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Spotkania Świąteczno – Noworoczne!

Czytaj na str. 15

Centralne uroczystości opłatkowe, jak każdego roku odbyły się w Bibliotece Samorządowej, gdzie na zaproszenie Biblioteki 
i władz samorządowych Gminy przy wigilijnym stole spotkali się seniorzy reprezentujący różne środowiska naszej gminy i 
członkowie Chóru „Kameralnego” i Chóru „Harfa”, tj. łącznie około 120 osób. 



�

Pamięci Powstańczego Zrywu Niepodległościowego 

27 grudnia 1918 r. mieszkańcy Poznania i mieszkańcy Wielkopolski przebywający wówczas w Poznaniu 
chwycili za broń by walczyć o niepodległość. W kolejnych dniach, walki ogarnęły miasta i miasteczka całej 
Wielkopolski. W działaniach tych oraz w dalszych walkach o ukształtowanie naszych granic, określanych 
przez historię mianem Powstania Wielkopolskiego udział wzięli też mieszkańcy ziemi skockiej oraz miesz-
kańcy Wielkopolski, którzy w następnych latach właśnie w Skokach znaleźli swe miejsce na ziemi.

To właśnie ich pamięci, a równocześnie pamięci wszystkich uczest-
ników walk niepodległościowych oraz w intencji pomyślności Ojczyzny 
poświęcona została Msza Święta, która w godzinach wieczornych 27 
grudnia 208 r. odprawiona została w skockim kościele p.w. Świętych 
Piotra i Pawła. We Mszy Świętej gromadny udział wzięli Skoczanie oraz 
ich goście, a doniosłość nabożeństwa podkreślały poczty sztandarowe 
i towarzyszące modlitwom pieśni w wykonaniu Grupy Artystycznej 
„Skoczki”, wśród których obok tradycyjnych w okresie Bożonarodze-
niowym kolęd zabrzmiały też pieśni patriotyczne.

Ważnym momentem Mszy Świętej, oprócz kazania proboszcza 
księdza Karola Kaczora o powstańczych drogach, był moment sym-
bolicznego przekazania w ręce skockich harcerzy  sztandaru Komba-
tantów przez ostatniego jeszcze sprawnego Kombatanta – uczestnika 
II Wojny Światowej i wieloletniego członka pocztu sztandarowego 
Stowarzyszenia Kombatantów Leona Kamińskiego. Przekazaniu temu 
towarzyszyły słowa życzenia by sztandar ten godnie reprezentował 
tradycję skockich walk niepodległościowych i równie serdeczne przy-
rzeczenie dopełnienia tego zobowiązania. 

Po uroczystościach w kościele zgromadzeni w szyku zwartym udali 
się pod Tablicę Pamiątkową na bramie skockiego cmentarza, gdzie 
dokonano odsłonięcia drugiej, uzupełniającej Tablicy z nazwiskami 
uczestniczących w Powstaniu Skoczan i mieszkańców innych rejonów 
Polski, którzy ostatecznie swe miejsce znaleźli na skockich cmenta-
rzach. Teraz też miało miejsce zapalenie zniczy oraz złożenie wiązanek 
kwiatów i symboliczne pochylenie sztandarów ku czci upamiętnionych 
tu osób. Uroczystości uzupełniały wystąpienia członków Kurkowego 
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Bractwa Strzeleckiego, Burmistrza Miasta i Gminy i Stowarzyszenia 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz apel pamięci oraz pieśni 
patriotyczne w wykonaniu członków Chóru „Harfa” i Chóru „Kame-
ralnego” i zgromadzonych uczestników uroczystości. 

Uroczystości w kościele oraz przed cmentarzem poprzedziły prezen-
tacje o charakterze historycznym, które w godzinach popołudniowych 
odbyły się w sali skockiego Gimnazjum.       

E. Lubawy
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi: 
Wojtaś Krzysztof ur. 03.12.
Koprowska Klaudia ur. 19.11.
Dudziak Wiktoria ur. 24.11.
Dudziak Aleksandra ur. 24.11.
Miller Julia ur. 29.11.
Mantej Klaudia ur. 02.12.
Kukurenda Jagna ur. 07.12.
Moszczyńska Katarzyna ur. 09.12.
Burzyńska Ewelina ur. 11.12.
Loręcki Gracjan ur. 15.12.
Wysocki Oliwier ur. 29.12.

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Dębiec Robert i Tylczyńska Justyna
Krzyżaniak Konrad i Jarus Mariola
Dopierała Krystian i Madoń Małgorzata
Sękowski Michał i Korczak Justyna
Springer Patryk i Sibilska Agnieszka
Kielma Hubert i Lewandowska Lidia
Szymczak Andrzej i Szwarc Wiesława
Urbaniak Łukasz i Kalka Barbara
Chojnacki Jan i Biskup Justyna
Gancarz Grzegorz i Przybylska Magdalena
Kosiorowski Adam i Szcześniak Magdalena

Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz 
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół. 

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi znaleźli:
Wasilewski Adam r.1913 - Skoki – zm. 04.12.
Piętka Sylwester r.1940 – Potrzanowo – zm. 10.12
Mielcarek Joanna r.1928 – Roszkówko – zm. 10.12.
Inda Maria r.1945 – Jabłkowo – zm. 17.12.
Kinal Jolanta r.1948 – Skoki – zam. 20.12.
Pięta Krystyna r.1955 – Brzeźno – zm. 22.12.
Gronowicz Jan r.1922 – Rejowiec – zm. 24.12.

