Wszyst-
kich Świętych. Udamy się na 
cmentarze, często w odległych 
miejscach kraju, by odwiedzić 
groby naszych najbliższych, 
przyjaciół i znajomych, którzy 
odeszli na zawsze. Zapalimy 
znicze, będziemy się modlić za 
dusze zmarłych i wspominać 
tych, których nam braknie, a 
którzy w naszej pamięci i ser-
cach pozostali na zawsze. 

Odwiedzając naszych bli-
skich, nie zapominajmy też 
o tych, często obcych nam 
osobach, którzy oddali życie w 
obronie Ojczyzny. Wspomnijmy 
naszych wychowawców, kapła-
nów i społeczników, którym 

były bliskie sprawy naszej społeczności lokalnej. 
Dla ułatwienia naszym czytelnikom uczestnictwa w uroczystościach 

ku czci zmarłych podajemy ich godziny na terenie Miasta i Gminy 
Skoki oraz w parafiach sąsiadujących z naszą Gminą:
SKOKI
· 1 XI godz. 14:00 – Msza Św. z procesją na cmentarzu;
· 2 XI godz. 20:00 – Procesja różańcowa na cmentarzu;
REJOWIEC
· 1 XI godz. 15:00 – Msza Św. w kościele, a następnie procesja na cmentarz;                 
LECHLIN
· 1 XI 14:00 – Msza Św. w kościele, a następnie procesja na cmentarz:;
DĄBRóWKA KOŚCIELNA
· 1 XI godz. 14:00 – Msza Św. w kościele, a następnie procesja na cmentarz;
POPOWO KOŚCIELNE
· 1 XI godz. 14:00 – Msza Św. w kościele, a następnie procesja na cmentarz;
BUDZISZEWKO
· 1 XI godz. 13:00 – Msza Św. w kościele, a następnie procesja na cmentarz;
DŁUGA GOŚLINA
· 1 XI godz. 13:30 – Msza Św. w kościele, a następnie procesja na cmentarz;
RACZKOWO
· 1 XI godz. 14:00 – Msza Św. z procesją na cmentarzu;

Dzień 2 listopada – Dzień Zaduszny, to kolejny dzień poświecony 
pamięci naszych zmarłych. W dniu tym w kościołach odbywać się 
będą Msze Św. z modlitwami za zmarłych. Odbędą się też procesje 
wokół kościołów i procesje na cmentarze. W parafii Św. Mikołaja w 
Skokach o godz. 20:00 tradycyjnie już odbędzie się procesja różańcowa 
na cmentarzu.

11 LISTOPADA – NARODOWE 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI !

11 listopada 1918 r. po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepod-
ległość i wróciła na mapy Europy i Świata. Dzień ten stał się Polskim 
Świętem Narodowym i obchodzimy go jako Dzień Niepodległości. 

Tradycyjnie już w tym Dniu uroczystości odbędą się też w naszej 
Gminie i do udziału w nich zapraszamy współmieszkańców. 

Centrum naszych obchodów będzie kościół pw. Św. Piotra i Pawła, 
gdzie o godz. 18:00 odbędzie się uroczysta msza święta w intencji Oj-
czyzny. Po mszy nasza młodzież zaprezentuje montaż słowno-muzyczny 
poświęcony temu wielkiemu wydarzeniu w historii Polski i Polaków. 

Po spektaklu odbędzie się też przemarsz pod Tablicę Pamiątkową 
na Placu Powstańców Wielkopolskich, gdzie przedstawiciele społe-
czeństwa złożą wiązanki kwiatów i oddadzą cześć zarówno znanym, 
jak i bezimiennym bohaterom walk niepodległościowych. 
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PRZETARGI:
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Lechlinie zabudowanej budynkiem szkoły w budowie, 
obejmującej działkę nr 164/2 opow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400 
ha. Cena wywoławcza sprzedaży – 396.500 zł. Przetarg zaplanowano 
na 9 listopada br.
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowej położonej w Sławie Wlkp., obejmującej działkę nr 3/3 
o pow. 0,4425 ha. Cena wywoławcza sprzedaży – 148.352 zł. Przetarg 
odbędzie się 9 listopada br.
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 
136/1 o pow. 0,3683 ha, położonej w Grzybowie. Przetarg zaplanowano 
na 9 listopada 2007 r. Cena wyjściowa do przetargu 57.511 zł.
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż przyczepy ciągni-
kowej dostosowanej do przewozu osób – przyczepa bez dowodu reje-
stracyjnego. Cena wyjściowa do przetargu 500 zł. Planowany termin 
przetargu 15 listopada br.
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 1081/2 o 
pow. 0,3026 ha, położonej w Skokach przy ul. Polnej. Cena wyjściowa 
– 40 000 zł. Planowany termin przetargu 13 grudnia br.
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Sławie Wlkp. (obręb geodezyjny Szczodrocho-
wo), obejmującej  działkę nr 15/40 o pow. 3,0000 ha. Cena wywoławcza 
sprzedaży działki – 768.600 zł. Przetarg odbędzie się 14 grudnia br.
• Rozstrzygnięto przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokali miesz-
kalnych w budynku przy ul. Rogozińskiej 10 w Skokach. Do uczestnic-
twa w przetargu dopuszczonych zostało 9 osób. Sprzedano: 
lokal mieszkalny nr 3 o pow. użyt. 35,26 m2 – cena wywoławcza 
43.378,00 zł. – cena sprzedaży 43.820,00 zł;
lokal mieszkalny nr 4 o pow. użyt. 36,01 m2 - cena wywoławcza 44.100,00 
zł. – cena sprzedaży 44.550,00 zł;
lokal mieszkalny nr 5 o pow. użyt. 40,42 m2 – cena wywoławcza 
50.253,00 zł. – cena sprzedaży 75.000,00;

Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia 
na terenie Gminy Skoki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 21 paździer-
nika 2007 r;
• Wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zarządzonych na 21 października 2007 r;
• Zmiany Zarządzenia Nr 7/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie 
zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na 
dysponentów środków oraz planu wydatków na zadania zlecone re-
alizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w roku 2007;
• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2007;
• Wyrażenia zgody na odstąpienie od wykonania prawa pierwokupu 
działki nr 437/3 i współwłasności działki nr 422/1 w Sławicy;
• Ustalenia dodatkowego dnia wolnego od zajęć w szkołach po od-
pracowaniu;
• Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego oraz 
regulaminu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

SPRAWY BIEŻĄCE
• Zakończono budowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Potrzanowie, ul. Smolarki – I etap podbudowa. Projekt 
współfinansowany z FOGR – kwota dofinansowania 100 000 zł., łączny 
koszt budowy 215.600,32 zł. W ramach inwestycji ułożono 1750 mb 
podbudowy (4 m. szer.).  

