
46-ciu wolontariuszy, 14.120,19 zł zebranych i przekazanych na leczenie dzieci ze schorzeniami laryngo-
logicznymi, w tym 6.824 zł ze zbiórki ulicznej, 250 zł z Turnieju, 1.376 zł z kawiarenki i 5.670 zł z licytacji 
to rezultat działań Wielkiej Orkiestry w Skokach!

Więcej na str. 3

O szczegółach czytaj na str. 7-8 

20 grudnia 2007 r. Rada Miejska Gminy Skoki jed-
nogłośnie uchwaliła budżet Gminy na rok 2008. Ogól-
ne dochody budżetu wynoszą 22.587.022 zł, a łączne 
wydatki budżetu zamykają się kwotą 26.671.057 zł. 

UCHWALILI BUDŻET 
GMINY NA ROK 2008!

W 89 rocznicę 
wybuchu 

Powstania 
Wielkopolskiego

Więcej na str. 2

Zagrali z głową!
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W 89 RROCZNICĘ POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO!

27 grudnia 1918 r. eksplodował Poznań i początkowe utarczki z 
Niemcami przekształciły się w powstanie zbrojne, które po kilku 
dniach doprowadziły do całkowitego opanowania miasta przez 
polskich powstańców. Równocześnie walki, określane dzisiaj jako 
Powstanie Wielkopolskie, rozszerzały się na cały dotychczasowy zabór 
pruski obejmując ziemię zarówno na zachód, jak i na południe oraz 
na wschód i na północ od Poznania, a następnie również Kujawy i 
Pomorze. 

W walkach tych, podobnie jak i we wcześniejszych przygotowaniach 
i przedsięwzięciach organizacyjnych zmierzających do przejęcia 
pruskiej administracji państwowej i samorządowej nie zabrakło też 
mieszkańców ziemi skockiej, którzy narażając swe życie przyczynili się 
też do tego, że ostatecznie Wielkopolska po latach niewoli powróciła 
do Macierzy. 

Pamiętając o tych wydarzeniach, 27 grudnia 2007 r., w 89 rocznice 
wybuchu walk w Poznaniu, mieszkańcy wraz z rodzinami ówczesnych 
powstańców uczestniczyli we mszy świętej odprawionej w kościele pod 
wezwaniem Świętych Piotra i Pawła, w intencji bohaterów Powstania 
i Ojczyzny.

Po mszy świętej, jej uczestnicy, w towarzystwie władz samorządo-
wych, kapłanów i pocztów sztandarowych organizacji i stowarzyszeń 
udali się pod tablicę pamiątkową u bramy cmentarza, gdzie zapalo-
no znicze i złożono wiązanki kwiatów upamiętniając w ten sposób 
i oddając cześć pamięci mieszkańców uczestniczących w walkach 
powstańczych. 

Uroczystości w kościele i pod tablicą pamiątkową uświetniły swymi 
głosami połączone chóry – Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” i Chór 
Kameralny pod dyrekcją Antoniego Wiśniewskiego.

E. Lubawy

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNO 
– NOWOROCZNE

Rozpowszechnia się katolicki, a właściwie polski, zwyczaj spotykania 
się w gronie rodzinnym przy stole wigilijnym, połączony z dzieleniem 
się opłatkiem i składaniem sobie życzeń. Nasi rodacy upowszechniają 
go na całym świecie. Ale nie tylko. Coraz częściej, już nie tylko w 
wieczór wigilijny, ale i przez cały grudzień, a także styczeń odbywają 
się spotkania w szkołach i w miejscach pracy oraz w organizacjach i 
stowarzyszeniach, w trakcie których uczestnicy dzieląc się opłatkiem 
składają sobie życzenia. Zawsze towarzyszy im miła, sympatyczna i 
świąteczna atmosfera i ogólna życzliwość.

Obecne spotkania opłatkowo – wigilijne zapoczątkowali członkowie 
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którzy podzielili się opłatkiem 
już 4 grudnia 2007 roku. Następnie odbywały się spotkania w szkołach 
samorządowych oraz w placówkach szkolnych prowadzonych przez 
Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach i w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie. Spotkanie dla swych pod-
opiecznych – dzieci i młodzieży specjalnej troski, połączone z wizytą 
Świętego Mikołaja zorganizował też Ośrodek Pomocy Społecznej.

Życzenia noworoczne w towarzystwie zaproszonych gości: Burmi-
strza Tadeusza Kłosa i przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa 
Kujawy oraz członków Zarządu Gminnego OSP złożyli sobie strażacy 
z OSP w Skokach. 

Z inicjatywy radnej Marii Kozłowskiej oraz Rady Sołeckiej, z udzia-
łem Burmistrza i członków Zarządu Fundacji w Bliżycach odbyło się 
spotkanie seniorów w Jabłkowie. Nastrój temu spotkaniu nadawały 
też kolędy i Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów ze szkół 
Fundacji w Łopuchowie i w Pawłowie Skockim.

Miejscowi sołtysi i radni byli organizatorami spotkań w Potrzanowie, 
w Brzeźnie, w Rejowcu i w Budziszewicach, przy czym wyjątkowość 
tego ostatniego spotkania podkreślał udział gości – księdza Grzegorza 
Kulińskiego proboszcza parafii w Budziszewku, do której należą Bu-
dziszewice i Burmistrza Gminy, a także występy Grupy Artystycznej 
„Skoczki” pod kierownictwem Mieczysława Jarzembowskiego.

W spotkaniu środowiskowym zorganizowanym przez radnego Fran-
ciszka Deminiaka liczny udział wzięli mieszkańcy Obwodu Wyborczego 
nr 2 w Skokach.      

Szczególny i tradycyjnie uroczysty już charakter miało spotkanie 
wigilijno - noworoczne dla seniorów, członków Emeryckiego Chóru 
„Harfa” i Chóru Kameralnego zorganizowane przez Bibliotekę Samo-
rządową, w którym to spotkaniu uczestniczyli również między innymi 
Burmistrz Tadeusz Kłos, przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa oraz 
zastępca przewodniczącego Rady Wiesława Surdyk – Fertsch. Donio-
słość i nastrój tego wieczoru podkreślały występy Kółka Teatralnego 
pod kierownictwem Danuty Kobus – Boguni przedstawiające sceny 
biblijne związane z narodzinami Chrystusa i kolędy w wykonaniu Grupy 
Artystycznej „Skoczki”.

E. Lubawy   

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
ziemi: 
Kubiński Dominik – 01.01. – Bliżyce
Teofilowski Tomasz – 06.01. – Skoki
Drzewiecka Oliwia – 13.01. – Skoki
Pac Nikole – 16.01. – Stawiany
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:
Małek Paweł i Stachowiak Małgorzata
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:
Trąbka Stanisław ur. 1935 zm. 02.01. Potrzanowo
Bartkowska Anna ur. 1954 zam. 07.01. Jabłkowo
Sawicka Mirosława ur. 1957 zm. 07.01. Pawłowo Skockie
Radzińska Aleksandra ur. 1924 zm. 08.01. Skoki
Zieliński Józef ur. 1957 zm. 09.01. Stawiany
Myśliński Józef ur. 1930 zm. 11.01. Budziszewice
Przybylski Jan ur. 1946 zm. 11.01. Potrzanowo
Malec Marian ur. 1931 zm. 12.01. Rejowiec
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

NOWY DOWÓD PRZY 
ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, że w związku ze 
zmianą dowodów osobistych wnioskodawcy oraz osoby pełnoletnie, 
które posiadają nowy dowód osobisty a pobierają u nas świadcze-
nia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne lub 
zaliczki alimentacyjne muszą go przedłożyć w tut. Ośrodku do dnia 
31.03.2008r.

Osoby, które tego nie dopełnią w miesiącu KWIETNIU 2008r. nie 
otrzymają powyższych zasiłków.
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Ogólne dochody budżetu zamykają się kwotą 22.587.022 zł i 
składają się na nie: dochody własne w wysokości 11.505.292 zł, a 
w nich mieszczą się między innymi: dochody majątkowe w postaci 
wpływów z dzierżaw i opłat wieczystych oraz opłat ze sprzedaży 
mienia komunalnego – 1.775.809 zł; dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (podatki i opłaty 
lokalne) - 9.048.830 zł i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
wyrobów alkoholowych – 110.000 zł. Dochody własne Gminy uzupeł-
niają: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
– 2.922.890 zł, dotacje na realizację zadań własnych – 327.312 zł i 
subwencje w wysokości 7.809.603 zł.  

Łączne wydatki budżetu wynoszą 26.671.057 zł i obejmują one 
między innymi wydatki przeznaczone na: 
- Rolnictwo i łowiectwo, w tym na budowę sieci wodociągowej  

– 715.300 zł.
- Leśnictwo – 66.700 zł.
- Transport i łączność, tj. na utrzymanie dróg gminnych – 4.228.200 

zł.
- Turystykę – 47.375. zł.
- Gospodarkę mieszkaniową i utrzymanie komunalnych zasobów 

mieszkaniowych – 893.000 zł.
- Plany zagospodarowania przestrzennego – 139.000 zł.
- Administrację publiczną, tj. na utrzymanie Urzędu Gminy łącznie 

z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 
na działalność Rady – 3.153.143 zł, w tym na utrzymanie Urzędu 
- 2.454.329 zł i na działalność Rady - 98.000 zł.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym na 
utrzymanie OSP – 190.415 zł.

- Obsługę długu publicznego (spłata kredytów i pożyczek) – 180.000 
zł.

- Oświatę i wychowanie – 10.032.266 zł., w tym na utrzymanie szkół 
podstawowych – 4.434.346 zł. z czego na dotację dla Fundacji Po-
moc Dzieciom Wiejskim – 1.713.731 zł.; na utrzymanie Gimnazjum 
– 2.871.147 zł. oraz na utrzymanie przedszkoli – 2.348.806 zł., w tym 
dotacja na utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez Fundacje 
– 571.708 zł. i na dowożenie uczniów do szkół – 349.000 zł. 

- Dotację dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – 10.000 
zł.

- Ochronę zdrowia – 211.751 zł., w tym na zwalczanie narkomanii 
– 34.300 zł., na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 75.700 zł.

- Pomoc społeczną – 3.917.810 zł., w tym na świadczenia rodzinne, 
zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.734.000 zł., na zasiłki 
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe – 357.900 zł., na dodatki mieszkaniowe – 280.000 zł. i 
na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 341.980 zł. oraz na 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -63.200 zł. i 
na pozostałą działalność związaną ze świadczeniami społecznymi 
– 124.030 zł.

- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.218.617 zł., w 
tym wpłata na rzecz Międzygminnego Związku „Puszcza Zielonka” 
tytułem udziału w realizacji projektu inwestycyjnego „Kanaliza-
cja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Okolic” 
– 250.617 zł., na oczyszczanie miast i wsi – 164.500 zł. i na utrzy-
manie zieleni – 65.500 zł.

- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 999.390 zł., w tym na 
domy i ośrodki kultury oraz na świetlice i kluby wiejskie – 252.000 
zł., na Bibliotekę Gminną – 603.590 zł. i na pozostałą działalność 
w zakresie upowszechniania kultury – 143.800 zł. 

- Kulturę fizyczną i sport – 261.550 zł., z tego na utrzymanie obiek-
tów sportowych – 38.000 zł., na realizację zadań zleconych Klu-
bowi Sportowemu „Wełna” w zakresie szerzenia kultury fizycznej 
– 92.000 zł. i na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej 

Uchwalili bUdżet gminy na rok 2008
– 131.550 zł. 

Deficyt budżetowy, tj. różnica pomiędzy ogólną sumą dochodów i 
łączną kwotą wydatków wynosi 4.084.035 zł. i zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę.