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

ZAWITAŁ ŚWIĘTY MIKOŁAJ!
Tym razem dokładnie, bo w swe urodziny, 6 grudnia 2008 r., na 

skocki rynek zawitał Święty Mikołaj by tradycyjnie już bawić zebrane 
tam dzieci i obdarzyć je podarkami.  

Tutaj też, wraz  z dziećmi i ich opiekunami na Świętego Gościa cze-
kali i wspólnie go powitali: Burmistrz Tadeusz Kłos, ksiądz proboszcz 
Karol Kaczor, dyrektor Biblioteki Elżbieta Skrzypczak oraz goszczący 
w Skokach na zaproszenie organizatorów „Duet Bahama”, który sło-
wami i pieśniami zachęcał najmłodszych do wspólnej zabawy. 

Było wspólne śpiewanie kolęd i wspólna zabawa z postaciami z 
bajek, a następnie odliczanie czasu do zapalenia świateł na choince i 
do przybycia Świętego Mikołaja.

Przy tak gorącej zachęcie nasz Święty nie dał długo na siebie czekać 
i jak zawsze przybył w tylko sobie właściwy i niepowtarzalny sposób. 
Tym razem dyliżansem z Dzikiego Zachodu powożonym przez dwa 
wspaniałe rumaki.

Teraz też okazało się, że nasz Święty lubi nie tylko dzieci ale i wspól-
ną z nimi zabawę. Ale i nawzajem. Nasze dzieci polubiły przybysza, 
bawiły się i śpiewały wraz z nim. Wszystko to w towarzystwie „Duetu 
Bahama”, tj. Zbigniewa Pałki i Michała Buska i Grupy Artystycznej 
„Skoczki”. W trakcie wieczoru nie zabrakło też wspólnego śpiewu 
kolęd, bo przecież przybycie Świętego Mikołaja zapoczątkowało okres 
świąteczny w Mieście i Gminie Skoki.

Na zakończenie spotkania, wszystkie uczestniczące w nim dzieci 
obdarowane zostały paczkami z łakociami. 

Nasz Święty Mikołaj nie zapomniał też o innych dzieciach z naszej 
Gminy. Odnalazł ich w sołectwach, gdzie w zależności od pomysłowo-
ści Sołtysów i Rad Sołeckich przygotowano różne, nie mniej ciekawe 
atrakcje dla ich najmłodszych mieszkańców.

E. Lubawy 

WYJAZD DO BARDOWICK 
W NIEMCZECH. 

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH!
Od 13 lat miasto i gmina Skoki prowadzi trójstronną współpracę zagra-

niczną z gminami: Bardowick w Niemczech i Drechterland 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 Drechterland w Holandii podczas organizo-
wanego tam charytatywnego marszu na rzecz pomocy krajom trzeciego 
świata. Podobnie będzie w tym roku, zaplanowaliśmy dwa wyjazdy, 
pierwszy 13-15 marca 2009 do Niemiec, drugi w maju 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 zarezer-
wowane dla mieszkańców naszej gminy pragnących poznać gminę 
partnerską Bardowick w Niemczech i włączyć się we współpracę 
między gminami.

W programie wyjazdu przewidziano m.in. zwiedzanie Bardowick 
i jego okolic oraz Luneburga miasta będącego odpowiednikiem 
naszego powiatu o ponad 1000-letniej tradycji. Jednym z najważ-
niejszych 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 6 lutego. Koszt wyjazdu to 50 zł. W wypadku gdy liczba 
chętnych przekroczy liczbę miejsc o wyjeździe zdecyduje losowanie. 
Pierwszeństwo będą miały osoby które nie były jeszcze w Bardowick. 

Karolina Stefaniak

Rodzicom, Rodzeństwu oraz Wszystkim tym, 
których tragiczna śmierć naszej Uczennicy i Koleżanki 

Natalii Dzikowskiej 
przepełniła niewypowiedzianym bólem i smutkiem 
najserdeczniejsze wyrazy głębokiego współczucia  

składają 
dyrekcja, nauczyciele i pracownicy 

oraz uczennice i uczniowie Gimnazjum nr 1 
im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
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Dopełnieniem i uwieńczeniem uroczystości 
Jubileuszowych stało się spotkanie Jubilatów 
zorganizowane 8 grudnia br. w skockim Urzę-
dzie Stanu Cywilnego. W dniu tym na zapro-
szenie gospodarza Gminy, Burmistrza Tade-
usza Kłosa w Urzędzie gościli: Maria i Jerzy 
Kryślakowie, Kazimiera i Jan Rzepczykowie, 
Urszula i Stanisław Patelscy, Joanna i Henryk 
Kuczyńscy, Maria i Sylwester Koperscy oraz 
Helena i Henryk Zygmaniakowie, 

Były więc serdeczne słowa powitania i 
podziękowania dla dostojnych gości  „Za Ich 
miłość, ofiarność, zrozumienie wielkich celów 
małżeństwa, dobre wychowanie dzieci i noce 
przy nich nie przespane, za przykład życia, 
za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy włos 
na Ich skroni” skierowane przez Burmistrza 
i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego panią 
Joanne Wolicką-Przywarty. A, że dobre, 
szczęśliwe i przykładne małżeństwo jest 
wspólną zasługą zarówno żony jak i męża, 
były też słowa podziękowania wyrażone przez 
mężów i żony pod adresem współmałżonków: 
„ Dziękuję Ci żono ( mężu ), że nasze małżeń-
stwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe ”.