w okresie od 26 września do 24 października 2007 roku

• Zakończono budowę 185 m wodociągu w ciągu ulicy Poprzecznej 
w Skokach. Zadanie wykonano za kwotę 18.992,50  zł.
• Podpisano umowę notarialną przeniesienia prawa użytkowania 
wieczystego i prawa własności budynków w zamian za zaległości 
podatkowe PKP (działki nr 16 i 17 położone w Skokach – wartość 
prawa użytkowania wraz z budynkami 13.002,00 zł).
• Trwają prace nad projektem studium i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Skoki.
• Do 30 września br. przyjmowano wnioski o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej – łącznie przyjęto 109 wniosków na łączną kwotę 
dotacji - 115.200,11 zł.
• Wydano decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego dla 
uczniów. Na 280 złożonych wniosków wydano 235 pozytywnych 
decyzji na łączną kwotę 28.416,00 zł. oraz 45 decyzji odmawiających 
przyznania stypendium w związku z niespełnieniem określonych 
kryteriów.
• Przygotowano dokumentację dotyczącą planu wydatków środków 
z FOGR w 2008 r., na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach 
gminnych w Lechlinku i Łosińcu (strona południowa). Plan wydat-
ków, zgodnie z wymogami, pozytywnie zaopiniowała Rada Miejska 
Gminy Skoki.
• Wszczęto procedurę przygotowania dokumentacji niezbędnej do 
wykupu gruntów pod nową drogę dojazdową do wsi Roszkówko. 
Konieczność wyznaczenia nowej drogi związana jest z planowaną 
modernizacją drogi wojewódzkiej Poznań-Wągrowiec, a tym samym 
potrzebą ograniczenia ilości skrzyżowań z drogami podporządko-
wanymi.
• Na wniosek Gminy przeprowadzono postępowanie spadkowe 
dotyczące lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II, zmierzające 
m.in. do uporządkowania sprawy udziałów we współwłasności gruntu 
pod budynkiem. 
• Na wniosek Rady Sołeckiej w Potrzanowie zorganizowano spotka-
nie mieszkańców w sprawie możliwości ewentualnej zamiany gruntów 
pomiędzy Gminą a osobami fizycznymi w celu powiększenia placu 
przy świetlicy wiejskiej.
• Na wniosek mieszkańców wsi Kuszewo Gmina prowadzi  rozmo-
wy z właścicielem gruntów przylegających do tamtejszej świetlicy, 
dotyczące możliwości wykupu części gruntu z przeznaczeniem na 
dobudowę pomieszczeń socjalnych świetlicy.
• Podpisano umowy notarialne sprzedaży działek: nr 145 o pow. 
0,0379 ha,  oraz nr 146 o pow. 0,0389 ha, położonych w Sławicy.
• Zlecono wyceny działek: nr 1555 przy ul. Polnej w Skokach 
(działka przeznaczona na poprawę warunków gospodarowania), nr 
1429 przy ul. Brzozowej w Skokach (działka budowlana), nr 15/30 i 
15/31 w Sławie Wlkp. (działki budowlane) oraz nr 526/15, nr 5/41, 
nr 320/3, nr 381/6 w Sławicy (działki przeznaczone na poszerzenie 
już istniejących działek).
• Opracowano projekt organizacji ruchu na osiedlu Rakojedzka w 
Skokach. W ramach zadania przewidziano montaż 70 szt. znaków 
drogowych.
• Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wodociągu na 
odcinku Skoki-Antoniewo i do rozproszonych gospodarstw w Bliży-
cach i Wysokiej. Realizację inwestycji zaplanowano w dwóch etapach. 
I etap – budowa wodociągu Skoki-Antoniewo (przy udziale wsparcia 
finansowego ANR). II etap – budowa wodociągu do gospodarstw w 
Bliżycach i Wysokiej (przy udziale środków z funduszy UE).
• Uzyskano pozwolenie na termomodernizację budynku Przed-
szkola Samorządowego w Skokach, tym samym zakończono proces 
przygotowywania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o 
dofinansowanie z UE.
• Trwa remont przystanku w Chociszewie.
• Wykonano remonty przepustów drogowych w Grzybowie – koszt 
remontu 1.500 zł, Budziszewicach – za kwotę 23.790 zł. oraz w Ka-
kulinie – koszt 19.032 zł. 
• Na wniosek mieszkańców ustawiono znak ograniczenia prędkości 
na ul. Topolowej w Skokach do 30 km/h.
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XI SESJA 
27 września 2007r. z udziałem 15 radnych odbyła się XI Sesja Rady 
Miejskiej Gminy Skoki. Radni obradując pod przewodnictwem Zbi-
gniewa Kujawy (funkcję sekretarza obrad pełniła Jolanta Sawińska) 
podjęli 20 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XI/71/2007 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej na 2007r. 
Uchwałą tą Rada zwiększyła dochody budżetu o kwotę 170.196 zł, 
przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 280.925 zł. W 
rezultacie wprowadzonych zmian budżet gminy na rok 2007 zamyka 
się kwotą 21.666.070 zł po stronie dochodów, oraz kwotą 23.554.393 
zł po stronie wydatków.

2. Uchwałę nr XI/72/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty 
pożyczki z WFOŚiGW.
Uchwała ta wiąże się z projektem budowy przez Związek Międzyg-
minny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej na obszarze gmin: 
Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz i Skoki. Za-
danie to ma być realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej. 
Jednak realizacja zadania wymaga wcześniejszego opracowania przez 
zainteresowane gminy dokumentacji projektowej.
W tym celu rada upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania 
wekslowego do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi 
Gminy Skoki w kosztach realizacji przedsięwzięcia, to jest do kwoty 
496.462,20 zł, którego ewentualna spłata będzie następować w latach 
2007-2015 z dochodów bieżących gminy.

3. Uchwałę nr XI/73/2007 - w sprawie projektu „Kanalizacji obszaru 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” planowanego do  
dofinansowania z Funduszu Spójności.
Uchwałą tą Rada Gminy wyraziła pozytywną opinie o warunkach 
zawartych w projekcie „Kanalizacji obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”, który to projekt wraz z wnioskiem o dofi-
nansowanie zostanie przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielona” 
złożony do Komisji Europejskiej.

4. Uchwałę nr XI/74/2007 - w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Wymienioną Uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego w wysokości miliona zł z przeznaczeniem 
na inwestycje drogowe realizowane przez gminę w roku 2007, który 
to kredyt będzie spłacany w okresie kolejnych 7 lat.

5. Uchwałę nr XI/75/2007 - w sprawie zmiany treści Uchwały nr 
XLIII/280/2006 Rady  Miejskiej Gminy  Skoki z dnia 14 lutego 2006r. 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizacje zadań inwestycyj-
nych.
Uchwałą tą Rada anulowała zobowiązanie na udzielenie pomocy 
finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu w wysokości 47.824 zł na prze-
budowę 3,7km drogi „Antoniewo-Skoki”. Zadanie to powiat zamierzał 
realizować przy pomocy środków Unii Europejskiej, ale w związku z 
nieuzyskaniem tych środków odstąpił od jego realizacji. Tym samym 
zobowiązanie gminy Skoki stało się nieaktualne. 

6. Uchwałę nr XI/76/2007 - w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w 
podatku od nieruchomości.
Uchwałą tą Rada ustaliła stawki jakie w zakresie podatku od nieru-
chomości właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości będą 
zobowiązani wnosić w roku 2008 do budżetu gminy. Równocześnie 
rada ustaliła nieruchomości, które zwolnione będą od obciążenia tym 
podatkiem w następnym roku podatkowym.

7. Uchwałę nr XI/77/2007 - w sprawie wysokości opłaty targowej.
Uchwałą powyższą Rada ustaliła stawki opłaty targowej jakie sprze-
dający na targowisku komunalnym zobowiązani będą regulować na 
rzecz gminy. Równocześnie określono wynagrodzenia dla inkasenta 
tej opłaty.

8. Uchwałę nr XI/78/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od wykonania prawa pierwokupu działki nr 437/3 i współwłasności 
działki nr 422/1 w Sławicy.
Wyżej wymienioną uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do rezygnacji 
z prawa pierwokupu określonej nieruchomości, której cena we wstęp-
nym akcie notarialnym znacznie przekracza wartości nieruchomości 
stosowane na terenie Gminy Skoki.

9. Uchwałę nr XI/79/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 
nr 1555 w Skokach przy ul.  Dolnej.
Powyższą Uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do zbycia w drodze 
bezprzetargowej działki komunalnej nr 1555 w Skokach z przeznacze-
niem jej na poszerzenie istniejącej działki zabudowanej nr 1554.

10. Uchwałę nr XI/80/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  w Skokach przy 
ul. Brzozowej.
Wyżej wymienioną Uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do wszczęcia 
procedury sprzedaży budowlanej działki komunalnej nr 1429 położonej 
w Skokach przy ul. Brzozowej.

11. Uchwałę nr XI/81/2007 - w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu 
lokalnym do kategorii dróg gminnych.
Uchwałą tą Rada ustaliła jednolity wykaz dróg gminnych na terenie 
Miasta i Gminy Skoki, do kategorii których zaliczyła drogi o znaczeniu 
lokalnym.

12. Uchwałę nr XI/82/2007 - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie miasta i gminy  Skoki.
Uchwałą powyższą Rada uchwaliła Regulamin regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Skoki, który obowią-
zywać będzie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i zastąpi obecnie obowiązujący, Anie 
nie odpowiadający obecnym przepisom prawnym Regulamin. 

13. Uchwałę nr XI/83/2007 - w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do 
Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Wągrowcu 
i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Uchwałą powyższą Rada wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy 
Budzyń do Międzygminnego składowiska Odpadów Komunalnych w 
Kopaszynie budowanego przez gminę Miejska Wągrowiec oraz Miasta 
i Gminy Skoki, Szamocin i Chodzież, a także Gminy Wągrowiec, Mie-
leszyn i Chodzież, z równoczesnym zwiększeniem kapitału zakładowego 
Spółki o udział Gminy Budzyń.

14. Uchwałę nr XI/84/2007 - w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń 
do umowy o współfinansowaniu budowy wspólnego  Międzygminnego 
Składowiska Odpadów Komunalnych.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Budzyń do 
umowy o współfinansowaniu budowy Międzygminnego Składowiska 
Odpadów Komunalnych w Kopaszynie budowanego przez gminy jak 
w powyższej Uchwale.

15. Uchwałę nr XI/85/2007 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rejowiec 
/działka nr 119/.
Uchwałą tą Rada zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Skoki z przeznaczeniem działki nr 119 w Rejowcu 
na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowo-
handlowej, małej gastronomi i nieuciążliwego rzemiosła.
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16. Uchwałę nr XI/86/2007 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rejowiec 
/działka nr 5,6,7/2 i 118/
Uchwałą powyższą Rada zatwierdziła miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Skoki z przeznaczeniem działek nr 5, 6, 
7/2 i 118 w Rejowcu na tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa 
oraz zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 197 – Sława 
– Gniezno.