Budżet przewiduje w roku 2008 inwestycje gminne o łącznym nakła-
dzie 5.052.692 zł., w tym:

- Inwestycje na drogach gminnych w wysokości 3.614.000 zł., a w 
ich ramach :

- Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku 
(pierwszy etap) – 490.000 zł.;

- Budowę nawierzchni drogi na ul. Akacjowej wraz z kanalizacją 
deszczową i oczyszczalnią wód deszczowych dla osiedla przy ul. 
Topolowej – 1.800.000 zł.;

- Budowę drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec – 300.000 
zł.;

- Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wielkopolskich w 
Skokach (pierwszy i drugi etap) – 500.000 zł.;

- Budowa drogi gminnej w Lechlinku (drugi i trzeci etap) – 270.000 
zł.;

- Budowa nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach (pierwszy 
etap podbudowy) – 40.000 zł.;

- Budowa chodnika w Roszkowie – 164.000 zł.;
- Budowa nawierzchni ul. Głowackiego i Kościuszki – 50.000 zł.;
- Inwestycje w rozwój turystyki (dofinansowanie inwestycji pla-

nowanych przez Związek Puszczy Zielonka – „Szlak kościołów 
drewnianych”) – 5.075 zł.

- Inwestycje w dziale oświaty i wychowania, tj. wykonanie termo-
modernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Skokach 
– 1.150.000 zł.

- Inwestycje w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska 
– 283.617 zł., w tym wpłata Gminy na rzecz Międzygminnego Związ-
ku Puszcza Zielonka w wysokości 250.617 zł. na współfinansowanie 
przedsięwzięć związanych z przyspieszeniem prac nad budową 
kanalizacji ściekowych oraz 33.000 zł. na wstępne przedsięwzięcia 
związane z budową centrum targowo – parkingowego przy ul. 
Kościelnej w Skokach.

Dla informacji czytelników przypominamy, że w chwili uchwalenia 
budżet Gminy na rok 2007 wynosił 20.231.672 zł. po stronie dochodów 
i 21.239.072 zł. po stronie wydatków. 
      E. Lubawy

Uwaga! Zainteresowanych szczegółami budżetu zachęcamy do sko-
rzystania ze strony internetowej Gminy http://skoki.nowoczesnagmina.
pl/ lub z wkładki do niniejszego wydania „Wiadomości Skockich”.

OGŁOSZENIE
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Skokach poszukuje specjalistę do prowadzenia zajęć edukacyjno 
– wspierających dla osób uzależnionych przed podjęciem przez 
nich terapii oraz po jej zakończeniu w placówkach lecznictwa od-
wykowego.

Wymagane jest przygotowanie specjalistyczne w zakresie udziela-
nia wyżej wymienionym pomocy psychologicznej i terapeutycznej w 
sytuacjach kryzysowych związanych ze zmieniająca się motywacją do 
podjęcia leczenia oraz w sytuacjach zagrożenia nawrotami choroby 
alkoholowej.

Zajęcia będą odbywały się w Punkcie Informacyjno – Konsulta-
cyjnym w Skokach.

Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć prosimy o kontakt z 
koordynatorem ds. uzależnień Panią Małgorzatą Szpendowska – Wy-
legalską w czwartki w godzinach od 9 do 13 pod numerem telefonu 
0-61 8 925 800 wew. 52.
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Dzisiaj możemy powiedzieć, że życzenia 
nasze, jak i życzenia wszystkich odwiedzających 
Jubilatkę się spełniły i pani Zofia w dniu 20 
stycznia 2008 roku szczęśliwie obchodziła 101 
rocznicę swych urodzin, a wraz z nią jej szczę-
ściem szczerze się cieszyli córka Felicja z mężem, 
czterech wnuków i dwóch prawnuków, a razem z 
nimi przyjaciele i mieszkańcy Kakulina. 

O drodze życiowej pani Zofii pisaliśmy w 
2007 roku. Stąd też dzisiaj przypominamy 
tylko, że pani Zofia z domu Woźniak, nie 
urodziła się ani w „zimnych”, ani też w „cie-
płych” krajach, gdzie jej życiorys mógł ulec 
przeobrażeniu w czasie Rewolucji i będącej 
jej wynikiem wędrówki ludów. Jest Wielko-
polanką urodzoną w Bojanicach w gminie 
Mieleszyn, a z Kakulinem, gdzie ostatecznie 
znalazła swe miejsce na ziemi związała się już 
w okresie międzywojennym.

Szanownej Jubilatce wielkie uszanowanie 
wraz z okolicznościowym upominkiem i wią-
zanką kwiatów, w dniu 21 stycznia 2008 roku 

złożył Burmistrz Tadeusz Kłos wraz z Kie-
rownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Joanną 
Wolicką-Przywarty. 

Piękny i wyjątkowy jubileusz pani Zofii
W „Wiadomościach Skockich”, ze stycznia 2007 roku informowaliśmy o jubileuszu 100 urodzin miesz-

kanki Kakulina pani Zofii Wilmanowicz. Pisaliśmy o życzeniach składanych Jubilatce i o odwiedzinach 
Burmistrza u pani Zofii. Przyłączając się do życzeń i gratulacji składanych Jubilatce życzyliśmy też jej 
dalszych długich lat życia w zdrowiu i pomyślności. 

Pani Zofio! Życzymy Pani następnych 100 
szczęśliwych lat.

Edmund Lubawy 

Nowy rok kulturalny w Bibliotece  Publicz-
nej im. Eugeniusza Paukszty w Skokach roz-
począł się niezwykle elegancko bo od koncertu 
noworocznego, na który przyszło w niedzielę, 6 
stycznia do „Starego Fortepianu”  ponad stu-
osobowe grono miłośników kultury wysokiej. 
Na melomanów czekały „Przeboje Mistrzów 
na kwartet smyczkowy” i poznański  zespół 
kameralny Artu’s Kwartet w składzie: Marta 
Pawłowska -  pierwsze skrzypce, Daria Krzysz-
toń - drugie skrzypce, Emilia Goch -altówka i 
Stanisława Dziedziniewicz – wiolonczela.

Ten istniejący od 1995 roku zespół ma w 
swoim repertuarze zarówno dzieła kameralne 
najwybitniejszych twórców muzyki klasycznej 
jak również aranżacje najbardziej znanych 
przebojów muzyki popularnej i rozrywkowej. 
Usłyszeliśmy więc trzynaście utworów , wśród 
których znalazły się m.in. muzyka Starego 
Wiednia, ponadczasowe tanga oraz muzyka 
filmowa i musicalowa. Okazało się, że kwartet 
z równą swobodą gra Brahmsa, Rodrigeza 
jak i Beatlesów. Jednakże najwięcej emocji 
i ożywienia wywołał „Taniec Zorby” z filmu 
„Grek Zorba”. Szeroki repertuar i wysoki 
poziom artystyczny a przede wszystkim bez-
pośredniość artystek sprawiły, że zachwyceni 
słuchacze domagali się bisów nawet ponad 
przyjętą  miarę. Najodważniejsi próbowali  
tego wieczoru raz jeszcze dokonać metamor-

NOWOROCZNA UCZTA DLA MELOMANÓW

Koncert w „Starym Fortepianie”
fozy „Starego Fortepianu” i tym razem z sali 
koncertowej zamierzali uczynić salę balową 
bo - jak mówiła Stanisława Dziedziniewicz-  
niezwykle rzadko zdarza się okazja, by można 
było zatańczyć przy akompaniamencie zespołu 
kameralnego.

Słuchacze ( i to nie tylko ze Skoków) doce-
nili również staranne przygotowanie wieczoru: 
ciekawą narrację prowadzącej koncert p. 
Elżbiety Skrzypczak, noworoczny toast, wy-
drukowany program, kawę i ciastko podczas 
przerwy. Eleganckiego nastroju dopełniły 
bez wątpienia wieczorowe stroje uczestników 
koncertu i klimat „Starego Fortepianu”.

Cieszyć się zatem można, że dane nam było 
uczestniczyć w niekonwencjonalnym, jak na 
nasze warunki, spotkaniu noworocznym. 
Liczymy więc na to, że zgodnie z obietnicą 
pani dyrektor umieści na stałe to wydarzenie 
w kalendarzu  biblioteki. Starą prawdą jest, że 
apetyt rośnie w miarę jedzenia Tak jest i w tym 
przypadku: A może następny koncert mógłby 
odbyć się we wnętrzach – w zasadzie zupełnie 
nam niedostępnego - skockiego pałacu? A 
może nie czekajmy z tego typu rozrywką aż do 
nowego roku – może sztuka wysoka gościłaby 
częściej w „Starym Fortepianie”? Melomani, 
sprowokowani koncertem noworocznym, 
marzą i czekają…

Iwona Migasiewicz

„ZNANY- NIEZNANY 
PREZYDENT 
POZNANIA

Rzecz o Jarogniewie 
Drwęskim”

To tytuł ksiązki Waldemara Łazugi o życiu i 
dokonaniach pierwszego prezydenta Poznania 
Jarogniewa Drwęskiego, która wzbogaciła 
księgozbiór naszej Biblioteki Publicznej w 
Skokach, a którą uwadze czytelników gorąco 
polecamy. 

Tytułowy bohater książki – Jarogniew 
Drwęski, syn Kazimierza Gozdawy Drwę-
skiego  i Klaudyny ze Skoraszewskich urodził 
się 6 grudnia 1876 roku w majątku ziemskim 
rodziców w Glinnie. Z urodzenia był więc 
Skoczaninem, jeszcze jednym, z którego życia i 
działalności, jako potomni, obecni mieszkańcy 
tej ziemi możemy być dumni. 

Poznając życie i działalność Jarogniewa 
Drwęskiego poznamy równocześnie walkę 
narodowo-wyzwoleńczą w zaborze pruskim 
łącznie z dziejami Powstania Wielkopolskiego 
i pierwszymi latami niepodległości Poznania 
i Wielkopolski, a utrwaleniu naszej wiedzy 
przysłużą się też liczne fotografie uzupełnia-
jące słowo pisane. 

Pamięci Jarogniewa Drwęskiego  poświe-
cimy też w najbliższym czasie kilka słów w 
naszym cyklu pt. „Z kart historii”.
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XIV SESJA 
Z udziałem 14-tu radnych, 20 grudnia 2007 r. odbyła się XIV Se-

sja Rady Miejskiej Gminy Skoki obradującej pod przewodnictwem 
Zbigniewa Kujawy, w trakcie której funkcję sekretarza obrad pełnił 
radny Leszek Tyl.

W trakcie sesji radni jednogłośnie podjęli 9 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XIV/102/2007 w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

i gminy  Skoki na 2008r.
Ogólny plan dochodów budżetu ustalono na kwotę 22.587.022 

zł., a łączne wydatki budżetu wynoszą 26.671.057 zł. Uchwalony 
przez Radę budżet będzie stanowił podstawę działalności Gminy i 
jej organów w roku 2008. 

2. Uchwałę nr XIV/103/2007 w sprawie wyrażenia zgody na za-
ciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpie-
czenie  spłaty pożyczki z NFOŚ i GW na sfinansowanie projektu 
budowlanego –dokumentacji  projektowej dla inwestycji realizo-
wanej  przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka i okolic” 
zgłoszonego  do  dofinansowania z Funduszu  Spójności.

Podejmując ww. uchwałę Rada upoważniła Burmistrza do za-
ciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty 
pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie projektu budowlanego 
- dokumentacji  projektowej dla inwestycji realizowanej  przez 
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego  
do  dofinansowania z Funduszu  Spójności. Rozwiązanie to ma 
przyspieszyć w czasie realizacje ww. inwestycji poprzez wcześniej-
sze opracowanie dokumentacji i umożliwić samo jej rozpoczęcie z 
chwilą uzyskania środków z Unii.