Po słowach podziękowań Burmistrz w 
imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego udekorował Jubilatów 
Medalami „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”. 

Teraz też, honorowi goście obdarowani 
zostali wiązankami kwiatów, dokumentami 
pamiątkowymi oraz gadżetami promującymi 
Miasto i Gminę Skoki.

Po części oficjalnej i lampce szampana 
za zdrowie Jubilatów nastąpiło spotkanie 
przy kawie, w trakcie którego wspominano 
wspólnie przeżyte chwile. Ze wspomnień 
tych wyłoniły się sylwetki jego bohaterów, 
które w skrócie można scharakteryzować 
następująco:

- Maria i Jerzy Kryślakowie zam. w Anto-
niewie ślubowali 22.01.1958r. w Kakulinie; 
swe życie zawodowe związali z nauczaniem 
i wychowaniem dzieci i młodzieży w Mło-
dzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 
Antoniewie, gdzie pełnili funkcję pedagogów, 
wychowali trzy córki i są szczęśliwymi dziad-
kami pięcioro wnuków;

- Kazimiera i Jan Rzepczykowie zam. w 
Jabłkowie ślubowali 28.03.1958r. w Mieścisku; 
całe swe wspólne życie poświęcili pracy we 
własnym gospodarstwie rolnym, wychowali 

Złote Jubileusze Małżeństwa!

Dziękuje Ci żono (mężu),
że nasze małżeństwo 
było zgodne, 
szczęśliwe i trwałe.

Byli piękni, młodzi i zakochani, gdy w pierwszym półroczu 1958r. mówiąc sakramentalne „tak” i ślubując sobie wierność, mi-
łość i uczciwość małżeńską wstąpili w związki małżeńskie i założyli własne rodziny. I chociaż dopełnili tego w różnych Urzędach 
Stanu Cywilnego i w różnych parafiach, dzisiaj  łączy ich to że wszyscy są mieszkańcami Miasta i Gminy Skoki. Wszyscy też 
obchodzili Złote Jubileusze Małżeństwa w gronie swych najbliższych i przyjaciół  i wszystkich ich Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej wyróżnił Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 

dwóch synów i szczęśliwie doczekali się dwóch 
wnuczek; 

- Urszula i Stanisław Patelscy zam. w Racz-
kowie ślubowali 08.03.1958r. w Wągrowcu; po 
ślubie najpierw wspólnie, a od czasu choroby 
męża pani Urszula, opiekując się małżonkiem 
sama prowadziła gospodarstwo rolne, wy-
chowali trzy córki i szczycą się posiadaniem 
jedenaście wnuków;

- Joanna i Henryk Kuczyńscy zam. w Brzeź-
nie ślubowali 07.06.1958r. w Potrzanowie; 
pani Joanna pracowała w Poznańskiej Fabryce 
Łożysk Tocznych w Poznaniu, a pan Henryk w 
Bazie CPN w Rejowcu, wychowali dwie córki 
i jednego syna, cieszą się posiadaniem ośmiu 
wnuków i trzech prawnuków;

- Maria i Sylwester Koperscy zam. w Re-
jowcu ślubowali 30.03.1958r. w Rejowcu; pani 
Maria pracowała w Urzędzie Pocztowym, a 
następnie 25 lat w Bibliotece w Rejowcu, a 
pan Sylwester w Zakładach „STOMIL” w 
Bolechowie, wychowali dwoje synów, a ich 
radość to sześcioro wnuków i dwoje pra-
wnuków;

- Helena i Henryk Zygmaniakowie zam. w 
Rejowcu ślubowali 28.06.1958r. w Rejowcu; 
pani Helena swe życie zawodowe związała z 
dowozem mleka do Spółdzielni Mleczarskiej 
w Skokach, a pan Henryk z pracą doręczyciela 
w Urzędzie Pocztowym w Rejowcu, wycho-
wali dwoje dzieci i radują się posiadaniem 
siedmioro wnuków. 

W pierwszym półroczu 2008 r. Złote Gody 
obchodzili też Monika i Mieczysław Matra-
sowie z Łosińca, którzy ślubowali 22.03.1958r. 
w Lechlinie wychowali jednego syna. Pań-
stwo Matrasowie prace zawodową związali 
z rolnictwem; pani Monika zajmowała się 

gospodarstwem rolnym, a pan Mieczysław 
pracował w jednostkach obsługi rolnictwa, 
głównie w Spółdzielni Kółek Rolniczych w 
Skokach. Niestety, stan zdrowia Jubilatów nie 
pozwolił Im na udział w spotkaniu w Urzędzie. 
Dlatego by uhonorować Jubilatów Medalami 
i pogratulować Im wspólnie przebytej drogi 
Burmistrz w towarzystwie Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego odwiedził Ich w miejscu 
zamieszkania, gdzie nasi Jubilaci wraz ze 
sprawującymi nad nimi opiekę synem Pawłem 
szczerze powitali przybyłych.