17. Uchwałę nr XI/87/2007 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rejowiec 
/działka nr 163/1,165/1, 157/1, 158 i 159/.
Uchwałą tą Rada zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla wyżej wymienionych działek w Rejowcu na tereny 
powierzchniowej eksploatacji kruszywa. 

18. Uchwałę nr XI/88/2007 - w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi 
Niedźwiedziny.
Uchwałą tą Rada zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 70/1 w Niedźwiedzinach z przeznaczeniem na 
tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa oraz tereny zabudowy 
mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowo-handlowej, małej 
gastronomi i nieuciążliwego rzemiosła przy drodze powiatowej Sławica 
– Niedźwiedziny.

19. Uchwałę nr XI/89/2007 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rościnno 
/działka nr 144/2, 144/3 i 144/4.
Uchwałą powyższą Rada zatwierdzała miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla wyżej określonych działek w Rościnnie z 
przeznaczeniem terenu na zabudowę rekreacji indywidualnej.

20. Uchwałę nr XI/90/2007 - w sprawie wyboru ławnika do  Sądu Re-
jonowego w Wągrowcu.
Wyżej wymienioną uchwałą, podjętą  w rezultacie tajnego głosowania 
Rada wybrała Annę Cegielską na ławnika Sądu Rejonowego w Wą-
growcu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Podjęte Uchwały prezentujemy w Biuletynie Informacji Publicznej 
gminy Skoki na stronie internetowej pod adresem http://skoki.nowo-
czesnagmina.pl/. 
Wraz z protokołem Sesji Rady znajdują się tez one do wglądu w 
Urzędzie Miasta i Gminy u inspektora ds. Rady i Jej Organów (pokój 
nr 8).

Edmund Lubawy

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 
W ROKU 2008

XI sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki w dniu 27 września 2007r. 
ustaliła stawki podatku od nieruchomości i stawki opłaty targowej  
obowiązujące na terenie Gminy Skoki w roku 2008.

 Zgodnie z decyzją Rady średnie stawki podatku od nieruchomości 
rosną o 2,2%, a stawki opłaty targowej nie ulegają zmianie.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
I. W podatku tym obowiązywać będą następujące stawki: 

1. Od 1 m2 powierzchni gruntów: 
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,66 zł,   
- zabudowanych budynkami rekreacji indywidualnej i niezabudowa-

nych przeznaczonych pod zabudowę letniskową: 0,35 zł,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego: 0,13 zł .

2. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami i zajętych na zbiorniki 
retencyjne: 3,74 zł.

3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części: 
- mieszkalnych  - 0,36 zł, 

2) a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń zajętych na 
cele socjalne dla pracowników najemnych, magazynowe i  garaże 
– 10,54 zł,

b) wyłączonych w pkt. 2 a) - zajętych na cele socjalne dla pracowników 
najemnych, magazynowe i  garaże – 9,60 zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,62 zł,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,74 zł,

5) pozostałych, w tym:
a) rekreacji indywidualnej (letniskowych), garaży i budynków gospo-

darczych usytuowanych na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych 
– 6,37 zł,

b) altan i innych obiektów budowlanych położonych na terenie 
rodzinnych ogrodów działkowych – 6,37 zł,

c) garaży nie wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b) niniejszej Uchwa-
ły, gospodarczych    i inwentarskich – 3,28 zł,

d) innych, nie wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 5 lit. a), b), c) niniejszej 
Uchwały, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 6,37 zł.

4. Od budowli - 2% ich wartości.

5. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie działal-

ności kulturalnej, przeciwpożarowej oraz z zakresu kultury fizycznej 
i sportu;

2)  sieci wodociągowe i kanalizacyjne;
3)  budowle służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i oczyszczaniu 

ścieków.

6. Podatek jest płatny na konto Urzędu Miasta i Gminy, w kasie 
urzędu lub u wyznaczonych inkasentów, którymi są sołtysi  poszcze-
gólnych wsi.

OPŁATA TARGOWA: 
Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2008 nie 

ulegają zmianie i pozostają na poziomie obowiązującym w roku 2007. 
Stawki te wynoszą:

- przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, roweru i wózka ręcz-
nego małych ilości  warzyw i owoców itp.:  3,00 zł,

- przy sprzedaży ze straganu stanowiącego własność sprzedającego, 
przy sprzedaży z samochodu osobowego oraz przy sprzedaży z sa-
mochodu dostawczego, z ciągnika z przyczepą lub z wozu konnego 
– warzyw, owoców i produktów rolnych :16,00 zł,

- przy sprzedaży ze straganu stanowiącego własność sprzedającego, 
przy sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepą oraz przy 
sprzedaży z samochodu dostawczego, z ciągnika z przyczepą lub z 
wozu konnego –  innych artykułów spożywczych i przemysłowych: 
25,00 zł.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywa-
na jest sprzedaż, a opłata ta będzie pobierana przez inkasenta. 

E. Lubawy
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 108/2007  Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 25 września 2007r. 

W y k a z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia poło-

żonych w Skokach w rejonie ul. Topolowej i ul. Sosnowej. 

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ) mogą złożyć wniosek w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia 
wykazu, 
2) sprzedaż nieruchomości gruntowych obciążona jest 22% podatkiem VAT od to-
warów i usług. 

PROMOCJA GMINY SKOKI 
NA MTP

W obecnym 2007 roku gmina Skoki tak jak rok temu była obecna 
dwukrotnie, na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Po raz 
pierwszy z końcem września na targach rolniczych FARMA w Pa-
wilonie Regionów na stoisku Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka”, którego gmina Skoki jest członkiem. Podczas tych targów 
prócz zawsze promowanych walorów turystycznych główny nacisk 
położono na promocję nowowyznaczonego i oddanego do użytku 
pierwszego w Polsce Cysterskiego Szlaku Rowerowego, o którym 
pisaliśmy już wcześniej.

Najważniejszą jednak akcją promocyjną był udział po raz drugi w 
największych turystycznych targach w Polsce TOUR SALON 2007 w 
dniach 24-27 października.  Gmina Skoki promowała swoje walory na 
dwóch stoiskach. Podobnie jak w zeszłym roku na stoisku Poznańskiej 
Lokalnej Organizacji Turystycznej, której jesteśmy członkiem. Tego-
roczna koncepcja stoiska oparta była na połączeniu Kórnickiego zamku 
z ścianą lasu symbolizującą „Puszcze Zielonka”, nad którą górowała 
wieża widokowa znajdująca się na najwyższym jej wzniesieniu czyli 
Dziewiczej Górze, z wieży tej rozciąga się panorama całego Poznania 
oraz Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. 

Na stoisku można było zasięgnąć szczegółowych informacji o walo-
rach turystycznych wszystkich 9 gmin wchodzących w skład PLOT oraz 
otrzymać materiały promocyjne w tym z terenu naszej gminy.

Projekt „Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka”w-
spółfinansowany jest ze środków Unii Europejskieji budżetu państwa 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego.   

Drugim stoiskiem na którym była obecna nasza gmina była ekspo-
zycja Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” którego hasło 
brzmiało „POCZUJ NATCHNIENIE”.

Stoisko promowało projekt obecnie realizowany przez Związek, 
czyli „Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka” dofi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Zwiedzanie zabytków, zapoznanie się z dziedzictwem drewnianej 
architektury sakralnej oraz poznawanie walorów przyrodniczych, cieka-
wych ofert aktywnego wypoczynku w siodle oraz podczas rowerowych i 
pieszych eskapad i wiele innych pomysłów na spędzanie wolnego czasu 
z dala od miejskiego zgiełku – to propozycje, jakie przygotowaliśmy dla 
odwiedzających nasze stoisko. Zwiedzający mieli również możliwość 
uczestniczenia w premierowej projekcji filmu dotyczącego Szlaku 
Kościołów Drewnianych. 

Udany pomysł na prezentację obydwu stoisk został zauważony, 
nie tylko przez zwiedzających, ale również przez Kapitułę Konkursu 
ACANTHUS AUREUS. Zespół jurorów pod przewodnictwem prof. 
Henryka Mruka z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu uznał, iż nasze 
stoiska w największym stopniu ułatwia kontakt z klientami i sprzyja 
celom marketingowym. 

Na wieczornym bankiecie uroczyście odebraliśmy przyznane nam 
prestiżowe statuetki, należy wspomnieć iż jest to druga tego typu na-
groda dla Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, pierwszą 
otrzymaliśmy w roku ubiegłym.

Karolina Stefaniak i Łukasz Ogórkiewicz

KOMUNIKAT
Urząd Miasta i Gimny w Skokach przypomina o obowiązku wymiany „ksią-

żeczkowych” dowodów osobistych. Dowody osobiste wydane przed dniem 
01.01.2001r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007r.