3. Uchwałę nr XIV/104/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej na 2007r.

Uchwałą powyższą Rada zwiększyła ogólne dochody budżetu na 
rok 2007 o kwotę 10.800 zł., przy równoczesnym zwiększeniu wydat-
ków budżetu o kwotę 8.800 zł. W rezultacie budżet Gminy zamyka 
się kwotą 22.183.956 zł. po stronie dochodów i kwotą 23.250.296 
zł. po stronie wydatków.  

4. Uchwałę nr XIV/105/2007 w sprawie uchwalenia „Gminnego 
Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2008r.”

Uchwałą tą Rada określiła zadania oraz zakres finansowania w 
roku 2008 przedsięwzięć realizowanych przez Gminną Komisje 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez organizację 
i stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.  

5. Uchwałę nr XIV/106/2007 w sprawie  uchwalenia „Gminnego  
Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2008r.”

Uchwałą tą Rada określiła zadania oraz zakres finansowania w 
roku 2008 przedsięwzięć realizowanych przez Gminną Komisje 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez organizację 
i stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii.  

6. Uchwałę nr XIV/107/2007 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na okres dłuższy niż trzy lata lokalu użytkowego 
położonego na obiektach byłego  Gminnego  Ośrodka Zdrowia w 
Skokach.

Powyższą uchwałą Rada Gminy wyraziła zgodę na wydzierżawie-
nie pomieszczeń użytkowych byłego Ośrodka Zdrowia w Skokach 
dotychczasowemu użytkownikowi, tj. Przychodni Medycyny Ro-
dzinnej „FALCO” Marcin Sokół.

7. Uchwałę nr XIV/108/2007 w sprawie uchwalenia planów pracy  
stałych komisji  Rady na 2008 r.

WW. uchwałą Rada zatwierdziła plany pracy swych stałych komisji 
na rok 2008, które to plany będą stanowić podstawę kształtowania 
się problematyki zainteresowań komisji w roku 2008.

8. Uchwałę nr XIV/109/2007 w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu  zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Skoki w części  wsi  Rościnno 
i  Potrzanowo. 

Rada Miejska Gminy Skoki podjęła uchwałę  nr XXXIII/204/2005 
z dnia 30.03.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki w 
części wsi Potrzanowo dla działek nr 491/2 i 492/4     i uchwałę nr 
XXXVI/219/2005 z dnia 16.06.2005r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Skoki w części wsi Rościnno dla działki nr 274 z przeznacze-
niem ich na tereny rekreacji indywidualnej.

Wnioskowane do opracowania  planu miejscowego działki  skła-
dają się w części z gruntów rolnych klasy IV o powierzchni powyżej 
1 ha. Zgodnie z  wymogiem art. 17 ust. 8   ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz wystąpił z wnioskiem o 
uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia  gruntów rolnych klasy IV  
na cele nierolnicze do Marszałka Województwa Wielkopolskiego na 
podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia  3 lutego 1995r.  o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych. Wydanie decyzji przez Marszałka 
Województwa  poprzedzone było wystąpieniem do Izby Rolniczej o 
wydanie opinii w sprawie celowości wyłączenia gruntów z produkcji 
rolnej. W  obydwu sprawach opinia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
była negatywna.   Marszałek Województwa  Wielkopolskiego wy-
dając decyzję  uwzględnił negatywną opinię Izby Rolniczej  i nie 
wyraził zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych. Wniesione 
odwołania od decyzji Marszałka do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi  utrzymały  zaskarżone  decyzje wydane przez Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego  w mocy.

Z uwagi na fakt, braku uzyskania zgody  na wyłączenie grun-
tów rolnych  klasy IV  z produkcji rolnej przedmiotowe plany 
zagospodarowania przestrzennego nie mogą zostać opracowane 
i uchwalone i w świetle  powyższego podjęcie niniejszej uchwały 
stało się konieczne.

9. Uchwałę nr XIV/110/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr 
V/40/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie ustalenia wyso-
kości diet dla sołtysów Gminy Skoki.

Biorąc pod uwagę, że diety sołtysów od kilku lat pozostawały nie-
zmienione i wynosiły 60 zł miesięcznie Rada postanowiła uaktualnić 
stawkę tej diety i ustalić ją na kwotę 100 zł miesięcznie.

XV SESJA 
7 stycznia 2008 r. odbyła się XV, zwołana w trybie nadzwyczajnym 

sesja Rady Miejskiej. W sesji, której przewodniczył Zbigniew Kuja-
wa, a rolę sekretarza obrad pełnił Antoni Wiśniewski uczestniczyło 
14-tu radnych, którzy podjęli 1 uchwałę, tj.: 

Uchwałę nr XV/111/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Uchwałą powyższą Rada upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia 

w roku 2008 kredytu długoterminowego w wysokości 530.000 zł 
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 
Przedszkola Samorządowego w Skokach połączona z moderni-
zacją kotłowni polegającej na wymianie kotła opalanego koksem 
na opalany zrębkami drewnianymi wraz z modernizacją instalacji 
c.o. i c.w.u.”, spłacanego w latach 2008-2016 z dochodów własnych 
Gminy.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, inwestorowi, w tym 
przypadku Gminie Skoki przysługiwać będzie premia termomoder-
nizacyjna w wysokości 25% wykorzystanego kredytu.  

 
Podjęte uchwały prezentujemy w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.skoki.
nowoczesnagmina.pl lub http://www.gmina-skoki.pl

Równocześnie wraz z protokołami z sesji znajdują się one do wglą-
du w Urzędzie Miasta i Gminy u inspektora d/s Rady i jej organów 
– pokój nr 8.

E. Lubawy 
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UWAGA MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY SKOKI 
I UŻYTKOWNICY TERENÓW REKREACYJNYCH

NOWY REGULAMIN 
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 
I PORZĄDKU NA TERENIE 
MIASTA I GMINY SKOKI !!!

W dniu 10 grudnia 2007 roku zaczął obowiązywać na terenie naszej 
Gminy nowy Regulamin Utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Skoki uchwalony przez Radę Miejską Gminy Skoki w 
dniu 27 września 2007 Uchwałą Nr XI/82/2007. Tym samym poprzedni 
Regulamin z 2000 roku został uchylony.

Nowy Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku 
i czystości na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie w 
zakresie:

1. Prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, sprzątania zanieczysz-
czeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, mycia 
i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
samochodowymi.

2. Rodzaju pojemników i innych urządzeń przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach 
publicznych, ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych 
lub nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego.

4. Obowiązków właścicieli i innych osób utrzymujących zwierzęta do-
mowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów użytku publicznego.

5. Wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłą-
czonych z produkcji rolniczej.

6. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i 
terminów jej przeprowadzania.

Szczegółowo z nowym Regulaminem można się zapoznać w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach na 
stronie: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/. Nowy Regulamin zostanie 
także dostarczony wszystkim posiadaczom nieruchomości w gminie 
Skoki wraz z wymiarem podatku na 2008 rok. 

Karolina Stefaniak

BEZPIECZNIEJ NA DROGACH 
W JABŁKOWIE I SŁAWICY!

W grudniowym wydaniu „Wiadomości Skockich” informowaliśmy 
o wspólnym dziele Samorządu Gminy Skoki i Samorządu Powiatu, tj. 
o oddaniu do użytku nowych chodników z betonowej kostki brukowej 
na ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach.

Obecnie miło nam poinformować, że jeszcze w miesiącu grudniu 
2007 nowe chodniki, będące wspólnym dziełem Gminy Skoki i Powiatu 
Wągrowieckiego otrzymali mieszkańcy Jabłkowa i Sławicy. Bo właśnie, 
w tym okresie wieś Jabłkowo zyskała 63 mb chodnika, którego koszt 
budowy wyniósł 11.900 zł., a mieszkańcy Sławicy zyskali chodnik na 
długości 297 mb, którego koszt wraz z dokumentacją oraz z okra-
wężnikowaniem wyniósł 186.512 zł. Na realizacje tych dwóch zadań 
prowadzonych na drogach powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg 
Gmina Skoki przekazała 40.000 zł. 

Mówiąc o realizacji ww. zadań, szczególnie warto podkreślić zna-
czenie tego drugiego, tj. budowy chodnika w Sławicy, jako czynnika 
znacznie poprawiającego bezpieczeństwo pieszych i pojazdów korzy-
stających z tej niezwykle ruchliwej drogi powiatowej na trasie Sławica 
– Niedzwiedziny, właśnie we wsi Sławicy.
     E. Lubawy 

CZY SZYBCIEJ DOJEDZIEMY DO POZNANIA?

MODERNIZACJA 
LINII KOLEJOWEJ

Któż z nas nie marzył, albo nie marzy o tym by szybciej dojechać do 
Poznania? Otóż powstały realne szanse by marzenia te się spełniły. 
Wszystko to za sprawą środków z Unii Europejskiej.

Bo właśnie modernizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań 
Wschód – Gołańcz znalazła się wśród inwestycji kluczowych, ważnych 
dla województwa wielkopolskiego. Inwestycje te mają zapewnione 
środki unijne, a ich finansowanie nie podlega procedurze konkur-
sowej.

Inwestycja ta mająca kosztować 46 mln euro ma doprowadzić na 
tej trasie do: 

- podniesienia prędkości przejazdu do 120 km na godz.;
- skrócenia czasu przejazdu na trasie Poznań Wschód – Wągrowiec 

o 26 minut;
- uruchomienia dodatkowych składów osobowych pociągów;
- zwiększenia liczby przystanków;
a w trakcie jej realizacji przeprowadzi się między innymi:
- modernizację torów na trasie oraz na stacjach i przystankach 

osobowych;
- budowę nowych i przebudowę istniejących peronów oraz budowę 

wiat peronowych;
- budowę nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ru-

chem kolejowym oraz budowę nowoczesnych urządzeń zabezpieczenia 
ruchu na przejazdach kolejowych.

Tak więc zakładana inwestycja nie tylko skróci czas podróży. Ma 
ona równocześnie poprawić bezpieczeństwo podróżnych. Oby jak 
najszybciej tak się stało.

E. Lubawy

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
W BUDZISZEWICACH

Jak co roku w prawie wszystkich sołectwach organizowane były przez 
Sołtysów wraz z Radą Sołecką spotkania wigilijne mieszkańców wsi.

Podobnie było także we wsi Budziszewice 28 grudnia 2007 roku, 
gdzie w świetlicy wiejskiej zebrali się mieszkańcy wsi na czele z sołtysem 
panem Stanisławem Derpińskim, oraz zaproszonymi gośćmi.

Po raz kolejny spotkanie wigilijne umilił występ grupy artystycznej 
Skoczki pod kierownictwem Mieczysława Jarzembowskiego, śpiewając 
przepiękne kolędy.

Po występie głos zabrał proboszcz parafii Budziszewko, do której 
należy wieś Budziszewice ksiądz Grzegorz Kuliński. Nie zabrakło oczy-
wiście odczytania fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza dotyczącego 
historii narodzenia Chrystusa. 

Mieszkańcy staropolskim zwyczajem podzielili się opłatkiem, oraz 
zasiedli wspólnie do stołu, na którym znalazł się min. wspaniały tort 
ufundowany mieszkańcom wsi przez Burmistrza Tadeusza Kłosa. 

Karolina Stefaniak

 UWAGA  ROLNICY !
   W roku 2008 nieodpłatny odbiór i utylizację padłych zwierząt 
z indywidualnych   gospodarstw  rolnych położonych na terenie 
Miasta i Gminy Skoki zapewni    

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
„HETMAN” Sp. z o.o.

(Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel. 024 282 16 53.)
Telefon  kontaktowy  do punktu dyspozycyjnego w Antoniewie 
(89-310 Łabiszyn): 052  38 - 44 - 443
Przypominamy o konieczności posiadania szczegółowych danych 
dotyczących odbieranego padłego zwierzęcia, a w szczególności: 
wieku, numeru kolczyka oraz siedziby i numeru stada.                   

                  Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   
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Zaczęło się już w sobotę 12 stycznia 2008 
roku. Drugi turniej w piłce siatkowej z okazji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspa-
niała walka, wielka gra o puchar, ale przede 
wszystkim dla ratowania dzieciaków. Każda 
spośród pięciu startujących drużyn na konto 
Fundacji wpłaciła 50 złotych. Emocje i wyniki:  
I miejsce Goście z Mieściska, II miejsce Druży-
na Gimnazjum w Skokach, III miejsce Drużyna 
z Antoniewa, IV miejsce Pracownicy Urzędu 
Miasta - Skoki, V miejsce Ekipa z Potrzanowa. 
Puchary ufundowane przez Panią Annę Szym-
kowiak z Czerwonaka wręczone. Słowa Dyrek-
tora gimnazjum „dzisiaj nie ma przegranych” 
mówiły tego dnia same za siebie.

Jeden taki dzień, bardzo ciepły choć stycz-
niowy. Dzień gorących serc. W całej Polsce i 
w całej gminie Skoki. Jedyna made in Poland 
- jedyna nasza Orkiestra. Zagrała po raz 
szesnasty w ogóle, a po raz szósty w Skokach. 
Znowu mogliśmy razem zrobić coś wielkiego 
i znowu nasze wspólne bycie dało wiele wspa-
niałych efektów. 

Najpierw od rana kwesta. Jedna załoga: 
nauczyciele, wychowawcy, dzieciaki, które 
jeszcze bucików sprawnie nie wiążą i te nieco 
i dużo starsze. Wszyscy z emblematami, okle-
jeni serduszkami, z puszkami w dłoniach. Nie 
trzeba nic mówić, zachęcać, zapraszać. Nikt 
obok wolontariusza nie przejdzie obojętnie. 
Dwa, pięć, dziesięć złotych. Uśmiech na twarzy 
kwestujących, „moja cięższa”, „ktoś wrzucił 
stówkę”, „hura”...radość, że mogą pomóc. 
A na tę pomoc czeka przecież wielu. W tym 
roku zbieraliśmy dla dzieci ze schorzeniami 
laryngologicznymi. Ale nie na kweście kończy 
się skockie granie. 

Godzina 15:00 halę gimnazjum wypełniają 
najmłodsi, ich rodzice i dziadkowie. Śpiewają 
przedszkolaczki i małe Skoczki. Rozpoczyna 
się licytacja. Chociaż na początku dość trudno 
włączyć do zagrania Skoczan, z upływem ko-
lejnych godzin idzie znacznie lepiej. Muzyka 
gra non stop: „Bajkowa Agnieszka”, „Cudne 
manowce”, nie do podrobienia chłopaki z 
grupy „HOPE”, nasz Jurek Muszyński jako 
Dawid Bard z zespołem, pokazy tańca, jakich 
jeszcze Skoki nie widziały w wykonaniu ME-
TRUM i wierna kopia ABBY.  N i k t 
jednak nie spodziewa się, że w hali pojawią się 
przyjaciele - Strong Mani. To niespodzianka 
od organizatorów. Grzegorz Peksa prowadzi 
licytację w Skokach! Tomasz Perek komentuje 
sprawnie zorganizowane zawody z walizką. 
Publiczność ożywiona „na maksa” opróżnia 
kieszenie. Przecież o to właśnie chodziło. 
Jeszcze urodziny Przemka Budziszewskiego, 
on to całe wspaniałe zagranie strong man 
dopracował. Wielkie dzięki Panowie. 

Stokrotne podziękowania należą się Spon-

sorom. To od nich pochodzą liczne karnety 
na usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, obiad w 
karczmie i ubezpieczenie domu, albo usługę 
koparko - ładowarką, a może karnet na bal, 
nauka angielskiego, wejściówka na aerobic, 
nowy krawat dla męża, .u nas jest wszystko. 
Skrzynia plastykowa za 100 EURO!!!, cztery 
torty, rekord licytacji 500 złotych za tort z 
cukierni Pana Jana Dziurki. Jacek zdejmuje 
swoją srebrną bransoletę i daje do licytacji. 
Wspaniałe Serca Kupujących, którzy ponow-
nie oddają przedmiot do licytacji. Podzięko-
wania nie znają granic. Wielu Sponsorów chce 
pozostać anonimowymi.  

W kawiarence pracują bez wytchnienia: 
Grażynka, Halinka i młodzież. Sylwia czuwa 
nad prawidłowym przebiegiem licytacji i skru-
pulatnie notuje co za ile, zostało sprzedane. 
Łukasz błyska fleszem, pomaga mu Karolina. 
Irka prezentuje barwne wspomnienia z mi-
nionych Finałów. 

Zaangażowanych jest tego dnia ponad 100 
osób. Strażacy z Mirkiem na czele czuwają 
nad bezpieczeństwem w hali, na zewnątrz 
strzeże nas skocka policja. O 20, 00 wystrza-
łowe światełko, piękne, ale za krótko mówią 
niektórzy. Fajnie, że pozostaje niedosyt. W 
Antoniewie do ok. 3 w nocy liczymy pienią-
dze. Gimnazjalistki ze Skoków, Nauczyciele i 
Dyrekcja Ośrodka. Zmęczeni, ale szczęśliwi.  
Pada kolejny rekord, to już tradycja. 

14 tysięcy 120 złotych 
i 19 groszy 

Sie ma do za rok. 
Nasi sponsorzy 16 finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy:
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, Sklep 

„Jaro” - Marek Grochowiak, Sklep „Upomi-
nek” Skoki, Warsztaty Terapii Zajęciowej Wą-
growiec, Biuro Usług Projektowych - Krzysztof 
Jachna, Jadwiga Grabowska – Mieścisko, Au-
relia Ludzkowska – Skoki, PHU WOJMAR- 
Marek Wojciechowski Popowo Kościelne, 
Andrzej Gierzig, Ryszard Auguściński, Za-
kład Fryzjerski „Angel” - Angelina Kwiatek, 
Piekarnia „EMKA” - Krzysztof Migasiewicz, 
Adam Mroziński, Pizzeria „VERONA” - Ro-
bert Cichy, Pizzeria „ITALIANA”- Norbert 
Jankowski, Danuta Grzegorzewska, AXEL 
-MET- Maciej Wójcik, Gospodarstwo Ry-
backie Skoki, Stacja Paliw JANUS Skoki ul. 
Antoniewska, Stacja Paliw STAN - POL Sława 
Wlkp., Gabinet Kosmetyczny „METAMOR-
FOZA„ - Justyna Malka – Wągrowiec, Agent 
Ubezpieczeniowy PZU - Eugenia Cieślowska, 
Barbara Pietrowska Popowo Kościelne

Zuzanna Urban – Skoki, Sklepy „Szyszka” - 
Grzegorz Owczarzak, Kwiaciarnia „AMARY-

LIS” - Bartłomiej Lachuta Wągrowiec, „Staj-
nia pod lasem” - Małgorzata Bobrownicka 
Łosiniec, Trofea Sportowe i Okolicznościowe 
- Anna Szymkowiak – Czerwonak, Sklep Spo-
żywczo Przemysłowy - Maria Graczyk, Sklep 
Spożywczy „Jagoda”, Sklep Spożywczy - Piotr 
Dziekan, Sklep „Goja” - Małgorzata Dziurka, 
Sklep „Sezam„ - Zbigniew Kulawiak, Sklep 
„Kram „ - Beata Pytlińska, Sklep Spożywczy 
– Obst, Sklep „Tina” - Teresa Jankowska, 
TKKF Wągrowiec - Wojciech Gogolewski, 
Restauracja „Herbowa” Mieścisko - Małgo-
rzata Kalista, Karczma „Kołodziej „-Dorota 
Kamińska, Koło Gospodyń Wiejskich Po-
trzanowo, Zakład Kosmetyczny - Magdalena 
Bartkowiak, Studio Tańca i Fitness „Gabi” 
- Marietta Kiszka, Apteka św. Łukasza, 
Jerzy Kmieciak, Michał Rosik, Cukiernia 
- Jan Dziurka, Cukiernia „Pistacja” – Skoki, 
Zakłady Wędliniarskie - Andrzej Bystry, 
Kwiaciarnia „Bakara” - Zofia Gronowska, 
Ryszard Jasiński, Strong Man - Przemysław 
Budziszowski, Hanna Sudoł.

Nasi wolontariusze XVI finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy: Agata Mielcarek,  
Agnieszka Synoracka, Paulina Szymkowiak, 
Elżbieta Berendt, Anna Maria Berendt, Anna 
Zrobczyńska, Alicja Kaczmarek, Klaudia 
Janka, Renata Krzyśka, Monika Martynek, 
Agnieszka Gruss, Natalia Przybysz, Weronika 
Zrobczyńska, Daria Bałażyk, Joanna Dziada, 
Kamila Chojnacka, Kornelia Eksler, Zuzanna 
Chudzik, Alicja Baszczyńska, Joanna Szymań-
ska, Anna Gasińska, Paulina Lipczyńska, Mał-
gorzata Kapusta, Martyna Frąckowiak, Marta 
Lisewska, Martynek Julia, Sylwia Walkowiak, 
Agata Frąckowiak, Małgorzata Zaganiaczy, 
Patrycja Icks, Angelika Białoszewska, Anna 
Chylińska, Zofia Majewska, Anna Ratajczak, 
Justyna Szlendak, Agnieszka Tutaj, Magda-
lena Nowacka, Surdyk Dagmara, Monika 
Dereżyńska, Marika Stoińska, Robert Krzyś-
ka, Radosław Kramer, Jakub Matuszczak, 
Mateusz Dereżyński, Agnieszka Pędzińska, 
Joanna Korycińska, Tomasz Kozłowski,  
Przy organizacji VI Finału WOŚP pomogli 
także: Straż Pożarna z gminy Skoki, Komi-
sariat Policji w Skokach, Dyrekcja MOW 
Antoniewo, Dyrekcja Gimnazjum w Skokach, 
Wiesława Surdyk-Fertsch, Małgorzata Zaga-
niaczy, Andrzej Bocheński, Adam Pohl, Alicja 
Martynek, Małgorzata Wojciechowska, Mał-
gorzata Zrobczyńska, Alicja Kramer, Paulina 
Czepek, Lidia Wróbel, Maja Białkowska, Jerzy 
Wolny, Barbara Wolna, Irena Kasica, Antoni 
Kasica, Grażyna Lubawa, Sylwia Widzińska, 
Karolina Stefaniak, Aleksandra Gajewska, 
Łukasz Ogórkiewicz, Michał Nowakowski, 
Przemysław Bogunia.

Elżbieta Skrzypczak

ZAGRALIŚMY Z GŁOWĄ 
IV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W SKOKACH



�



�

Skockie 
Wigilie

Spotkanie wigilijne podopiecznych OPS w Skokach.

Spotkanie wigilijne mieszkańców Budziszewic. Spotkanie wigilijne mieszkańców obwodu wyborczego nr 2.

Spotkanie wigilijne OSP Skoki. Spotkanie wigilijne pracowników samorzadowych.