Naszym Jubilatom życzymy dużo, dużo 
zdrowia i szeroko rozumianego szczęścia oraz 
cieszenia się jak najdłużej sobą i szczęściem 
swych najbliższych. 

E. Lubawy
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XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
16 grudnia 2008r. odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej Gminy 

Skoki. W sesji obradującej pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy, 
w której funkcję sekretarza obrad pełniła radna Wiesława Surdyk-
Fertsch, uczestniczyło 14-tu radnych, którzy podjęli 14-ście uchwał,  
w tym: 

1. Uchwałę nr XXVI/175/2008 - w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta i gminy na 2009r.

Ogólny plan dochodów budżetu ustalono na kwotę 23.215.907 zł, 
a ogólne wydatki budżetu na kwotę 27.859.784 zł. Budżet ten będzie 
stanowić podstawę działalności Rady Miejskiej Gminy Skoki i jej 
organów w roku 2009

2. Uchwałę nr XXVI/176/2008 - w sprawie uchylenia Uchwały nr 
XXIII/151/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie zaciągnięcia 
kredytu.

Uchwałą nr XXIII/151/2008 Rada Miejska upoważniła Burmistrza 
do zaciągnięcia w roku 2008 kredytu w wysokości 900.000 zł. Obecnie 
okazało się, że zaciągnięcie tego kredytu nie jest konieczne, a złożyły 
się na to: pomyślna realizacja budżetu, tj. wyższe dochody i niższe 
niż pierwotnie zakładano koszty inwestycji oraz to, że należności za 
realizowane obecnie inwestycje: modernizację oczyszczalni ścieków 
i wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku gimnazjum będą 
fakturowane w roku 2009. W świetle powyższego zaciągnięcie w/w 
kredytu okazało się zbędne.

3. Uchwałę nr XXVI/177/2008 - w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej na 2008r.

W/w uchwałą Rada zwiększyła ogólne dochody budżetu o kwotę 
303.372 zł przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków budżetu o 
kwotę 161.731 zł. 

W rezultacie budżet Gminy na dzień 16.12.2008 wynosi łącznie 
26.082.775 zł po stronie dochodów i 28.708.200 zł po stronie wydat-
ków. 

4. Uchwałę nr XXVI/178/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie zamiany gruntów położonych w rejonie ulicy Akacjowej 
w Skokach.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na przejęcie przez Gminę Skoki 
od osoby fizycznej 2.503 m2  gruntów zajętych pod budowę kanalizacji 
sanitarnej i niezbędnych do poszerzenia ulicy Polnej i budowę piaskow-
nika do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z osiedla przy 
ul. Rakojedzkiej w zamian za 635 m2 gruntów komunalnych. 

5. Uchwałę nr XXVI/179/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
działki nr 818/1 w Skokach.

Wymienioną uchwałą Rada wyraziła zgodę na zbycie działki ko-
munalnej nr 818/1 w Skokach na rzecz właściciela działki nr 817, 
który w trakcie budowy domu mieszkalnego przekroczył granicę swej 
nieruchomości i posadowił obiekt w 1/3 jego wielkości na tej działce 
komunalnej 

6. Uchwałę nr XXVI/180/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na na-
bycie przez Gminę gruntów we wsi Kuszewo.

Wymienioną uchwała Rada wyraziła zgodę na nabycie od  osoby 
fizycznej działki nr 130/5 o pow. 1601m2  w Kuszewie z przeznaczeniem 
jej na potrzeby wsi. 

7. Uchwałę nr XXVI/181/2008 - w sprawie uchwalenia „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2009r.”

Uchwałą tą Rada określiła zadania oraz zakres finansowania w 
roku 2009 przedsięwzięć realizowanych przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez organizacje i 
stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 

8. Uchwałę nr XXVI/182/2008 - w sprawie uchwalenia „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Uchwałą tą Rada określiła zadania oraz zakres finansowania w 
roku 2009 przedsięwzięć realizowanych przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez organizacje i 
stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

9. Uchwałę nr XXVI/183/2008 - w sprawie zmiany statutu Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

10. Uchwałę nr XXVI/184/2008 - w sprawie zmiany statutu Związku 
Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia jego tekstu jednolite-
go.

11. Uchwałę nr XXVI/185/2008 - w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2009r.

W/w uchwałą Rada zatwierdziła plany pracy swych stałych Komisji 
na rok 2009. Plany te będą stanowić podstawę zainteresowań i pracy 
Komisji w roku 2009 

12. Uchwałę nr XXVI/186/2008 - w sprawie  zmiany Uchwały nr 
XXIV/160/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 października 
2008r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transpor-
towych.

W/w uchwałą Rada dokonała zmian części stawek w podatku od 
środków transportowych uchwalonych w dniu 30.10.2008r. Dokonane 
zmiany publikujemy poniżej: 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
OD CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH PRZY-
STOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB 
PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZE-
SPOŁU  POJAZDÓW  RÓWNEJ  LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej niż mniej niż zawieszenie pneumatyczne lub 
równoważne z pneumatycznym

inne 
zawieszenie

dwie osie
12 18 1 296 1 512 
18 25 1 356 1 680 
25 31 1 452  1 848 
31 36 1 488  2 016  
36 1 608 2 076  

trzy osie i więcej
12 36 1 368  1 848  
36 40 1 404  1 932 
40 1 812 2 616  

13. Uchwałę nr XXVI/187/2008 - w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na przedsięwzięcie pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 1698PJabłkowo – Nowiny II etap.