Do wniosku należy dołączyć:
2 aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem
dowód uiszczenia opłaty 30zł (opłaty można dokonać w kasie Urzędu)
- odpis skrócony aktu urodzenia  (w przypadku osób, które nie wstąpiły 

w   związek małżeński) lub odpis  skrócony  aktu  małżeństwa z adnotacją o 
używanym nazwisku

Osoby, których akt został sporządzony przez USC w Skokach nie mają 
obowiązku dostarczenia odpisu.
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AKCJA ZIMOWA 2007/2008 !
KTO ODPOWIADA ZA ZIMOWE UTRZYMANIE DRóG?
Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że na terenie Miasta i 
Gminy Skoki zarządcami poszczególnych dróg są:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Oddział w Wągrowcu tel: (067) 2627935
Drogi wojewódzkie:
Nr 196 – relacji Poznań – Wągrowiec (ul. Poznańska i Kościńska w mieście 
Skoki)
Nr 197  - relacji Sława Wlkp. - Gniezno
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec
Tel: (067) 2685480,  0604438431
Drogi powiatowe na terenie miasta Skoki:
ul. Rogozińska, ul. Parkowa, ul. Zamkowa, ul. Ciastowicza, ul. Kazi-
mierza Wielkiego, ul. Dworcowa, ul. Rakojedzka, ul. Antoniewska, 
ul. Topolowa 
Drogi powiatowe na terenie gminy Skoki
Lechlin – Łosiniec
(dr woj. 196) Roszkowo – Popowo Kościelne
Rościnno – Lechlin – Roszkowo
Rakojady – Kakulin – Kuszewo
Raczkowo – Jabłkowo
Glinno – Bliżyce – Wysoka – Pawłowo Skockie
Wysoka – Kiszkowo
Rejowiec – Stawiany – Pawłowo Skockie
Sławica – Niedźwiedziny – Dzwonowo
Kuszewo – Jabłkowo – Rybno Wielkie
Pląskowo – Michalca
Budziszewko – Skoki
Głęboczek – Dąbrówka Kościelna
Długa Goślina – Potrzanow – Skoki
Urząd Miasta i Gminy
ul. Ciastowicza 11, 52-085 Skoki
Tel:  (061) 8925804
Zarządcą pozostałych ulic i dróg na terenie miasta i gminy jest Urząd 
Miasta i Gminy w Skokach.
Urząd Miasta i Gminy w Skokach będzie prowadził zimowe utrzymanie 
dróg na w/w drogach na odcinku 65 km, w standardach  4-tym i 5-tym. 
Do 4-tego standardu zaliczono przede wszystkim drogi o regularnej 
komunikacji autobusowej oraz o dużym znaczeniu gospodarczym. 

Drogi o mniejszym znaczeniu zostały zaliczone do standardu 5-tego.
Jednocześnie informuje prace będą prowadzone wg charakterystyki, 
opisu i dopuszczalnych odstępstw w poszczególnych standardach 
zimowego utrzymania dróg (wg ustaleń GDDP)

1. Odśnieżanie dróg.

2. Likwidacja śliskości zimowej.

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzone będą systemem 
interwencyjnym, po stwierdzeniu wystąpieniu niekorzystnych zjawiska 
dla przejezdności dróg.
Urząd Miasta i Gminy Skoki w ramach zimowego utrzymania dróg 
2007/2008 dysponuje:
a) materiałami do zwalczania śliskości pośniegowej:
- Piasek 200 ton
- Sól – 50 ton
Do posypywania dróg będzie używana mieszanina piasku z solą (o 
zawartości soli ok. 25%)
b) sprzętem:
- piaskarki samochodowe – 2 szt

Urząd Miasta i Gminy w Skokach odpowiada za zimowe utrzymanie 
dróg gminnych. Natomiast za utrzymanie pozostałych dróg odpowia-
da Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich i Powiatowy Zarząd 
Dróg.
Uwagi bądź zastrzeżenia do stanu technicznego dróg innych niż gminne 
należy kierować do w/w zarządców.

Przemysław Ćwik

CO SIĘ DZIEJE NA NASZYCH 
CHODNIKACH 

I KTO ZA TO ODPOWIADA?
Od kilku dni niepokój i krytykę mieszkańców budzą prace ziemne 

wykonywane na chodnikach  wzdłuż ulic: Kazimierza Wielkiego i Jana 
Pawła II w Skokach. Krytyczne słowa w tej sprawie docierają do radnych 
i do Burmistrza Miasta i Gminy. 

W tej sytuacji, podzielając opinię mieszkańców dot. utrudnień w 
ruchu wyjaśniamy, ze działania te nie mają nic wspólnego z niegospo-
darnością Gminy. Są one prowadzone przez Zakład Energetyczny 
i wiążą się z modernizacją sieci elektrycznej na terenie miasta i w 
najbliższych dniach obejmą również część Placu Powstańców Wielko-
polskich – do ul Krętej. 

Wyjaśniamy również, że przed trzema i dwoma laty, gdy Urząd 
Miasta i Gminy podejmował przebudowę chodników z równoczesną 
budową parkingów wzdłuż tych ulic, informowaliśmy o tym Zakład 
Energetyczny, by prace te skoordynować z pracami związanymi z wy-
mianą i modernizacją sieci. Działania te nie dały wówczas efektu, a to 
z uwagi na brak środków finansowych w Energetyce i prowadzonych 
przez Zakład innych inwestycji. 

W tej sytuacji Burmistrz podjął interwencję u inwestora i u wyko-
nawcy robót, by w celu zmniejszenia uciążliwości dla korzystających z 

ruchu, prace te prowadzić etapowo. Do prośby tej wykonawca odniósł 
się pozytywnie i to było widać już 26.10 br. 

Zaznaczmy również, że ze swej strony dopilnujemy by po zakończe-
niu robót ziemnych, ich wykonawca przywrócił chodnik do stanu przed 
rozpoczęciem przebudowy.

Udzielając powyższych wyjaśnień apelujemy równocześnie o zrozu-
mienie sytuacji oraz w wiarę w to, że po zakończeniu robót usprawni 
się dostawa energii elektrycznej do odbiorców zamieszkałych w tej 
części miasta. 

NOWA ORGANIZACJA RUCHU 
NA OSIEDLU 

PRZY UL. RAKOJEDZKIEJ 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że w listopadzie będzie 

wprowadzał nową stałą organizację ruchu na ulicach w mieście Skoki 
tj: Osiedlowa, Poprzeczna, Podgórna, Okrężna, Graniczna, Górna, 
Falista, Dolna, Dojazd i Bliska wg projektu stałej organizacji ruchu 
zatwierdzonego w dniu 22 października 2007r. przez Starostę Wągro-
wieckiego. Wprowadzenie powyższej organizacji ma usprawnić ruch 
kołowy na w/w ulicach.

Przemysław Ćwik
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Już od rana trwały gorączkowe przygoto-
wania, aby tuż po godzinie 15-tej można było 
uroczyście rozpocząć imprezę. Wystawcy z 
niesamowitym zapałem przygotowywali się do 
prezentacji swoich stoisk. Tym razem zwiedza-
jący z niecierpliwością, bardzo licznie przybyli i 
to już nawet przed otwarciem, co nam - organi-
zatorom - sprawiłoniesamowitą radość. 

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono 
naszych przedsiębiorców, firmy i instytucje 
publiczne, lokalnych twórców, rękodzielni-
ków oraz środowiska wiejskie itp. Głównym 
celem Gali było zintegrowanie lokalnego 
społeczeństwa, a także danie możliwości 
zaprezentowania oraz promowania swojej 
twórczości i wyrobów. 

W gali wzięło udział 14 wystawców z terenu 
naszej gminy: Koło Gospodyń Wiejskich z 
Potrzanowa, Wincenty Hudziak-Pasieka z 
Pawłowa Skockiego, Świetlica Socjoterapeu-
tyczna prowadzona przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Skokach i Świetlica Opiekuńczo 
- Wychowawcza prowadzona przy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Wieś Budziszewice, Małgorzata i 
Magdalena Hauke z Potrzanowa - biżuteria 
ozdobna według autorskich projektów, Woj-
ciech Gruchała - Pasieka Towarowa z Brzeź-
na, Irena Nowak - Preparaty Alveo i Onyx 
firmy AKUNA, APISZ - Cukiernia PISTACJA 
z Roszkówka, Justyna Markiewicz - szydełko-
wanie, Barbara Wrzesińska - szydełkowanie, 
Stajnia Pod Lasem z Łosińca, Małgorzata 
Zaganiaczyk - Absolwentka studiów magister-
skich na wydziale pedagogiczno-artystycznym 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu w pracowni malarstwa pod kie-
runkiem profesora zwyczajnego Andrzeja 
Niekrasza, Alina Janiszewska z Roszkowa 
- książki ozdobne, pamiątki okolicznościowe, 
Katarzyna Klewenhagen i Justyna Orchowicz 
-kwiaty i ozdoby z masy solnej.