Spotkanie wigilijne seniorów i zespołow chóralnych w Bibliotece. Spotkanie wigilijne w Jabłkowie.
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Rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż nieruchomości komunalnych:
- Działki budowlanej nr 1669/6 o pow. 0,1120ha położonej w Skokach 
przy ul. Sosnowej; cena wywoławcza sprzedaży wynosiła 44.408 zł – cena 
osiągnięta w wyniku przetargu z udziałem 10 osób wyniosła 77.500 zł.
- Działki budowlanej nr 1669/7 o pow. 0,1101ha położonej w Skokach 
przy ul. Sosnowej; cena wywoławcza sprzedaży wynosiła 43.676 zł; w 
przetargu udział wzięło 9 osób, a cena sprzedaży uzyskana w przetargu 
wyniosła 73.000 zł.
- Działki budowlanej nr 1669/8 o pow. 0,1101ha położonej w Skokach 
przy ul. Sosnowej; cena wywoławcza sprzedaży wynosiła 43.676 zł – w 
przetargu udział wzięło 6 osób, a cena sprzedaży uzyskana w przetargu 
wyniosła 63.000 zł.
- Działki budowlanej nr 1669/9 o pow. 0,1101ha położonej w Skokach 
przy ul. Sosnowej; cena wywoławcza sprzedaży wynosiła 43.676 zł – w 
przetargu udział wzięło 5 osób, a cena sprzedaży uzyskana w przetargu 
wyniosła 71.000 zł.
- Działki budowlanej nr 1669/10 o pow. 0,1101ha położonej w Skokach 
przy ul. Sosnowej; cena wywoławcza sprzedaży wynosiła 43.676 zł – w 
przetargu udział wzięło 4 osób, a cena sprzedaży uzyskana w przetargu 
wyniosła 65.000 zł.
Ogłoszono przetargi nieograniczone na sprzedaż mienia komunalnego:
- Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 198 
o pow. 0,2049 ha położonej w Skokach przy ulicy Wągrowieckiej. W 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Skoki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Cena 
wywoławcza sprzedaży 76.824zł.
- Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 
1429 o pow. 0,0925 ha położoną w Skokach przy ulicy Brzozowej. W 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Skoki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Cena 
wywoławcza sprzedaży 36.612zł.
Ogłoszono przetargi ograniczone dla mieszkańców wsi Sława Wielko-
polska na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości z przeznaczeniem 
pod zabudowę budynkami gospodarczymi i garażowymi:
- działka nr 15/28 o pow. 0,0201 ha - 3.688,00,-zł 
- działka nr 15/29 o pow. 0,0186 ha - 3.450,00,-zł 
- działka nr 15/30 o pow. 0,0186 ha - 3.450,00,-zł 
- działka nr 15/31 o pow. 0,0249 ha - 4.449,00,-zł 
Ogłoszono wykaz nieruchomości gminnej – działki letniskowa nr 255 
o pow. 0,0593ha położonej w Sławicy przeznaczonej do sprzedaży bez-
przetargowej na rzecz dzierżawcy.
Ogłoszono przetargi na realizacje inwestycji gminnych:
- Budowa wodociągu na trasie Skoki – Antoniewo Górne – etap: o łącznej 
długości 3.869m, wraz z przyłączami.
- Budowa nawierzchni drogi  gminnej w południowej części wsi Łosiniec 
na długości 1.930m i szerokości 4,0m i Lechlinku na długości 1045m i 
szerokości 4m II etap, na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego 
z recyklingu wykonanej w 2006r.

OGŁOSZENIE !
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – Wydział Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że z rozpoczę-
ciem robót budowlanych należy dostarczyć niezbędną dokumentację 
geodezyjno-kartograficzną potrzebną do wprowadzenia zmian w 
operacie ewidencji gruntów i budynków w terminie 30 dni licząc od 
dnia powstania tych zmian (art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r. z 
późniejszymi zmianami).

Powyższa dokumentacja powinna być sporządzona przez podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą lub inne jednostki organizacyjne 
utworzone zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania 
obejmuje prowadzenie tych prac (art. 11 ww. ustawy).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKOKACH
ul. Ciastowicza 11, 62 - 085 Skoki

Tel. 061 8 925 – 801,fax 061 8 925 803

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY
dla mieszkańców wsi Sława Wielkopolska na sprzedaż:

Niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki: nr 15/28 o pow. 0,020ha, nr 
15/29 o pow. 0,0186 ha, nr 15/30 o pow. 0,0186 ha, nr 15/31 o pow. 0,0249 ha zapisane 
w księdze wieczystej KW Nr 45997 położone w Sławie Wielkopolskiej z przeznaczeniem 
pod zabudowę budynkami gospodarczymi i garażowymi.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości:
a/ działka nr 15/28 o pow. 0,0201 ha - 3.688,00,-zł /brutto/ wadium w wysokości 400,00,-zł
b/ działka nr 15/29 o pow. 0,0186 ha - 3.450,00,-zł /brutto/ wadium w wysokości 350,00,-zł
c/ działka nr 15/30 o pow. 0,0186 ha - 3.450,00,-zł /brutto/ wadium w wysokości 350,00,-zł
d/ działka nr 15/31 o pow. 0,0249 ha - 4.449,00,-zł /brutto/ wadium w wysokości 450,00,-zł

Działki zapisane są w KW Nr 45997 Sądu Rejonowego w Wągrowcu jako  własność Gminy 
Skoki i obejmują tereny przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Skoki pod zainwestowanie jednostek osadniczych.
Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2008 r. /wtorek/ 
bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy  w Skokach - pokój nr 5A do godz. 1500 w 
wyżej wyznaczonym terminie.
Przetarg odbędzie się w dniu w 22 lutego 2008 roku /piątek/ w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w sali posiedzeń:
a/ o godz.10:00 - działka nr 15/28 o pow. 0,0201 ha
b/ o godz.11:00 - działka nr 15/29 o pow. 0,0186 ha
c/ o godz.12:00 - działka nr 15/30 o pow. 0,0186 ha
d/ o godz.13:00 - działka nr 15/31 o pow. 0,0249 ha
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości 
gotówką w wyznaczonym terminie. 
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 
w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 2 tel. 061 8 925 814 lub 061 8 925 815

Burmistrz  Miasta i  Gminy
/-/ Tadeusz  Kłos

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKOKACH
ul. Ciastowicza 11, 62 - 085 Skoki

Tel. 061 8 925 – 801,fax 061 8 925 803

OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ:

Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1429 o pow. 0,0925 ha 
położoną w Skokach przy ulicy Brzozowej. Nieruchomość gruntowa zapisana w księdze 
wieczystej KW Nr 46707 Sądu Rejonowego w Wągrowcu stanowi własność Gminy Skoki. 
Księga nie wykazuje obciążeń i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki stanowi teren zainwestowania jednostek osadniczych. 
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 36.612,00,-zł brutto, wadium 
4.000,00,-zł

Wadium należy wpłacić w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 
2008r.
[wtorek] godz. 15:00 bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach – pokój 
nr 5.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 lutego 2008r. piątek o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy skoki w sali posiedzeń .
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w 
ustalonym terminie i wysokości ustalonej wyżej .
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 
w Urzędzie  Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2 tel. 061 8 925 814 lub 061 8 925 815

Burmistrz  Miasta i  Gminy
/-/ Tadeusz  Kłos

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKOKACH
ul. Ciastowicza 11, 62 - 085 Skoki

Tel. 061 8 925 – 801,fax 061 8 925 803

OGŁASZA WYKAZ
Nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę letniskową nr 255 o powierzchni 0,0593ha 
zapisanej w księdze wieczystej KW nr 24057 Sądu Rejonowego w Gnieźnie. Działka 
położona jest w Sławicy i przeznaczoną jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz dzierżawców. 
Wartość działki brutto 31.385,00zł.
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKOKACH
ul. Ciastowicza 11, 62 - 085 Skoki

Tel. 061 8 925 – 801,fax 061 8 925 803
OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE:

Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 198 o pow. 0,2049 ha 
położoną w Skokach przy ulicy Wągrowieckiej zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 50006 
Sądu Rejonowego w Wągrowcu stanowiącą własność Gminy  koki i w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki stanowi teren zainwestowania 
jednostek osadniczych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń .
Cena wywoławcza do przetargu wynosi brutto - 76.824,00,-zł, wadium - 8.000,00,-zł
Wadium należy wpłacić w gotówce w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 26 lutego 2008 roku /
wtorek/ do godz. 15:00 bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 5A.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 lutego 2008 roku (piątek) o godz. 11:00 siedzibie Urzędu 
Miasta i  Gminy sala  posiedzeń.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wyżej wymie-
nione wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym  terminie .
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2 tel. 061 8 925  814 lub 0618  25 8115.

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/  Tadeusz  Kłos

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  ZAMÓWIENIA  POWYŻEJ 14.000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801 ,

2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja   istotnych 

warunków zamówienia:  http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia  oraz informacja o   

możliwości składania ofert  częściowych:
Budowa wodociągu na trasie Skoki – Antoniewo Górne – etap: 
• Sieć wodociągowa z rur PCV i PE HD o średnicy 110mm i 160mm o łącznej 

długości 3.869m,
• Przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy 32, 40 i 63 mm o łącznej długości 

529m/15szt,
• Przejście przez Małą Wełnę przecisk sterowany 20m,
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 45231300-8 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2008r. 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania  oceny 

spełnienia tych warunków ;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące 
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Z ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się  wykonawców, którzy 
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu  o zamówienie publiczne, o których 
mowa w art. 24 Prawa Zamówień Publicznych,
W celu dokonania oceny spełnienia  w/w warunków , że wykonawca posiada uprawnienia, 
niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz znajduje się w sytuacji  ekonomicznej i 
finansowej oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo Zamówień Publicznych wykonawca składa następujące dokumenty : 
a) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 m.-cy przed 
upływem terminu składania ofert. 
b) dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają 
wymagane uprawnienia – dołączyć uprawnienia kierownika budowy wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniego samorządu zawodowego,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych  warunków od wykonawców na 
podstawie złożonych dokumentów, o których mowa wyżej.
8. Informacja na temat wniesienia wadium: Nie wymaga się złożenia wadium 

przetargowego.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100 %
10. Miejsce i  termin składania ofert : Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia 

206.02.2008r. do godz. 1200 
11. Termin związania z ofertą :30 dni licząc od dnia składania ofert.  
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej :Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego   systemu zakupów:Nie 

dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym  wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  ZAMÓWIENIA  POWYŻEJ 14.000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801 ,

2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja   istotnych 

warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia  oraz informacja o   

możliwości składania ofert  częściowych:
Budowa nawierzchni drogi  gminnej w południowej części wsi Łosiniec na długości 
1.930m i szerokości 4,0m i Lechlinku na długości 1045m i szerokości 4m II etap, 
na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego z recyklingu wykonanej w 2006r. 
i obejmuje :

• Wzmocnienie nawierzchni tłuczniem wapiennym 0-31,5mm,
• Skropienie nawierzchni  emulsją asfaltową w ilości  1kg/m2,
• Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową  50kg/m2,
• Nawierzchnia grysowo-żwirowo- asfaltowa warstwa ścieralna grubości 3 

cm,
• Roboty pomiarowe,
• Instalowanie znaków drogowych,
• Roboty w zakresie  zagospodarowania terenu,

 Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 45233220-7 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2008r. 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania  oceny 

spełnienia tych warunków ;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy  spełniają  następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub   czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują     potencjałem  
technicznym   i  osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia,  
c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej   wykonanie 
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie    zamówienia,
Z ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się  wykonawców, którzy 
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu  o zamówienie publiczne, o których 
mowa w art. 24   Prawa   Zamówień Publicznych,
W celu dokonania oceny spełnienia  w/w warunków , że wykonawca posiada uprawnienia,   
niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi   do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz znajduje się w sytuacji  ekonomicznej i 
finansowej   oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo Zamówień Publicznych wykonawca składa następujące dokumenty : 
a)  aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 m.-cy przed 
upływem terminu składania ofert. 
b)  dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają 
wymagane uprawnienia – dołączyć uprawnienia  kierownika budowy wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do  odpowiedniego samorządu zawodowego,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych  warunków   od wykonawców  na 
podstawie złożonych dokumentów , o których mowa wyżej.  
8. Informacja na temat wniesienia wadium: Nie wymaga się złożenia wadium 
przetargowego.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :Cena oferty 100 %
10. Miejsce i  termin składania ofert : Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia 

                                   20.02.2007r. do godz. 1200  
11. Termin związania z ofertą :30 dni licząc od dnia składania ofert.  
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej :Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego   systemu zakupów:Nie 

dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym  wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej : Nie dotyczy.