Uchwałą powyższą Rada postanowiła partycypować w II etapie 
przebudowy drogi powiatowej Jabłkowo-Jabłkowo Nowiny i udzielić 
pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu z budżetu Gminy do 
wysokości 200.000 zł.

14. Uchwałę nr XXVI/188/2008 - w sprawie przystąpienia miasta i 
gminy Skoki  do  Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako 
Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania miasta i gminy Skoki w/w Sto-
warzyszeniu. 

Aby stworzyć mieszkańcom Gminy Skoki możliwość skorzystania 
ze środków z osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013, Rada uznała za stosowne przystąpienie Gminy 
do Stowarzyszenia „ Dolina Wełny” i upoważniła Burmistrza do re-
prezentowania Gminy w tym Stowarzyszeniu.

Podjęte uchwały wraz z Protokołem nr XXVI/2008 sesji Rady 
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 16.12.2008r. prezentujemy na stronie 
internetowej Gminy pod adresem: http://www.skoki.nowoczesnagmi-
na.pl lub http://www.gmina-skoki.pl 

Równocześnie znajdują się one do wglądu w Urzędzie Miasta i 
Gminy u inspektora ds. Rady i jej organów - pokój nr 8.

E. Lubawy



�

POZNAJMY BUDŻET GMINY 
NA ROK 2009 !

16 grudnia 2008r. Rada Miejska Gminy Skoki uchwaliła budżet 
Gminy na rok 2009. Ogólne dochody budżetu wynoszą 23.215.907 zł, 
a ogólne wydatki zamykają się kwotą 27.859.784 zł. 

Na kwotę dochodów budżetowych składają się dochody własne 
w wysokości 11.069.826 zł, w tym m.in.: wpływy z gospodarowania 
mieniem komunalnym - 1.077.094 zł, dochody z tytułu podatków i 
opłat od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek-  
9.539.433 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż wyrobów 
alkoholowych -  110.000 zł. 

Dochody własne uzupełniają dotacje na realizacje zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.898.980 zł, dotacje na 
realizację zadań własnych Gminy w wysokości 279.712 zł oraz subwen-
cje z budżetu państwa w wysokości 8.947.157 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków budżetowych, to jest 27.859.784 
zł przewidziano m.in. wydatki na: 
-    Rolnictwo i Łowiectwo: 711.200 zł, w tym na budowę wodociągu 
do Lechlina 400.000 zł i budowę pompowni dla sieci wodociągowej w 
Potrzanowie 250.000 zł.
- Leśnictwo: w tym na utrzymanie lasów komunalnych i na dolesianie:  
68.900 zł.
- Transport i Łączność: 3.004.403 zł, w tym: wydatki bieżące m.in. na  
remonty, oznakowanie  i bieżące utrzymanie dróg łącznie z utrzyma-
niem przejezdności dróg i ulic w okresie zimowym – 629.200 zł,  na 
dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na remont 
drogi powiatowej Jabłkowo-Jabłkowo Nowiny - 200.000 zł, na bu-
dowę drogi gminnej w Roszkówku 470.000 zł, na budowę chodnika 
w Roszkowie - 240.000 zł, na budowę nawierzchni drogi gminnej w 
Potrzanowie Włókna -  463.203 zł, na budowę nawierzchni drogi do 
Brzeźna – 600.000 zł, na wykonanie podbudowy drogi gminnej w 
Chociszewie – 120.000 zł, na wykonanie podbudowy drogi do nowego 
osiedla w Sławie Wlkp. – 100.000 zł oraz na wykonanie dokumentacji: 
na budowę drogi w Budziszewicach – 27.000 zł i ul. Dworcowej w 
Skokach – 50.000 zł.
- Turystykę – 72.250 zł, w tym: wpłata na rzecz Związku „Puszcza 
Zielonka” - 51.750 zł, oraz na utrzymanie szlaków turystycznych i 
organizacje rajdów  na terenie Gminy – 20.500 zł.
- Gospodarkę Mieszkaniową - 1.003.800 zł, w tym: na remonty bie-
żące oraz na utrzymanie budynków i przygotowanie obiektów do 
sprzedaży- 258.800 zł, na wykupy gruntów związane z gospodarką 
nieruchomościami – 45.000 zł, i na budowę budynków mieszkalnych 
z lokalami socjalnymi - 700.000 zł. 
- Działalność usługową związaną z opracowaniem planów zagospo-
darowania przestrzennego i ze zmianami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy: 265.000 zł.
- Administrację Publiczną, tj. na działalność Urzędu i Rady Gmi-
ny: 3.546.052 zł, w  tym: na działalność Rady Gminy – 98.000 zł, na 
utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy – 2.638.817 zł plus 67.700 zł 
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na 
promocję Miasta i Gminy – 102.870 zł oraz na pozostałą działalność 
z zakresu administracji, łącznie z wpłatą na rzecz Związku „Puszcza 
Zielonka” – 320.815 zł.
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochronę Przeciwpożarową: 538.600 zł, 
w tym na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 537.600 zł, z 
tego: dotacja dla OSP w Skokach na dofinansowanie zakupu ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego – 320.000 zł i na remont obiektu 
OSP w Skokach – 50.000 zł. oraz na Obronę Cywilną – 1.000 zł. 
- Obsługę Długu Publicznego (spłata kredytów i pożyczek): 205.000 zł.
- Opłaty i Koszty Związane z Poborem Podatków i Opłat: 51.600 zł.
- Oświatę i Wychowanie:10.453.055 zł, w tym na utrzymanie szkół 
podstawowych – 4.613.725 zł, z czego na dotację dla Fundacji „Pomoc 
Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach – 1.902.598 zł; na utrzymanie gimna-
zjum – 3.940.820 zł; na utrzymanie przedszkoli - 1.397.903 zł, z czego 
na dotację na utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez Fundacje 
– 677.318 zł; na dowozy szkolne – 436.650 zł.