Gościliśmy także wystawców z poza terenu 
naszej gminy: Agnieszka Lewicz z Łopuchów-
ka- Absolwentka ASP, Aleksandra Majchrzak 
z Rgielska - ALMA Architektura Krajobrazu, 
Andrzej Różycki i Beata Bechta z Poznania 
- pejzaże i zabytki na liściach oraz ceramika 
artystyczna, Gospodarstwo Pasieczne Elż-
bieta i Henryk Matkowscy ze Strzałkowa, 
Zakład Aktywności Zawodowej z Gołaszewa 
Gmina Mieścisko, Maria Gralak - garncarka 
z Biskupina.

Odwiedzający Galę mogli nacieszyć pod-
niebienie wypiekami cukierni Pistacja oraz 
konkretami przygotowanymi przez Koło Go-
spodyń Wiejskich z Potrzanowa i gospodynie z 
Budziszewic. Zasmakować można było między 
innymi szarych klusek, placków ziemniacza-
nych, pierogów, śledzi na różne sposoby oraz 
chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. U 
pszczelarzy można było posmakować miodu. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska 

z rękodziełem. Na dwóch z nich prezento-
wano rozmaite wyroby wykonane ręcznie 
przy użyciu szydełka. To niewiarygodne, 
co można zrobić przy użyciu tak prostego 
narzędzia. Można było podziwiać tradycyjne 
serwety i serwetki, bluzki, koszyczki, a nawet 
filiżanki i lalki wykonane właśnie tą metodą. 
Na kolejnych stoiskach prezentowano prace 
malarskie, fotografie i rysunki. Na jednym 
ze stoisk odważni mogli sprawić sobie własną 
karykaturę. Na stoiskach wszechobecna była 
jesień z kolorowymi liśćmi, oraz plonami z 
ogrodów, sadów, pól i lasów. Na stoisku wsi 
Budziszewice można było zobaczyć wnętrze 
wiejskiej chaty sprzed lat, z oryginalnymi 
sprzętami gospodarstwa domowego i gospo-
darzami w stylizowanych strojach pałuckich. 
Wiele osób uczestniczyło także w pokazach 
sztuki garncarskiej, można też było kupić 
gotowe wyroby. W lasku na tyłach hali dzieci 
miały możliwość jazdy na kucyku ze Stajni Pod 
Lasem. Wystawcy z terenu naszej gminy brali 
udział w konkursie na najlepsze stoisko. Głos 
oddano w ręce publiczności, która głosowała 
za pomocą specjalnych kuponów. Wszystkie 
oddane głosy brały udział w losowaniu nagród 
ufundowanych przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Skoki oraz niektórych wystawców.

Wszyscy wystawcy z terenu gminy Skoki 
otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. 
Zdobywcom trzech pierwszych miejsc i dwóch 
wyróżnień wręczono puchary i dyplomy. Swój 
sukces powtórzyli: Koło Gospodyń Wiejskich 
z Potrzanowa zdobywając ponownie I miejsce 
oraz APISZ Cukiernia Pistacja- II miejsce. 
III miejsce zdobyły Katarzyna Klewenhagen 
i Justyna Orchowicz. Wyróżnienia przypadły: 
Bożenie Wrzesińskiej oraz ponownie wsi 
Budziszewice.

Oprawę artystyczną Gali stanowiły wystę-
py kapeli Po Zagonach, która przygrywała 
wystawcom i zwiedzającym prezentując mu-
zykę ludową w ciekawym i profesjonalnym 
wykonaniu. Artystycznym zwieńczeniem 
wieczoru był koncert Marzeny Schulz, która 
zaprezentowała własne interpretacje znanych 
polskich przebojów.

Dla wszystkich, którzy nie dotarli na naszą 
imprezę lub chcieliby dłużej nią się cieszyć 
mamy zdjęcia oddające choć w części atmosfe-
rę niedzielnego popołudnia. Chcemy, aby tego 
typu imprezy odbywały się w Skokach każdej 
jesieni, dlatego też zachęcamy firmy i instytu-
cje oraz osoby prywatne chcące zaprezentować 
siebie i swoje wyroby do kontaktowania się 
z naszym Urzędem. W pokoju nr 1 można 
uzyskać wszelkie informacje na temat idei 
„GALI PRODUKTÓW REGIONALNYCH, 
TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH”. Zbie-
ramy także informacje o potencjalnych uczest-
nikach, ich wyrobach i pomysłach twórczych. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 Łukasz Ogórkiewicz

II Gala Produktów Regionalnych 
Tradycyjnych I Lokalnych 

NOWE WŁADZE 
Obradujące 11 października br. liczące 161 

członków Koło Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów pod przewodnictwem 
Barbary Mocnej podsumowało swą działal-
ność za ostatnie 5 lat. Okres ten, to kolejne lata 
pracy Zarządu wybranego w dniu 9.10.2002 r. 
w składzie: Barbara Mocna – przewodnicząca, 
Jan Cibail – w-ce przewodniczący, Dorota 
Gapińska – skarbnik, Bogusława Dąbrowska 
– sekretarz, Aurelia Ludzkowska – członek za-
rządu ds. kultury, Sabina Kazubska – członek 
zarządu do ds. socjalno – bytowych i Adam 
Wasilewski – członek.

W okresie sprawozdawczym Zarząd starał 
się w miarę swych możliwości wypełniać 
zadania statutowe i organizować życie człon-
ków Koła oraz włączać ich do udziału w 
życiu społeczności lokalnej. Spotykano się na 
comiesięcznych zebraniach, organizowano 
różnorodne imprezy o charakterze okolicz-
nościowym i towarzyskim, spotykano się na 
wieczorkach tanecznych, ogniskach, zabawach 
karnawałowych, uroczystych poczęstunkach 
oraz wycieczkach turystyczno – krajoznaw-
czych i wyjazdach do operetki.

Członkowie Koła włączali się do udziału 
w organizowaniu Dni Skoków, Dożynek 
Gminnych i Festiwali Emeryckich Zespołów 
Śpiewaczych, uczestniczyli w obchodach waż-
nych rocznic państwowych i lokalnych oraz w 
uroczystościach religijnych. 

Członkowie Koła o zainteresowaniu śpie-
waczym kontynuowali i rozwijali swe zaintere-
sowani w Zespole Śpiewaczym „Harfa”, który 
swymi występami uświetniał różnego rodzaju 
uroczystości świeckie i kościelne nie tylko na 
szczeblu Gminy.

 Zarząd nie zapominał też o swych członkach, 
którym wiek i stan zdrowia nie pozwalał czynnie 
uczestniczyć w działalności Koła. Wraz z życze-
niami i skromnymi upominkami odwiedzał ich 
w mieszkaniach, przy okazji Dnia Seniora, Dnia 
Inwalidy oraz przy okazji ich jubileuszy, a także 
w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia i Świąt 
Wielkanocnych. Taka działalność Zarządu 
zyskała uznanie zebranych, co wyraziło się w 
absolutorium dla jego członków. 

Równocześnie zgromadzeni dokonali wybo-
ru nowych władz Koła, które kierować będą 
jego pracą przez okres najbliższych 5-ciu lat. 
Obecny Zarząd tworzą: Janina Szymańska 
- przewodnicząca, Ewa Chudziak – zastępca 
przewodniczącego, Danuta Grzegorzewska 
- sekretarz, Iwona Ranke – skarbnik, Jolanta 
Kinal – członek Zarządu ds. socjalnych człon-
ków, Aurelia Ludzkowska – członek Zarządu 
ds. działalności kulturalnej i turystyczno 
– krajoznawczej oraz założyciel Koła jego 
długoletni prezes Adam Wasilewski.

Zebranie Koła w charakterze gości zaszczy-
cili: Burmistrz Tadeusz Kłos, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa i Prze-
wodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Poznaniu Henryk Zywert.

E. Lubawy
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CENY ZBóŻ.
Obecnie (na dzień 24 października) ceny skupu na poziomie :  żyto 

na mąkę = 700 zł/tona, pszenica na mąkę = 820 zł/tona, jęczmień na 
kasze = 700 zł/tona, owies na płatki = 630 zł/tona. Do ceny należy 
doliczyć VAT.

Ceny skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie 
: jęczmień i pszenżyto na paszę =  740 zł/tona, pszenica na paszę = 
750 zł/tona. Cena skupu suchego ziarna kukurydzy na pasze około 
800 – 820 zł/tona.