ZAPRASZAMY NA KONCERT ZESPOŁU
JEDEN OSIEM L

Wszystkich fanów hip hopu i nie tylko zapraszamy na 
koncert zespołu Jeden Osiem L

Koncert odbędzie się 16 lutego 2008 roku
W Hali sportowo-widowiskowej w Skokach

Start godz. 19:00
Wstęp wolny!!!
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RODZICOM KU UWADZE!!!
FOBIA SZKOLNA 
CZY WAGARY? 

Koniec semestru  skło-
nił mnie do analizy sy-
tuacji kilku uczniów na-
szego gimnazjum, którzy 
niechętnie uczestniczą 
w zajęciach szkolnych. 
Co zrobić, kiedy matka 
notorycznie usprawiedli-

wia ucieczki ucznia, przyznając nawet 
czasem, że wie, że mu się nie chciało 
iść do szkoły? Nie pomogły rozmowy z 
uczniem, wezwania rodziców do szkoły, 
wysyłane upomnienia i ostrzeżenia o 
podjęciu kolejnych kroków jeśli sy-
tuacja się nie zmieni. Każde dziecko 
przeżywa niepokój, idąc pierwszy raz do 
szkoły. Tylko jak wytłumaczyć niechęć 
do szkoły gimnazjalisty? Przecież ma już 
za sobą kontakt ze szkołą w nauczaniu 

Dobrze, że pan Krzysztof Jachna przed-
stawił w „Wiadomościach Skockich” osobę 
przedwojennego burmistrza Skoków Jana 
Smektały. Uważam jednak, że należy ten 
życiorys uzupełnić. Pan Jachna główny nacisk 
położył na działalność Jana Smektały w Brac-
twie Kurkowym w Skokach oraz na losy życia 
byłego burmistrza po II Wojnie Światowej.

Jako Skoczanin, wprawdzie jako dziecko, 
dobrze znałem burmistrza Jana Smektałę. 
Chcę więc choć w skrócie przedstawić co 
burmistrz Jan Smektała przez te kilkanaście 
lat swego urzędowania uczynił dla naszego 
miasta:

1.  Burmistrz zorganizował w Skokach pracę 
dla bezrobotnych, którzy wprawdzie nie za 
pełne wynagrodzenie wykonywali roboty na 
rzecz miasta. Kierownikiem tej grupy robót 
był pan Jan Pruchniewski. 

2.  W tym czasie grupa ta na terenie byłego 
zamku skockiego i jego przyległości urządziła 
boisko sportowe (przy kościele św. Piotra 
i Pawła, a ówczesnym kościele ewangelic-
kim). Tak więc, gdy powstał Klub Sportowy 
„Wełna”, to miał gdzie rozgrywać mecze i 
organizować biegi.

3. Przed wojną wybrukowano Rynek (dzi-
siaj Plac Powstańców Wielkopolskich). Do 
tego czasu była wybrukowana tylko droga 
od ul. Dworcowej (Jana Pawła II) do ul. 
Kościelnej. Reszta rynku pokrywał piasek. W 
czasie deszczu tworzyło się błoto, a w suszę 
unosił się piasek i kurz. Na rynku postawiono 
figurę Najświętszego Serca Jezusowego. W 

Z kart historii
Jan Smektała – przedwojenny burmistrz Skoków

UzUpełnienie do artykUłU pana krzySztofa Jachny
tym czasie wybrukowano też Mały Rynek i 
ul. Rynkową.

4. Wybrukowano skrzyżowanie przy szkole. 
Do tej pory nawierzchnię utwardzoną miała 
tylko szosa do Poznania.

5. Na początku lat 30-tych, do istnieją-
cego od roku 1914 budynku Szkoły Pod-
stawowej dobudowano skrzydło wzdłuż ul. 
Rogozińskiej. Powstały w ten sposób obiekt 
zabezpieczał potrzeby Szkoły do roku 1970, 
w którym to roku oddano do użytku dalszą 
część budynku wzdłuż ul. Rogozińskiej wraz 
ze stołówką i salą gimnastyczną.

6. W mieście działało gazowe oświetlenie 
ulic zasilane z miejskiej gazowni (ostatnią 
lampę tego oświetlenia jeszcze niedawno 
mogliśmy podziwiać na budynku państwa 
Berendtów przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 
1), a w latach 1938 – 1939 Zarząd Miejski i 
burmistrz rozważali wybudowanie na bazie 
wód rzeki Małej Wełny elektrowni wodnej.       

7. W szkole biedne dzieci codziennie 
otrzymywały bułkę (suchą) i kubek mleka lub 
kawy z mlekiem, a dzieci anemiczne jeszcze 
dodatkowo tran do picia.

8. Na Święta Bożego Narodzenia i Wielka-
nocy biedne rodziny otrzymywały paczki żyw-
nościowe. Za biednych i starych ludzi Magistrat 
opłacał comiesięczne komorne. Wiem o tym 
bo w naszym domu mieszkała starsza kobieta 
i otrzymywaliśmy za nią opłaty za pokój, w 
którym mieszkała.

Po wejściu Niemców do Polski w 1939 r. 
burmistrz musiał wyprowadzić się z Magistratu 

przy Rynku, gdzie zajmował całe piętro. Otrzy-
mał mieszkanie u stolarza Leona Szalowa przy 
ul. Wodnej1, a więc w bezpośrednim sąsiedz-
twie mego domu. Tam państwo Smektałowie 
mieszkali przez kilka miesięcy, a Jan Smektała 
pracował fizycznie. Był też tzw. Zakładnikiem, 
to znaczy, że gdyby zginął jakiś Niemiec w 
Skokach, to on miał się znaleźć w grupie 10-ciu 
rozstrzelanych w odwecie Polaków (skazanych 
na śmierć). Zimą 1939 r. wraz z wieloma in-
nymi rodzinami polskimi ze Skoków i okolicy 
rodzina Smektałów została wywieziona do tzw. 
Generalnego Gubernatorstwa. 

Znałem córkę i syna państwa Smektałów, 
a gdy w 1975 r., po 11 latach pobytu jako 
proboszcz w Rejowcu, zostałem przeniesiony 
do Sanktuarium w Lutynii koło Pleszewa, 
przedstawiła mi się rodzina Jana Smektały: 
brat burmistrza wraz ze swymi córkami i tak 
mi oznajmili: „przed wojną był burmistrz w 
Skokach zatrudniony z tych stron, a teraz 
mamy proboszcza ze Skoków”. Bywali oni też w 
Skokach gdy Jan Smektała był burmistrzem.

Tyle ja mam uzupełnienia do artykułu pana 
Krzysztofa Jachny o Janie Smektale. 

P.s. Uważam, że Stadion Sportowy w Sko-
kach powinien mieć nazwę „Stadion Sportowy 
w Skokach im. burmistrza Jana Smektały”, 
bo przecież on najwięcej przyczynił się do 
jego powstania. Z tym wnioskiem zwracam 
się do Pana Burmistrza i Rady Miejskiej 
Gminy Skoki. 

Z poważaniem 
Ks. Bronisław Sobkowiak 

Skoczanin od urodzenia

początkowym i w szkole podstawowej. 
Jednak różnymi sposobami uzyskuje 
zgodę rodziców na opuszczanie zajęć, 
również manipulacją. Zaległości zaczy-
nają się piętrzyć i z czasem sytuacja 
staje się dla ucznia dramatyczna. Co 
robić w takiej sytuacji. Przede wszyst-
kim ustalić przyczynę, przyjść do szkoły 
i szczerze porozmawiać z wychowawcą 
czy pedagogiem. Tylko rzeczowa roz-
mowa, a nie kazanie, pretensje, żale, 
wpędzanie w poczucie winy, mogą po-
prawić sytuację. Jednak trzeba wykazać 
się dużą konsekwencją, stanowczością 
i jednomyślnością zarówno ojca jak i 
matki. Po takiej spokojnej, rzeczowej 
rozmowie, okazuje się, że dziecko lubi 
szkołę, ale boi się chodzić do niej z 
powodu odczuwania ogromnego lęku, 
wręcz paniki. Należy jednak  odróżnić 
fobię szkolną od zwykłych wagarów. 
Wagary polegają na samowolnym, nie-
usprawiedliwionym, opuszczaniu zajęć 
szkolnych. Powodują one naruszenie 

postanowień regulaminu szkolnego 
oraz zasad dyscypliny obowiązującej 
uczniów. Samego wagarowania oczy-
wiście również nie należy lekceważyć, 
ponieważ przeważnie świadczy o tym, że 
dziecko ma jakieś kłopoty. W obu przy-
padkach dobrze jest zasięgnąć porady 
specjalisty, a w przypadku podejrzenia 
o fobię szkolną należy zrobić to szybko, 
najlepiej u lekarza psychiatry, ponieważ 
jeśli dziecko prześladowane lękami nie 
uzyska profesjonalnej pomocy, trzeba 
się liczyć z poważnymi następstwami, 
które mogą oznaczać zaburzenie nor-
malnego toku edukacji i społecznego 
rozwoju dziecka. 

Ważne jest, aby każde dziecko ma-
jące problem z chodzeniem do szkoły 
zostało objęte fachową pomocą zanim 
z pozoru „niewinne pozostawanie w 
domu” przerodzi się w utrwalone, 
trudne do leczenia zaburzenie.

Krzysztof Ołdziejewski
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NASI WIELCY SPORTOWCY

Arkadiusz Dereżyński 
lat 22, ksywka „Stiwek”, 
zodiakalna Waga. Zawo-
dowo z wielką pasją gra 
w piłkę nożną, sprawia 
mu to wiele przyjemno-
ści. Odkąd tylko sięga 
pamięcią to zawsze grał 
w piłkę ze swoim rodzeń-
stwem i kuzynami na 
boisku w Rościnnie skąd 
pochodzi. 

Miał od kogo się uczyć gry w piłkę bo jego starsi bracia Grzegorz 
i Tomasz to byli zawodnicy „Wełny” Skoki. Grzegorz był główną 
siłą ataku „Wełny” a Tomasz filarem obrony i zmorą napastników, 
którzy mieli zawsze problem z ograniem Tomka. Jego piłkarskim 
idolem jest Thierry Henry, a największym marzeniem móc zagrać w 
reprezentacji Polski. 

Swoje pierwsze kroki w tej dyscyplinie sportu stawiał w Skockim 
klubie, grając w barwach „Wełny” jako trampkarz młodszy i starszy 
pod okiem takich trenerów jak p. Glinkiewicz i Czajka. W tych 
kategoriach wiekowych  wiódł prym jako najlepszy napastnik. Już 
wtedy został zauważony przez ludzi zajmujących się zawodowo piłką 
nożną. To zaowocowało zaproszeniem na zgrupowanie Kadry Wiel-
kopolski gdzie był obserwowany  przez jej trenerów, którzy jednak 
nie dostrzegli talentu naszego zawodnika. 