- Ochronę Zdrowia: 203.751 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 
– 34.300 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 75.700 zł i na po-
zostałą działalność – 93.751 zł z czego dotacja na pomoc hospicyjno 
– paliatywną – 5.000 zł.
- Pomoc Społeczną: 3.854.825 zł, w tym na świadczenia rodzinne, 
zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe ubezpieczenia społecznego – 2.703.900 zł; na składki na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
– 13.100 zł; na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe – 341.300 zł; na dodatki mieszkaniowe – 210.000 
zł; na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 404.175 zł; na usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63.200 zł; na pozostałą 
działalność, w tym na dotacje na dożywianie - 119.150 zł.
- Pozostałe zadania w Zakresie Polityki Społecznej: (utrzymanie 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację) 
– 26.500 zł.
- Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska: 1.986.370 zł, w tym 
na Gospodarkę ściekową i ochronę wód- 1.149.610 zł, z czego: na mo-
dernizację oczyszczalni ścieków – 612.000 zł; na budowę wodociągu na 
osiedlu przy ul. Rakojedzkiej - 100.000 zł; na wpłaty na rzecz Związku 
„Puszcza Zielonka” jako udział Gminy w realizacji projektu inwestycyj-
nego „Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego  Puszcza Zielonka 
i Okolic” – 366.750 zł, na Gospodarkę odpadami – 220.500 zł; na 
Oczyszczanie miast i wsi – 101.500 zł; na utrzymanie zieleni w mieście 
i gminie – 50.550 zł; na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 
– 20.500 zł; na schroniska dla zwierząt – 32.500 zł; na oświetlenie ulic, 
placów i dróg – 245.000 zł; na pozostałą działalność – 316.210 zł. 
- Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego: - 909.040 zł; w tym 
na domy i ośrodki kultury oraz świetlice i kluby – 215.650 zł; na Bi-
bliotekę Samorządową – 526.590 zł; na pozostałą działalność, w tym 
na: organizację Dnia Dziecka współpracę z zagranicą, wydawnictwo 
„Wiadomości Skockich”, dofinansowanie „Wesołych Misiów” oraz 
organizację uroczystości gminnych-  166.800 zł.
- Kulturę Fizyczną i Sport: - 274.750 zł; w tym na obiekty sportowe  
- 45.000 zł, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 
(dotacja do Klubu Sportowego „Wełna”) – 80.000 zł i na pozostałą 
działalność (m.in. dofinansowanie UKS Olimpijczyk i UKS Skoczek 
oraz sekcji brydża sportowego, na budowę placów i urządzenia na 
placu zabaw oraz organizację turniejów i imprez sportowych, w tym 
Skockiej Gali – 149.750 zł.
Deficyt budżetowy, tj. różnica pomiędzy ogólną sumą dochodów i 
łączną kwotą wydatków wynosi 4.643.877 zł,  i zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę.
W budżecie zabezpieczono rezerwy celowe w wysokości – 658.308 zł. 
Dla porównania przypominamy, że w momencie uchwalenia budżet 
Gminy na rok 2008 wynosił odpowiednio - 22.587.022 zł, po stronie 
dochodów i 26.671.057 zł, po stronie wydatków.
- Obsługę Długu Publicznego (spłata kredytów i pożyczek): 205.000 zł.
- Opłaty i Koszty Związane z Poborem Podatków i Opłat: 51.600 zł,
- Oświatę i Wychowanie:10.453.055 zł, w tym na utrzymanie szkół 
podstawowych – 4.613.725 zł, z czego na dotację dla Fundacji „Pomoc 
Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach – 1.902.598 zł; na utrzymanie gimna-
zjum – 3.940.820 zł; na utrzymanie przedszkoli - 1.397.903 zł, z czego 
na dotację na utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez Fundacje 
– 677.318 zł; na dowozy szkolne – 436.650 zł.
- Ochronę Zdrowia: 203.751 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 
– 34.300 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 75.700 zł i na po-
zostałą działalność – 93.751 zł z czego dotacja na pomoc hospicyjno 
– paliatywną – 5.000 zł.
- Pomoc Społeczną: 3.854.825 zł, w tym na świadczenia rodzinne, 
zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe ubezpieczenia społecznego – 2.703.900 zł; na składki na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
– 13.100 zł; na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe – 341.300 zł; na dodatki mieszkaniowe – 210.000 
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zł; na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 404.175 zł; na usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63.200 zł; na pozostałą 
działalność, w tym na dotacje na dożywianie - 119.150 zł.
- Pozostałe zadania w Zakresie Polityki Społecznej: (utrzymanie 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację) 
– 26.500 zł.
- Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska: 1.986.370 zł, w tym 
na Gospodarkę ściekową i ochronę wód- 1.149.610 zł; z czego: na mo-
dernizację oczyszczalni ścieków – 612.000 zł; na budowę wodociągu na 
osiedlu przy ul. Rakojedzkiej - 100.000 zł; na wpłaty na rzecz Związku 
„Puszcza Zielonka” jako udział Gminy w realizacji projektu inwestycyj-
nego „Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego  Puszcza Zielonka 
i Okolic” – 366.750 zł, na Gospodarkę odpadami – 220.500 zł; na 
Oczyszczanie miast i wsi – 101.500 zł; na utrzymanie zieleni w mieście 
i gminie – 50.550 zł; na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 
– 20.500 zł; na schroniska dla zwierząt – 32.500 zł; na oświetlenie ulic, 
placów i dróg – 245.000 zł; na pozostałą działalność – 316.210 zł. 
- Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego: - 909.040 zł; w tym 
na domy i ośrodki kultury oraz świetlice i kluby – 215.650 zł; na Bi-
bliotekę Samorządową – 526.590 zł; na pozostałą działalność, w tym 
na: organizację Dnia Dziecka współpracę z zagranicą, wydawnictwo 
„Wiadomości Skockich”, dofinansowanie „Wesołych Misiów” oraz 
organizację uroczystości gminnych-  166.800 zł. 
- Kulturę Fizyczną i Sport: - 274.750 zł; w tym na obiekty sportowe  
- 45.000 zł, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 
(dotacja do Klubu Sportowego „Wełna”) – 80.000 zł, i na pozostałą 
działalność ( m.in. dofinansowanie UKS Olimpijczyk i UKS Skoczek 
oraz sekcji brydża sportowego, na budowę placów i urządzenia na 
placu zabaw oraz organizację turniejów i imprez sportowych, w tym 
Skockiej Gali – 149.750 zł.