CENY TUCZNIKóW.
Obniżają się i ich cena skupu dzisiaj wynosi około 3,20 zł/kg plus 

VAT. Jest to spowodowane miedzy innymi importem półtusz wie-
przowych i spadkiem kursu dolara – im tańszy jest dolar tym bardziej 
opłacalny jest import.

Cena skupu młodego bydła rzeźnego (byki) to około 4,30 zł/kg 
plus VAT.

INNE WIADOMOŚCI.
Wnioski o dofinansowanie inwestycji rolniczych z „Unijnych środ-

ków” PROW 2007-2013 nadal nie są jeszcze przyjmowane. Chociaż jest 
bardzo możliwe, że wkrótce może się w Oddziałach ARiMR rozpocząć 
ich przyjmowanie. Na początek może będą przyjmowane wnioski na 
dofinansowanie „Modernizacji gospodarstw rolnych”, na „Młodego 
Rolnika” oraz na „Różnicowanie produkcji w gospodarstwie rolnym”. 
Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Rolnictwa odbędzie się w gminach 
cykl spotkań informacyjnych z rolnikami  celem udzielenia bliższych 
danych o tych dotacjach. Więcej informacji na temat tych dotacji rol-
nicy winni uzyskać w biurach  powiatowych ARiMR , biurach Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego oraz na stronach internetowych Ministerstwa 
Rolnictwa i ARiMR.

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze ceny gruntów rolnych 
jakie są brane pod uwagę przy udzielaniu kredytów preferencyjnych 
– i tak dla Wielkopolski gruntu dobre  = 30408 zł/ha, grunty srednie 
= 22699 zł/ha, a grunty słabe  = 15290 zł/ha.

  Rolnicy !  Zapraszam w dniu  9 listopada 2007 (piątek) o godz. 
1000  do sali Biblioteki w Skokach na szkolenie rolnicze na temat 
„Programy Rolnośrodowiskowe i Natura 2000”. Dotyczy to dopłat 
„Unijnych” (dotacji) do uprawy poplonów, dopłat do łąk i innych 
dotacji na lata 2008 – 2013.

Najnowsza Wiadomość !  Od 9 listopada 2007 r Oddziały Wo-
jewódzkie ARiMR będą przyjmowały wnioski na dofinansowanie 
inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach PROW 2007-2013. 
Dalsze informacje oraz wzory druków są na stronie internetowej : 
www.arimr.gov.pl  

Skoki, 26 października 2007r.                                         
Stanisław  Kida

ZAJRZYJ !!!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Skoki i nie tyko do 

odwiedzenia oficjalnej strony Miasta i Gminy Skoki pod adresem: 
www.gmina-skoki.pl.

Strona pod obecną postacią istnieje w sieci od czerwca 2006 i z mie-
siąca na miesiąc wchodzi na nią coraz więcej Internautów. Na stronie 
oprócz bardzo bogatej informacji o naszej gminie znajdują się opisy 
wydarzeń bieżących.

Na stronie znajduje się także Forum internetowe. 

Co słychać w Kurkowym Bractwie 
Strzeleckim?

INAUGURACYJNE ZAWODY 
BRACKIE NA TERENIE 

PRZYSZŁEJ STRZELNICY 
PRZY UL. PARKOWEJ

Powstańczo - niepodległościowy  turniej strzelecki dla uczczenia od-
zyskania przez Polskę niepodległości jest stałym, statutowym punktem 
kalendarza Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach. W tym roku 
- wyjątkowo - przeprowadzony został już w połowie października, aby w 
warunkach słonecznej aury wczesnej jesieni zaprezentować wszystkim 
chętnym procedury organizacyjne bractwa na terenie przyszłej strzel-
nicy przy ul.Parkowej w Skokach. Jak wiadomo, w połowie listopada 
moglibyśmy mieć pogodę niesprzyjającą rodzinnym spacerom, co 
skutecznie zniechęciłoby widzów od odwiedzenia stadionu.

Choć przygotowania do wzniesienia strzelnicy dopiero się zaczęły, to 
jednak zorganizowanie zawodów możliwe jest już dziś. Skoccy strzelcy 
organizują również turnieje z broni wiatrówkowej, nie wymagającej 
szczególnych obostrzeń prawnych, warunkiem jednak jaki zawsze 
spełniamy jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczestnikom, 
gościom i widzom. Na ten historyczny, bo pierwszy od czerwca 1939 
roku turniej bracki w obrębie miasta, inaugurujący nową strzelnicę 
przy ul.Parkowej, zorganizowane były szerokie i wysokie kulochwyty, 
wyznaczony został teren dostępu widzów, opracowano dokładne trasy 
poruszania się strzelców, cały obszar strzelnicy organiczony został 
chorągiewkami i ogranicznikami, a zawody prowadzili bracia, którzy 
posiadają przeszkolenie i potrzebne uprawnienia do kierowania zawo-
dami: strzelmistrz Stanisław Grzegorzewski i podstrzelmistrz Stefan 
Kubiak - bez ich wyraźnego pozwolenia nikt nie miał prawa dotknąć 
karabinków, na ich rozkaz zaś każdy musiał je odłożyć i przerwać 
strzelanie. Wybór daty okazał się pierwszym ,,strzałem w dziesiątkę” 
- piękny, słoneczny i bezwietrzny dzień sprawił, że zawody przebiegały 
w miłej atmosferze, sprzyjającej relaksowi i dobrym wynikom. Już w 
strzałach honorowych, do których poproszono honorowego członka 
bractwa, siostrę Annę Jachna, oraz przewodniczącego Rady Miejskiej 
Gminy Skoki, Zbigniewa Kujawę, ten ostatni trafił w ,,gwoździa”.  
Wynik ten, piękne nagrody oraz pamiątkowe tarcze, które są zawsze 
głównym trofeum, o jaki rywalizują zawodnicy, zmotywowało strzel-
ców do zaciętej rywalizacji. W turnieju głównym do tarczy zwyciężył 
brat Jan Kamiński przed Franciszkiem Andeburem i Krzysztofem 
Migasiewiczem, a w strzelaniu do tarczy darczyńców zwyciężył brat 
Alojzy Pacholski przed Pawłem Kiełczewskim i Krzysztofem Jachna. 
W zapadkach zwyciężali: Krzysztof Migasiewicz, Anna Jachna i, w 
kategorii młodzieżowej, doskonały strzelec, Tomasz Przykucki.

Szczególne podziękowanie za umożliwienie i sprawne zorganizo-
wanie tych inauguracyjnych zawodów na terenie przyszłej strzelnicy 
przy ul.Parkowej przesyłamy przyjaciołom z Klubu ,, Wełna” oraz 
sąsiadom ,,działkowcom”. Idea lokalizacji obiektu sportowego brac-
twa kurkowego jest realizowana przy przychylności włodarzy miasta, 
zawody miały charakter otwarty, a bractwo udostępniać będzie swe 
imprezy wszystkim mieszkańcom Skoków i gościom. Opisując wyda-
rzenia tego dnia nie możemy jednak zapomnieć o głównym przesłaniu, 
dla którego zawody z 14 października były zorganizowane - było nim 
oddanie szacunku bohaterom 11 XI 1918 roku oraz powstańcom 
wielkopolskim z Ziemi Skockiej, wśród których byli bracia kurkowi: 
Bronisław Czerwiński, Franciszek Glinkiewicz, Mieczysław Pilaczyński, 
Stefan Fugiński, Leon Grześkowiak, Brunon Klewenhagen, Edmund 
Maćkowiak, Jan Maćkowiak, Aleksander Ratajczak, Stefan Ślósarczyk, 
Antoni Stefaniak, Franciszek Witkowski i Władysław Gościński, 

co przekazuje z uszanowaniem 
Krzysztof Jachna - starszy bractwa
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WITAJCIE W BIBLIOTECE!
Biblioteka to miejsce, które warto odwiedzać, to miejsce, gdzie 

bezpiecznie można spotkać się z drugim człowiekiem, czegoś się do-
wiedzieć, nauczyć, miło spędzić czas. 

Przez ponad miesiąc starałyśmy się przekonać o tym dzieci i młodzież 
zapraszając ich do siebie pod różnymi pretekstami.

18 września 2007r., na spektakl Teatru „Płomyk” z Poznania, pt. 
„LEGENDA WIELKOPOLSKA” zaprosiłyśmy dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Skokach (klasy 1 – 3). Przedstawienie obejrzało łącznie 
ok. 120 osób.

Tego samego dnia, po przedstawieniu, dzieci z klas drugich, pod 
opieką swoich pań – p. A. Lubiatowskiej,  J. Markiewicz oraz M. Win-
kiel – przybyły na lekcję biblioteczną „WŚRÓD KSIĄŻEK”, podczas 
której opowiedziałyśmy im trochę o naszej bibliotece, o książkach i o 
bohaterce jednej z nich, o Pippi Langstrumph. 