Przełomem w życiu Arka okazał się rok 2000, kiedy po ukończe-
niu Szkoły Podstawowej wyjechał na kilkudniowe testy do Szkółki 
Piłkarskiej prowadzonej przez klub „Amica” Wronki, do których 
przystąpiło ok. 150 zawodników z różnych klubów całej Polski. 
Do klubu zostało przyjętych tylko 10 zawodników w tym pięciu to 
kadrowicze Reprezentacji Polski. Wśród tej dziesiątki znalazł się 
Arkadiusz Dereżyński, który rozpoczął swoją karierę piłkarską w 
klubie „Amica” Wronki i w tym też mieście podjął naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym.  

Będąc w klubie przez cztery lata grał w juniorach, dwa lata w 
młodszych i następne dwa w starszych. Początki w klubie były bar-
dzo ciężkie, gdyż był 18 zawodnikiem w drużynie. „Stiwek” dopiero 
wówczas uświadomił sobie jak wiele jeszcze musi się nauczyć aby 
poznać wszystkie tajniki rzemiosła piłkarskiego. Jak sam stwierdził 
tylko dzięki ciężkiej pracy na treningach i pełnemu zaangażowaniu 
można osiągnąć jakiś sukces. Przychodziły też momenty zniechęce-
nia i chęć rzucenia tego wszystkiego, ale Arek nie dał się złamać i 
w końcu wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie i tytuł króla 
strzelców Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych. 

W juniorach starszych zaczął już grać jako środkowy pomocnik i 
główny reżyser gry swojego zespołu. Jego dobra gra została wkrótce 
doceniona przez trenerów i kolegów z drużyny i został jej kapitanem. 
Grając w juniorach młodszych i starszych Arek dwukrotnie z „Amicą” 
Wronki zdobył Wicemistrzostwo Polski Juniorów. W zdobyciu tytułu 
mistrza dwukrotnie jego drużynie przeszkodził zespół „Gwarka” 
Zabrze. W tym okresie nie tylko musiał ciężko trenować ale również 
przykładać się do nauki w Liceum, gdyż to również było brane pod 
uwagę przez kadrę szkoleniową, kosztowało go to również wiele 

wyrzeczeń w kontaktach z rówieśnikami i absencji podczas wielu 
prywatek i dyskotek. 

Już w 2002 roku grając w juniorach starszych dostał powołanie na 
dwa mecze w III lidze z „Aluminium” Konin i „Wartą” Poznań, które 
wówczas przesiedział na ławce rezerwowych. Powołanie to otrzymał 
od trenera Michniewicza (były trener „Lecha” Poznań i „Zagłębia” 
Lubin). W końcu przyszedł rok 2004 i wyczekiwany debiut w III lidze, 
jego trenerami jest duet Szatałow i Bajor. W debiucie zagrał przez 
70 minut na pozycji napastnika przeciwko „Mieszkowi” Gniezno, 
który zakończył się zwycięstwem „Amici” 3:1. Był to bardzo udany 
debiut, gdyż strzelił jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. W III lidze w 
barwach „Amici” rozegrał trzy sezony głównie na pozycji środkowego 
pomocnika. Przez ten okres strzelił 14 bramek. 

W 2005 roku otrzymuje powołanie do pierwszej drużyny grającej 
w I lidze na mecz sparingowy, w którym zagrał u boku Kryszałowi-
cza (były reprezentant Polski) i Dembińkiego. Podczas tego meczu 
strzelił jedną bramkę. 

Następny okres w karierze Arka to rok 2007, w którym przez pół 
sezonu 2007/08 grał w drużynie „Mieszka” Gniezno w barwach, 
którego strzelił jedną bramkę. 

Obecnie Arek wrócił do Rościnna, gdzie spędził w gronie ro-
dzinnym Święta oraz Sylwestra. Tuż przed Świętami gościnnie po-
prowadził trening trampkarzy starszych „Wełny” Skoki, na którym 
zaprezentował próbkę swoich umiejętności. Za pośrednictwem gazety 
„Stiwek” przekazuje życzenia dla wszystkich mieszkańców miasta i 
gminy Skoki, ażeby ten rok 2008 przyniósł im wiele radości i szczęścia 
oraz spełnienia wszystkich marzeń. 

Radosław Kujawa

OTWARTY TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM 
– ZAPRASZAMY CHĘTNYCH!

	 9	marca	2008	roku	o	godz.	13.00	w	Gimna-
zjum	nr	1	im.	Polskich	Olimpijczyków	w	Skokach	

odbędą się Gminne Otwarte Mistrzostwa w Tenisie 
Stołowym.

Organizator: Grzegorz Samol - tel.8124549

DZIĘKUJĄC POLICJANTOM, 
NIEOSTROŻNYCH PROSZĘ 

O ROZWAGĘ!
17 stycznia br ok. godz. 16:00 podjechałem do jednego ze skockich 

sklepów celem dokonania drobnych zakupów. Wszystko trwało kilka 
minut. Jednak te minuty wystarczyły złodziejowi, by z niezakluczonego 
samochodu ukraść mi telefon komórkowy. Zrezygnowany, nie bardzo 
wierząc w skutek poszukiwań, fakt kradzieży zgłosiłem w skockim 
Komisariacie. 

I tutaj spotkała mnie miła niespodzianka, bo już po kilkunastu 
godzinach zostałem powiadomiony o schwytaniu sprawców i o moż-
liwości odebrania komórki, z czego też skorzystałem i komórkę tę 
używam do dzisiaj.

Wszystko to w wyniku sprawnych działań policjantów Komisariatu 
sierżanta Radosława Kujawy i sierżanta Piotra Rojtka, którym tą drogą 
dziękuję. Równocześnie do użytkowników samochodów apeluję, by 
zamykali swe samochody, bo przecież „okazja czyni złodzieja”, a nie 
zawsze „przykre niespodzianki” przybierają tak miłe zakończenie. 

Zmartwiony, a następnie uradowany
    Skoczanin 

Zarząd OSP w Skokach oraz Zarząd OSP w Kakulinie
oferują wynajem sal wraz z zapleczem kuchennym 

na uroczystości rodzinne
(przyjęcia weselne, uroczystości komunijne 

i pogrzebowe itp.)
oraz na zabawy i imprezy okolicznościowe
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Jeszcze nie przebrzmiały świąteczne kolędy, piosenki o Mikołaju, a 
tu czas na granie w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Po raz 
drugi dzieci z Przedszkola wzięły czynny udział w tym niezwykły przed-
sięwzięciu. Wspólnie ze swoimi wychowawczyniami „grały” na rzecz 
dzieci z chorobami gardła. Pod opieką  nauczycielki Aliny Martynek 
dzieci kwestowały na ten szczytny cel z puszkami i rozdawały wszystkim 
darczyńcom orkiestrowe serduszka. W hali sportowej przebojowo 
zaśpiewały rockendrolową pastorałkę, która bardzo spodobała się 
zebranej widowni, zaśpiewały również Hymn Przedszkola oraz kolędę 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Dzieci nie tylko zaangażowały się w „granie” w Orkiestrze, ale 
równolegle przygotowywały się do przyjęcia w progach przedszkola 
najbliższych im po rodzicach, osób tzn. Dziadków. Obydwa wydarzenia 
dzieliło zaledwie pięć dni, więc nawał pracy był ogromny. Dziadkowie 
na zaproszenie swoich wnuków przybyli z ochotą do Przedszkola. 
Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka przebiegało przy kawie i 
ciastku. Po każdym wierszyku, zaśpiewanej piosence, czy krótkim 
przedstawieniu rozlegały się gromkie brawa cudownej widowni. 
Dziadkowie obdarowani zostali laurkami, papierowymi kwiatkami i 
słodkimi całusami swoich wnucząt. 

Warto zaprosić takich miłych gości jakimi są Dziadkowie. Często 
nie mają oni możliwości zobaczenia swego wnuka czy wnuczki w 
Przedszkolu podczas działania. Nie widzą swoich wnuków podczas 
nauki, czy zabawy z rówieśnikami. Nie mają możliwości zobaczenia 
ich na tle innych dzieci, a to z błahego wydawało by się powodu jakim 
jest odległość zamieszkania. Na naszej przedszkolnej uroczystości byli 
dziadkowie nie tylko ze Skoków i Gminy Skoki, nie tylko z Poznania, 
Wągrowca, ale i z Ostrowa Wlkp. i innych miejscowości naszego 
kraju. Dziękujemy Wam Babcie i Dziadkowie za to, że byliście ze 
swymi wnukami.

W Przedszkolu od wielu lat w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe 
organizowany jest Bal Karnawałowy. Inaczej Bal Przebierańców. Bo 
dzieci przedszkolne mają fantazję i na bal przychodzą przepięknie 
poprzebierane. Jak co roku na parkiecie królowały: królewny, damy 
dworu, wróżki, motylki, biedronki, Batmany, rycerze, kowboye. I jak 
co roku dzieci doskonale bawiły się przy standartach przedszkolnych, 
typu Jadą, jadą misie, Jagódki jak i hitach z list przebojów muzyki 
dance i techno. Przerwy umilały oczywiście słodycze, rogale upieczone 
przez panią kucharkę (pyszne) i oranżada bo bez takich smakołyków 
zabawa nie była by zapewne udana. Dzieci bawiły się wspaniale, kon-
dycji starczyło od początku do końca, a niektórym jeszcze było mało. 
Teraz wakacje zimowe pamiętajmy o bezpiecznej zabawie (podobno 
ma przyjść zima) w domu jak i na dworze. To my dorośli odpowiedzialni 
jesteśmy za bezpieczeństwo naszych dzieci. Przedszkole podczas ferii 
pełni dyżur, codziennie  w godzinach od 6.30 do 16.00. 

II WOJEWÓDZKI KONKURS MA-
TEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Uczniowie interesujący się przedmiotami ścisłymi 30.11.07. mieli 

okazję zmierzyć się z zadaniami etapu szkolnego II Wojewódzkiego 
Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego. Spośród 26 szóstoklasistów 
- uczestników konkursu – 8 osób udzieliło co najmniej 80% poprawnych 
odpowiedzi. Uczniowie: Joanna Kruczek – VIa, Natalia Witkowska 
– VId, Agata Bartsch – VIb, Aleksandra Samol – VIc, Martyna 
Adamska – VIb, Filip Kujawa – VId, Maciej Kujawa – VId oraz Marta 
Szmyra – VIc b reprezentowali naszą szkołę podczas etapu rejonowego 

dnia 19.01.08. Etap rejonowy odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w 
Rogoźnie dla uczniów z powiatu wągrowieckiego i gnieźnieńskiego. 
Marta Szmyra zdobyła 85% możliwych punktów, co znacza, że będzie 
reprezentować naszą szkołę podczas finału konkursu w Poznaniu.

Szkolna Komisja Konkursowa

BAL KARNAWAŁOWY 
Półroczne szkolne zmagania dobiegają końca. Dzieci z utęsknieniem 

odliczają dni dzielące je od wymarzonych zimowych ferii. Dzięki temu, 
że miały możliwość uczestniczenia w balu karnawałowym, opuszczają 
mury szkoły w radosnych humorach. Bal przebierańców, który szcze-
gólnie poważnie traktują najmłodsi, to  prezentacja kreatywności i 
pomysłowości , która przejawia się w różnorodności przebrań i strojów. 
Obok księżniczek, których wytworne kreacje wyposażone w niezbędne 
rekwizyty zakupione zostały w sklepach, bawią się zwykłe muchomorki 
i żabki, nad których strojami pracowała często cała rodzina. Plejady 
gwiazd, postaci z bajek nie sposób zliczyć. Najważniejsze, że niezależnie 
od wyglądu i stroju wszyscy bawili się znakomicie przy utworach w wy-
konaniu K. Koniarka, znającego doskonale gusta muzyczne księżniczek 
i rycerzy, aniołków i diabłów, muchomorów i żabek.