Deficyt budżetowy, tj. różnica pomiędzy ogólną sumą dochodów i 
łączną kwotą wydatków wynosi 4.643.877 zł,  i zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę.

W budżecie zabezpieczono rezerwy celowe w wysokości – 658.308 
zł.

Dla porównania przypominamy, że w momencie uchwalenia budżet 
Gminy na rok 2008 wynosił odpowiednio -  22.587.022 zł, po stronie 
dochodów i 26.671.057 zł, po stronie wydatków.

E. Lubawy
Uwaga ! Zainteresowanych szczegółami budżetu zachęcamy do skorzy-

stania ze strony internetowej Gminy http://skoki.nowoczesnagmina.pl lub 
z wkładki do styczniowego wydania „Wiadomości Skockich”. 

OgłOszenie!
Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach informuje, że zamierza 

sprzedać  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udział 
Gminy we własności działki nr 155, wynoszący 94/547 części. 
Powierzchnia ogólna działki nr 155 wynosi  547 m2, położenie 
– Skoki  ul. Mickiewicza . 

Cena wywoławcza udziału (z podatkiem vat) - 7559,12  zł 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu  winny wpła-
cić wadium w wysokości 1000 zł  w  kasie  Urzędu,  w terminie do 
dnia 5 lutego 2009 r. godz.1500.  

Przetarg odbędzie się w   Urzędzie  Miasta i Gminy w Skokach  
-  sala konferencyjna biblioteki

9 lutego 2009  r. o   godz. 1300
Ogłoszenie pełnej treści zamieszczono zostało na tablicy  

informacyjnej Urzędu oraz  na stronie internetowej Gminy - w  
Biuletynie  Informacji Publicznej . 

Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości uzyskać 
można w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  - pokój 
nr 2 , tel. 061 8 925 - 815.

OgłOszenie
Na podstawie par. 7 ust. 1, 2 i 3  Uchwały Nr XLIII/268/2006 Rady Miej-

skiej Gminy Skoki z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podaje do publicznej wiado-
mości, że w wyniku naturalnego ruchu ludności Gmina Skoki 
uzyskała do wynajmu lokal komunalny położony w Rejowcu w 
budynku nr 6. Lokal składa się z 3 izb (2 pokoje i kuchnia) oraz 

werandy a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 39,59 m2. 

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy wynajmowane są 
osobom i rodzinom mieszkającym na terenie Miasta i Gminy Skoki, które 
osiągają niskie dochody i znajdują się w trudnych warunkach mieszka-
niowych. 

Osoby i rodziny ubiegające się o lokal komunalny zgodnie z par. 5 cyto-
wanej wyżej uchwały rady Gminy muszą spełniać łącznie trzy kryteria:

1. Kryterium mieszkaniowe,
2. Kryterium dochodowe,
3. Kryterium zamieszkiwania.
W celu potwierdzenia uzyskiwanych dochodów osoby i rodziny ubiega-

jące się o wynajem lokalu komunalnego załączają do wniosku stosowne 
zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach za okres trzech miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. październik, listopad, 
grudzień 2008 r.) wydane przez pracodawcę, organ emerytalno-rentowy 
(kserokopia decyzji), Ośrodek Pomocy Społecznej itp. 