9 października klasę pierwszą, na lekcję pt. „KSIĄŻKA – MÓJ 
PRZYJACIEL”, przyprowadziła do nas pani D. Kubicka. Dzieci usły-
szały kilka słów na temat biblioteki i pracującego w niej bibliotekarza, 
poznały budowę książki oraz dowiedziały się dlaczego niektórzy z 
pisarzy i poetów nazywają książkę swoim przyjacielem. Mamy nadzieję, 
że to spotkanie pomoże przekonać dzieci do sięgania po książki.

Na pierwsze spotkanie z cyklu PORANEK MALUCHA, zatytu-
łowane „BOHATEROWIE BAJEK I BAŚNI – KRASNOLUDKI” 
zaprosiłyśmy dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skokach. 

Maluchy przychodziły w grupach ze swoimi paniami i spotykały się 
z nami, a właściwie przede wszystkim z krasnoludkami w Oddziale 
dla Dzieci i Młodzieży, co czwartek. Pierwszą grupę, 20 września, 
przyprowadziła p. A. Martynek,  27 września ze swoimi podopieczny-
mi przyszła do nas p. L. Fryske, 4 października p. I. Ślósarczyk, a 11 
października p. D. Muszyńska. 

Dzieci wysłuchały fragmentów książek, w których znaczącą rolę, jeśli 
nie główną, odgrywają krasnoludki. Bawiły się przy piosenkach o kra-
snoludkach. Wielkim powodzeniem cieszył się „Pociąg krasnoludków”, 
który co czwartek kilkakrotnie mknął wśród bibliotecznych regałów.

Dzieci dowiedziały się podczas tych spotkań wiele na temat życia i 
zwyczajów krasnali. Na pewno wiedzą jak wyglądają, gdzie mieszkają, 
czym się zajmują, jakie noszą imiona i gdzie można je spotkać. 

Każde ze spotkań kończyło się rysowaniem portretu krasnoludka, 
powstawały piękne prace.

Dziękujemy dzieciom i ich paniom za tak liczny i aktywny udział 
w spotkaniach.

Młodzież gimnazjalną zaprosiłyśmy na lekcję zatytułowaną „BI-
BLIOTEKA”, podczas której starałyśmy się w jak najpełniejszy sposób 
przedstawić rodzaje istniejących bibliotek, cele ich istnienia, zasady 
funkcjonowania oraz sposób korzystania z nich czytelników. Na po-
mysł zorganizowania takiej lekcji wpadłyśmy, ponieważ docierały do 
nas sygnały o problemach, jakie pojawiają się przed młodymi ludźmi 
w momencie wejścia w progi wielkich, naukowych bibliotek Nie 
chcemy, żeby dotyczyło to młodzieży z terenu naszej gminy, dlatego 
postanowiłyśmy przechwycić ją już teraz i wpoić wiedzę niezbędną do 
poruszania się po wszelakiego rodzaju bibliotekach. Lekcja została 
przeprowadzona już w trzech klasach gimnazjum. 

Za zainteresowanie naszymi lekcjami oraz przyprowadzenie do nas 
młodzieży serdecznie dziękujemy paniom: D. Kobus – Boguni oraz 
R. Hamulczyk, nauczycielkom z Gimnazjum w Skokach. Dziękujemy 
i zapraszamy do dalszej współpracy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyprowadzają do nas dzieci i 
młodzież, także rodzicom. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszędzie 
jesteśmy obecni w takim stopniu jak byśmy chcieli. Często przeszkodą 
jest odległość (myślę tutaj o mieszkańcach okolicznych wiosek). Zdro-
wie naszych dzieci, naszej młodzieży, nie tylko to fizyczne, ale także 

psychiczne, emocjonalne jest bardzo ważne. Na prawidłowy rozwój 
młodego człowieka, co zostało już niejednokrotnie udowodnione, 
dobrze wpływa kontakt z książką, wyrobienie nawyku czytania. Dlatego 
ważne jest by dzieci wiedziały dokąd się zwrócić, by takiego kontaktu 
doświadczyć bez ponoszenia kosztów finansowych. 

Biblioteka jest miejscem bezpiecznym, gdzie można spędzać wolny 
czas i dobrze się bawić.

Zapraszamy wszystkich!
 Bibliotekarki z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki

UWAGA DZIECI !
Zapraszamy wszystkie dzieci do lat 15-tu na Spotkanie Mikołajko-

we, które odbędzie się 2 grudnia w niedzielę o godzinie 16:00 na Hali 
Sportowej Gimnazjum w Skokach.

JERZY KRYSZAK  W SKOKACH
ANDRZEJKOWY  WIECZóR KABARETOWY

25 listopada 2007 roku godz. 16.00,  
hala widowiskowo – sportowa gimnazjum w Skokach

Bilety w cenie 15 zł od osoby oraz karnety rodzinne (rodzice + 
dwoje dzieci do 16 lat) w cenie 40 zł do nabycia w Bibliotece Miasta 
i Gminy w Skokach.

W dniu występu bilety w cenie 20 zł i 50 zł karnet.
Ilość biletów ograniczona.
Informacje o koncercie uzyskać można pod nr tel.061 8925199       

061 8925822
Organizatorzy

KOMISARIAT POLICJI W SKOKACH ORAZ
BIBLIOTEKA MIASTA I GMINY SKOKI
zapraszają Panie do udziału w kursie pt:

„BEZPIECZNA KOBIETA”
Kurs obejmuje 16 godzin zajęć. W trakcie kursu panie nauczą się 

m.in.: skutecznych metod wzywania pomocy, zachowania się w przy-
padku napaści, elementów samoobrony, udzielania pierwszej pomocy. 
Zapisy przyjmujemy w Bibliotece Miasta i Gminy Skoki osobiście oraz 
pod nr tel. 618925822, 798824520 lub drogą elektroniczną:biblioteka-
skoki@neostrada.pl w terminie do 9 listopada 2007

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się 
około 30 pań. UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY

MICKIEWICZOWSKIM SZLAKIEM
Deszczowa i wietrzna pogoda nie przeszkodziła dziewczętom i 

chłopcom z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie 
w udziale i walce o korzystne lokaty w organizowanym przez Woje-
wódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu 
oraz Starostwo Powiatowe w Obornikach i Szkołę Podstawową nr 3 w 
Obornikach Wojewódzkim Rajdzie „Mickiewiczowskim Szlakiem”.

Dziesięciokilometrowa trasa Rajdu rozpoczęła się przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Obornikach, skąd zaopatrzeni w mapy dostarczone przez 
organizatorów, jego uczestnicy udali się w trasę do Objezierza. Tam na 
miejscu, czekały na nich liczne konkursy sprawnościowe i konkurs z wie-
dzy przeciwpożarowej. Ale, że celem Rajdu jest popularyzacja wiedzy o 
Adamie Mickiewiczu i jego pobycie na Ziemi Wielkopolskiej, młodzież 
musiała wykazać się równocześnie wiedzą na temat życia i twórczości 
poety i zmierzyć się w konkursie plastycznym pt. „Bohaterowie utworów 
Adama Mickiewicza”. Antoniewska młodzież startująca w trzech 
grupach, pod opieką Bartosza Seidlera i Grażyny Lubawej walczyła o 
zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej i powiatowej. W rezultacie jedna 
z grup uzyskując 45 pkt. zajęła II miejsce w klasyfikacji  drużynowej, 
a pozostałe grupy z 39 i 35 pkt. zajęły dalsze, ale nie ostatnie miejsca. 
Wynikami tymi, zgodnie z Regulaminem  Rajdu, antoniewska młodzież 
zapewniła 2 miejsce dla powiatu wągrowieckiego.  

Grażyna Lubawa
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OSTATNI RAJD W GMINIE SKOKI 
W 2007

Sezon rajdów rowerowych w 2007 roku w naszej gminie zakończył 
uroczysty rajd z okazji otwarcia Cysterskiego Szlaku Rowerowego 
(CSR) 7 października. Wyznaczenie ponad 140 km szlaku rowerowego 
wraz z przyległą infrastrukturą jest przedsięwzięciem ponad powia-
towym gdyż obejmuje teren trzech powiatów: poznańskiego, wągro-
wieckiego i gnieźnieńskiego. Nadrzędnym celem wyznaczenia tego 
pierwszego i jedynego jak do tej pory Cysterskiego Szlaku Rowerowego 
CSR w Polsce było połączenie pocysterskiego dziedzictwa na naszym 
terenie, pamięć kulturowa oraz krzewienie kolarstwa amatorskiego i 
wyczynowego. Wytyczenie szlaku było możliwe dzięki finansowemu 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. 

Metę rajdu organizatorzy przygotowali w Dąbrówce Kościelnej do 
której zjechały grupy rowerzystów min. z Poznania i z Wągrowca.