W przerwie karnawałowego szaleństwa wręczono pamiątkowe dyplo-
my i nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie świątecznym 
zorganizowanym przez Jolantę Sawińską i Małgorzatę Kapczyńską. 
Pierwszoklasiści uczestniczyli w konkursie plastycznym „Najpiękniej-
sza choinka”. Uczniowie klas drugich napisali listy do św. Mikołaja. 
Trzecioklasiści przedstawili w ciekawy i oryginalny sposób przepis na 
potrawę świąteczną. Oto zwycięzcy:
Klasy I - I m. Julia Nowicka, IIm. Maria Siuchnińska, III m. Dawid 
Loręcki
klasy II - I m. Klaudia Kubiatowicz, II m. Izabela Druciarek, III m. 
Katarzyna Szczepaniak                             
klasy III - I m. Patrycja Springer, II m. Agnieszka Kaczmarek, III m. 
Michał Pinkowski

Wyróżniono także Paulinę Skarupę i Magdalenę Lisewską.
Koniec zajęć lekcyjnych oznacza rozpoczęcie funkcjonowania szkoły 

jako miejsca wypoczynku i rekreacji dzieci. Bogata oferta zajęć pro-
ponowanych przez nauczycieli jest kontynuacją kółek zainteresowań 
i form wszechstronnej rozrywki. Ze szczegółowym harmonogramem 
rodzice i uczniowie mogą zapoznać się w szkole.

WYCIECZKA DO KRAKOWA
4 i 5 grudnia  szóstoklasiści uczęszczający do ZSP, uczestniczyli w 

wycieczce historyczno-patriotycznej do Krakowa. Wyjazd możliwy był 
m. in. dzięki pieniądzom uzyskanym  w wyniku realizacji projektu ogło-
szonego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  Dawna stolica Polski 
urzekała nie tylko urodą zabytków, ale także wyjątkowo piękną jak na tę 
porę roku pogodą. Uczniowie pod opieką nauczycieli i pani przewodnik 
zwiedzili  między innymi Wawel, kościół Na Skałce, kościół Mariacki, 
Stary Rynek wraz z Sukiennicami oraz Bramę Floriańską i Barbakan.  
Dużym przeżyciem był również spacer po Kazimierzu. Uczestnicy wy-
cieczki  podziwiać mogli przedwojenne żydowskie kamieniczki, wnętrze 
synagogi oraz cmentarz, na którym spoczywa kilka pokoleń krakowskich 
Żydów. Ostatnim punktem wycieczki był spacer po Starym Rynku zato-
pionym już w świątecznej atmosferze. Szóstoklasiści wrócili do domu z 
miłymi wspomnieniami i  nadzieją na następną wyprawę do Krakowa, 
gdyż w ciągu dwóch dni  zobaczyć można zaledwie najważniejsze zabytki 
i atrakcje tego urokliwego miejsca. 

SZOPKA Z KORY I KAMYKÓW
Tradycją świąt Bożego Narodzenia jest sporządzanie szopek betle-
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jemskich. W naszym powiecie tradycję tę podtrzymuje Towarzystwo 
Ziemi Pałuckiej i Muzeum Regionalne w Wągrowcu, organizując co 
roku konkurs na najładniejszą szopkę. W 2007 roku odbyła się dzie-
wiąta już edycja tego konkursu. Udział w nim wzięli dwaj uczniowie 
szkoły w Pawłowie Skockim, Mateusz Uciński i Krystian Charubin. 
Chłopcy w sporządzenie szopki włożyli wiele serca. Jednak trud się 
opłacił, gdyż spośród 39 prac zgłoszonych przez piątoklasistów, właśnie 
szopka Krystiana uznana została za jedną z najładniejszych. Uwagę 
jury zwróciło wyjątkowo staranne wykonanie oraz oryginalny dobór 
materiałów – drobnych kamyków i brzozowej kory.  Za zajęcie trzeciego 
miejsca Krystian otrzymał dyplom i nagrodę książkową.

PRZY WIGILIJNYM STOLE
W tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, w szko-

łach prowadzonych przez Fundację odbyły się spotkania opłatkowe, 
w których udział wzięli nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także 
rodzice i zaproszeni goście. Aby uświetnić to wzruszające spotkanie, 
dzieci przygotowały kolędy oraz przedstawienia jasełkowe.  Społecz-
ność szkolna z Pawłowa i Rejowca spotkała się w świetlicy wiejskiej 
w Pawłowie. Uczniowie klas IV-VI zaprezentowali jasełka, natomiast 
ich młodsi koledzy przygotowali kolędy i zadbali o dekorację stołu, 
na którym pojawiało się ciasto upieczone przez mamy. Uczniowie z 
Jabłkowa spotkali się w siedzibie Fundacji w Bliżycach.. Również tam 
zaprezentowano jasełka  w wykonaniu przedszkolaków oraz wspólnie 
śpiewano kolędy. Wyjątkowo miły akcent pojawił się na wigilii szkolnej 
w Lechlinie, na którą przybyli zaprzyjaźnieni leśnicy z poznańskiego 
Koła Łowieckiego „Szarak”. Pan Kazimierz Mycka przekazał na rzecz 
szkoły sprzęt sportowy (kije do unihokeja oraz piłkę nożną) wartości 
500 złotych. Natomiast pan Janusz Musiał, kanclerz -założyciel Wyższej 
Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, ufundował dla dzieci 
nowy zestaw komputerowy. Podkreślić należy, ze tak owocna współ-
praca z leśnikami to w dużej mierze zasługa pani Grażyny Kufel, na-
uczycielki przyrody, która wraz z dziećmi od lat bierze udział w zbiórce 
karmy dla zwierząt na zimę i prowadzi edukację proekologiczną. 

KOCHANYM DZIADKOM
Jak co roku przedszkolaki i dzieci z klas I-III przygotowały dla uko-

chanych babć i dziadków spotkania przy kawie i słodkim poczęstunku. I 
jak zwykle przy takiej okazji było mnóstwo serdecznych życzeń, laurek 
oraz piosenek i wierszy, wyrażających miłość i sławiących dobroć i 
troskę seniorów. Uczniowie  z Rejowca przygotowali ponadto insceni-
zację wiersza J. Tuwima pt. „Rzepka”. Maluchy z Łosińca pochwaliły 
się przed dziadkami  przedstawieniem jasełkowym. Podobny zamiar 
miały dzieci z Jabłkowa, ale jako że wiele z nich rozchorowało się, 
poprzestano na zaprezentowaniu programu artystycznego.  Wiele 
emocji dostarczył udział w  zabawnych konkurencjach, np. dziadkowie 
musieli wykazać się umiejętnością plecenia warkoczy swych wnuczek. 
Zresztą na każdym ze spotkań, zarówno dziadkom jak i wnukom humor 
dopisywał, a to przecież najważniejsze.   

ORTOGRAFICZNE POTYCZKI
23 stycznia w szkole w Rejowcu odbył się niecodzienny konkurs 

ortograficzny. Do walki z  bykami stanęły czteroosobowe drużyny z 
klas I-III, reprezentujące szkoły w Łosińcu, Jabłkowie, Łopuchowie 
i Rejowcu. Głównym celem potyczek było wypędzenie Chochlika z 
Królestwa Ortomaniaka I. Aby tego dokonać, uczniowie musieli wcielić 
się w rolę rycerzy i wykonać następujące zadania: napisanie tekstu 
ze słuchu, wykonanie hełmu, rozwiązanie krzyżówki ortograficznej, 
uzupełnienie tekstu z lukami, wykonanie pracy plastycznej.

Po zaciętym boju, złośliwego Chochlika przepędziła drużyna z Re-
jowca w składzie: Magdalena Paczyńska, Weronika Grynia, Klaudia 
Załęska i Daria Krupa. W królestwie znów zapanował król Ortomaniak 
I, który wręczył uczestnikom konkursu książeczki ortograficzne, a dla 
każdej ze szkół gry planszowe i dyplomy.

Z OKAZJI DNIA KOBIET
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na 

„Roztańczony Koncert”
2 marca 2008 r., o godz. 16:00

do hali widowiskowo-sportowej w Skokach
W programie: Operetka i balet w wykonaniu Artystów Teatru 

Muzycznego w Poznaniu

GWIAZDA WIECZORU - Jerzy Połomski
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w Bibliotece Publicznej 

w Skokach

BIBLIOTEKA PRZYJAZNA DZIECIOM
Oddział  dla  dzieci  i  młodzieży Biblioteki  Publicznej  w  Skokach

ogłasza  konkurs  plastyczny na  

LOGO  ODDZIAŁU
REGULAMIN  KONKURSU:
- Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 7-16 lat z terenu miasta i 
gminy Skoki 
- Projekty logo oceniane będą przez 4-osobowe Jury, w dwóch kategoriach:
· uczniowie szkół podstawowych
· młodzież gimnazjalna
- Projekt należy wykonać na papierze formatu  A4
- Technika wykonania prac : dowolna
- Projekty zawierać powinny na odwrocie: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, 
klasę i nazwę szkoły
- Prace należy składać w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki 
ul. Ciastowicza 11a do dnia  29 lutego 2008 r.

WYJAZD DO BARDOWICK 
ZAPRASZAMY CHĘTNYCH

Od 12 lat miasto i gmina Skoki prowadzi trójstronną współpracę za-
graniczną z gminami: Bardowick w Niemczech i Venhuizen w Holandii. 
Co roku przedstawiciele partnerskich gmin odwiedzają naszą gminę 
podczas święta naszej gminy czyli Dni Miasta i Gminy Skoki. Oprócz 
tej oficjalnej wymiany naszą gminę odwiedzają także przedstawiciele 
wędkarzy i Braci Kurkowych z Niemiec, gdyż od wielu lat dobrze rozwija 
się współpraca polsko-niemiecka pomiędzy tymi organizacjami.

Polska delegacja oficjalnie odwiedza rokrocznie nasze partnerskie 
gminy: w marcu Bardowick w Niemczech podczas tradycyjnego święta 
plonów, oraz w maju gminę Venhuizen w Holandii podczas organizo-
wanego tam charytatywnego marszu na rzecz pomocy krajom trzeciego 
świata.

Podobnie będzie w tym roku, zaplanowaliśmy dwa wyjazdy w termi-
nach 7-9 marca do Niemiec i 1-4 maja do Holandii. 

Do Niemiec planujemy wyjazd ok. 30 osobowej delegacji przedsta-
wicieli naszej gminy. 15 miejsc przewidzianych jest dla przedstawicieli 
organizacji już współpracujących między sobą, oraz władz i radnych 
reprezentujących gminę Skoki.

Pozostałe 15 miejsc zostało zarezerwowane dla mieszkańców naszej 
gminy pragnących poznać gminę partnerską Bardowcik w Niemczech i 
włączyć się we współpracę między gminami.

W programie wyjazdu przewidziano min. zwiedzanie Bardowick i jego 
okolic oraz Luneburga miasta będącego odpowiednikiem naszego po-
wiatu o ponad 1000 letniej tradycji. Jednym z najważniejszych punktów 
wyjazdu będzie udział w corocznym tradycyjnym balu korzonkowym w 
Bardowick. Zapewniamy pełne ubezpieczenie członków delegacji.

Chętnych do wyjazdu prosimy o zgłaszanie się do Urzędu w Skokach 
pokój nr 1 do 22 lutego. Koszt wyjazdu to 50 zł. W wypadku gdy liczba 
chętnych przekroczy liczbę miejsc o wyjeździe zdecyduje losowanie. 

Karolina Stefaniak



SKOCKI KALEJDOSKOP

Bal karnawałowy w Przedszkolu w Skokach

Bal Karnawałowy w Szkole Podstawowej w Skokach

Nowy chodnik w Sławicy

Spotkania opłatkowo-noworoczne uświetniały występami Skoczki Występ dzieci ze szkół Fundacji podczas spotkania seniorów w Jabłkowie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skokach

Koncert Noworoczny w Starym Fortepianie