Dla rowerzystów z Wągrowca rajd rozpoczął się o godz. 8:00 mszą św. 
w kościele filialnym, p.w. Wniebowzięcia NMP (ul. Cysterska), którą 
odprawił ks. Proboszcz Zygmunt Szyk. Po mszy zwiedzono bibliotekę 
parafialną i Klasztor. Następnie o godz. 10 grupa wągrowieckich 
rowerzystów ruszyła na liczącą 36 km trasę z postojem w Skokach, 
gdzie dołączyła spora grupa rowerzystów z naszej gminy. Grupa 
wągrowieckich rowerzystów wyruszyła pod kierownictwem Starosty 
Wągrowieckiego - Michała Piechockiego, sześciokrotnego rekordzisty 
świata w jeździe na łyżworolkach - Leszka Czajkowskiego oraz Woj-
ciecha Gogolewskiego z Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
Pałuki i Romualda Styczyńskiego z PTTK w Wągrowcu.

Wszystkie grupy spotkały się w Sanktuarium Matki Bożej Pocie-
szenia w Dąbrówce Kościelnej witane przez proboszcza ks. Andrzeja 
Kaczmarka. 

We wnętrzu kościoła odbyła się projekcja filmów. Pierwszy z nich 
poświęcony był Cysterskiemu Szlakowi Rowerowemu, a drugi pt. 
„Canning Stock Route" o najdłuższym i jednym z najtrudniejszych 
szlaków na Ziemi. Wiedzie on przez bezludne i surowe obszary Au-
stralii Zachodniej. Na dystansie blisko 2000 kilometrów doskwiera 
brak wody, pożywienia i schronienia przed palącym słońcem. W 
2005 r. przejechał go samotnie NA ROWERZE Jakub Postrzygacz, 
za co został uhonorowany KOLOSEM 2006 (www.kolosy.pl, www.
wildworks.co.nz/csr/ )

Po pokazach filmowych i wspólnym zdjęciu (ok. 300 uczestników) 
udaliśmy się na Plac Św. Jakuba, gdzie nastąpiło powitanie przez: 
Wójta Gminy Kiszkowo Tadeusza Bąkowskiego, Starostę Wągrowiec-
kiego Michała Piechockiego, Przewodniczącego Zarządu Związku 
Międzygminnego Puszcza Zielonka Tomasza Łęckiego. Po powitaniu 
nastąpiło poświecenie CSR.

Na strudzonych rowerzystów czekał ciepły i zimny bufet serwowany 
przez firmę VIP CATERING z Poznania.

Po mile spędzonym dniu rozjechaliśmy się do domów .
Karolina Stefaniak

z jednostkami z małych, nieznanych miejscowości. 
Zawody sprawnościowo – pożarnicze rozegrano w czterech kate-

goriach: 
- W kategorii dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat: I miejsce zajęła 

młodzieżowa drużyna z Sienna. II miejsce przypadło drużynie z Po-
powa Kościelnego. 

- W kategorii chłopców w wieku od 12 do 16 lat: I miejsce zdobyli 
chłopcy z Brzezna Starego. II miejsce zajęła drużyna z Sarbii i III 
reprezentacja Stołężyna. 

- W kategorii kobiet: I miejsce przypadło drużynie kobiecej z Rąb-
czyna, a drugie miejsce naszym paniom z Rościnna.

- W kategorii mężczyzn (powyżej lat 18): zdobywcami I miejsca zo-
stali członkowie OSP z Łekna. II miejsce wywalczyli strażacy z Sienna, 
a III ochotnicy z Panigrodza. 

Startujące w tej kategorii jednostki z Gminy Skoki zajęły odpowied-
nio: VII miejsce – OSP Rościnno i IX miejsce – OSP Potrzanowo.

E. Lubawy

12 MINUT, KTóRE WSTRZĄSNĘŁY 
STADIONEM W ŁOBŻENICY

To był mecz na szczycie ligi Trampkarzy Starszych, w którym spo-
tkały się gospodarz meczu „Pogoń” Łobżenica zajmująca przed tym 
meczem drugie miejsce z trzecią drużyną tj. z „Wełną” Skoki. Już po 10 
minutach meczu Pogoń prowadziła 1:0 a tuż przed końcem pierwszej 
połowy zawodnik Wełny Marcin Kołodziejczuk strzelił wyrównującą 
bramkę po dokładnym dośrodkowaniu Michała Gruszki. W drugiej 
połowie Wełna zaczęła dyktować warunki meczu co udokumentowała 
strzeleniem bramki przez swojego najlepszego strzelca Piotra Rakow-
skiego, który popisał się wspaniałym lobem. Wszystko wskazywało, 
że nasza drużyna wygra ten mecz, jednak na 12 minut przed końcem 
meczu sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy, po którym padła 
bramka na 2:2. Do końca meczu pozostało 12 minut w ciągu, których 
drużyna „Wełny” Skoki strzeliła gospodarzom trzy bramki a ich au-
torami byli dwukrotnie Piotr Rakowski oraz Mateusz Podolski a dwie 
kolejne asysty przy bramkach zaliczył Michał Gruszka. Zwycięstwo 
trampkarzy starszych „Wełny” Skoki 5:2 dało jej fotel wicelidera a 
gospodarze przeżyli podobny szok jak kibice Kazachstanu w meczu z 
Polską kiedy to w ciągu 10 minut Smolarek strzelił trzy bramki. Nato-
miast w tym meczu katem dla drużyny gospodarzy był Piotr Rakowski 
strzelec trzech pięknych bramek.

Radosław Kujawa

ZAWODY BEZ UDZIAŁU OSP SKOKI!
16 września br. boisko „Wełny” w Skokach było miejscem IX 

Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych jednostek OSP 
organizowanych przez Zarząd Powiatowy OSP i Powiatową Komendę 
Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu we współpracy z Zarządem 
Gminnym OSP w Skokach.

Tym bardziej dziwi fakt, że wśród zespołów uczestniczących w 
Zawodach zabrakło członków naszej skockiej OSP, na której pomoc 
zawsze liczymy w przypadku zagrożenia życia lub mienia. Czyżby nasi 
ochotnicy uznali, że są za dobrzy na tego rodzaju zawody? A może po 
prostu nie czuli się na siłach i bali się, że słabo wypadną w konkurencji 

PILSKA LIGA OKRĘGOWA
TRAMPKARZY MŁODSZYCH 

I STARSZYCH
Podsumowanie trampkarzy „Wełny” Skoki po 8 z 12 kolejek.
-Trampkarze Młodsi odnieśli w dotychczas rozegranych spotkaniach 

5 zwycięstw i 3 porażki co plasuje ich na piątym miejscu. (wyniki: 
„Lubuszanin” Trzcianka – „Wełna” Skoki 0:4, „Wełna” – „Leśnik” 
Margonin 3:1, „Wełna” – „Polonia” Jastrowie 3:0, „Sparta” Złotów 
– „Wełna” 8:1, „Wełna” – „Polonia” Chodzież 6:0, „Zjednoczeni” 
Kaczory – „Wełna” 6:2, „Wełna” – „Zamek” Gołańcz 1:5, „Pogoń” 
Łobżenica – „Wełna” 1:3 ).

Wyróżniającym się zawodnikiem trampkarzy młodszych jest Artur Ku-
charski, który jest jednocześnie kapitanem i dobrym duchem drużyny.

-Trampkarze Starsi mają na koncie 6 zwycięstw, 1 remis i 1 porażkę 
co dało im fotel wicelidera w/w ligi ( wyniki: „Lubuszanin” Trzcianka 
– „Wełna” Skoki 0:10, „Wełna” – „Leśnik” Margonin 5:1, „Wełna” 
– „Polonia” Jastrowie 8:4, „Sparta” Złotów – „Wełna” 4:2, „Wełna” 
– „Polonia” Chodzież 4:0, „Zjednoczeni” Kaczory – „Wełna” 2:2, „Weł-
na” – „Zamek” Gołańcz 3:0, „Pogoń” Łobżenica – „Wełna” 2:5 )

Najlepsi strzelcy bramek trampkarzy starszych:
- Rakowski Piotr: 17 bramek, -Podolski Mateusz: 12, -Gruszka 

Michał: 6, -Graczyk Miłosz:2.



SKOCKI KALEJDOSKOP

Uczestnicy rajdu rowerowego z okazji otwarcia Szlaku Cysterskiego. Brackie strzelanie - celność swego oka sprawdza członek Bractwa ks. K.Kaczor.

Uczestnicy Zielonej Szkoły przed fabryką Pepsi w Michrowie. Nowy Zarząd Koła Emerytów w Skokach.

Przedszkolaki w Bibliotece - wielkim powodzeniem cieszył się pociąg krasnoludków.

Trampkarze Wełny dziękują sponsorom za wyposażenie. Uczestnicy lekcji bibliotecznej.

Ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Skokach.