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu przysługuje:
1. osobom, które posiadają prawomocne orzeczenie sądowe upraw-

niające je do lokalu socjalnego względnie zamiennego,
2. osobom, które utraciły lokal w wyniku pożaru lub innych zdarzeń 

losowych,  
Wnioski składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w sekretariacie  

na specjalnie przygotowanych drukach wniosku w terminie do dnia 06 
lutego 2009r. (decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu).

Druk wniosku można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach 
– pokój nr 2. 

Wnioski złożone po terminie tj. 06 lutego 2009r nie będą rozpatrywane 
(par. 7 ust. 3 uchwały rady Gminy).

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podaje do publicznej wiadomości
„Wykaz działki letniskowej przeznaczonej do sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej”
Lp. Lokalizacja 

nieruchomości
Przeznaczenie w planie 

zagospodarowania
Forma 

sprzedaży
Wartość

w zł
1. Potrzanowo. 

działka nr 689 
o pow. 0,0450 
ha, zapisana 
w  K W  n r 
47054  Sądu 
Rejonowego w 
Wągrowcu

Z uwagi, że plan za-
g o s p o d a r o w a n i a 
przestrzennego Mia-
s ta  i  Gminy Skoki 
stracił ważność dnia 
01.01.2004r. wymie-
niona nieruchomość nie 
ma oznaczenia w pla-
nie  zagospodarowania 
przestrzennego.  

W studium uwarun-
kowań i  k ierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Skoki zatwierdzonym 
uchwałą Rady Miejskiej 
Gminy Skoki nr L/305 / 
98 z dnia 16.06.1998r.  
działki  nr 689 położona 
w Potrzanowie  stanowi  
teren   zainwestowa-
nia jednostek   osad-
niczych . 

Zbycie w dro-
dze bezprze-
targowej na 
rzecz dzier-
żawcy.

wartość 
24.705,00,-zł
/brutto/
koszt 
przygotowania  do  
sprzedaży
1.000,00,-zł
---------------------
------
razem 
25.705,00,- zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wy-
mienionych w wykazie, na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [tj. Dz. U. Nr 261 
poz. 2603 z 2004 roku tekst jednolity ze zmianami] i zainteresowane są 
nabyciem nieruchomości, winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od 
daty wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i 
Gminy Skoki. Informacji dotyczących wykazanych nieruchomości udziela 
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Skoki 
tel. 8 925 814 lub 8 925 815.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - ul. Ciastowicza 11, 

62-085 SKOKI, tel. (061) 8 925-801, fax. (061) 8 925-803
OGŁASZA  PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę 
nr 320/3 o pow. 0,0188 ha położoną w Sławicy.

1. Oznaczenie i opis nieruchomości.
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 320/3 o pow. 
0,0188 ha, położona w Sławicy zapisana w księdze wieczystej 
KW nr 47402 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu 
stanowi własność gminy Skoki. Księga wieczysta nie wykazuje 
obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość nie ma określonego przeznaczenia w „Miejscowym 
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki“ 
ponieważ plan ten z mocy prawa stracił ważność dnia 1 stycznia 
2004r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki teren przeznaczony jest pod zain-
westowanie jednostek osadniczych.

3. Cena nieruchomości i wadium.
a) cena wywoławcza do przetargu              9.700,00,-zł (brutto)
b) wadium                                                   1.000,00,-zł

4.Termin i miejsce wpłaty wadium.
Wadium podane wyżej należy wpłacić w gotówce bezpośrednio 
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 5A lub na 
konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach: nr 81 1020 3903 0000 
1502 0011 8935 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium 
wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej 
do dnia 30 stycznia 2009 r.

5.Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2009 roku (środa) o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 11 
– sala na 1 piętrze w bibliotece.

6. Warunki udziału w przetargu.
W przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby 
fizyczne, które są właścicielami działek letniskowych nr 264 i 
267  i wpłacą wyżej wymienione wadium w ustalonej wysokości 
– gotówką w kasie Urzędu lub na jego konto w wyznaczonym 
terminie, tj. do dnia 30 stycznia 2009 r. (wadium na koncie Urzędu 
Miasta i Gminy w Skokach).
Warunkiem sprzedaży będzie zobowiązanie się nabywcy do 
nieodpłatnego udostępnienia działki nr 320/3 do posadowienia 
w niej urządzeń komunalnych – kanalizacyjnych i wodociągo-
wych do działki nr 264 lub 267.  Nabywca zobowiązany zostanie 
również do nieodpłatnego udostępnienia działki 320/3 na czas 
budowy tych urządzeń. Zobowiązania te zostaną potwierdzone 
w umowie notarialnej.

7. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzeda-
ży.
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

8. UWAGI.
A). Cena sprzedaży działki ustalona w przetargu płatna jest w 
całości przed zawarciem umowy notarialnej i winna znajdować 
się na koncie sprzedającego najpóźniej na jeden dzień przed 
wyznaczonym terminem umowy.
B). Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Go-
spodarki Komunalnej  i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Skokach pokój nr 2 tel. (061) 8 925 814 lub  8 925 815

WYBIORĄ RADNEGO RADY 
MIEJSKIEJ GMINY SKOKI!

W niedzielę, 18.01.2009 r. mieszkańcy Okręgu Wyborczego nr 9 
obejmującego miejscowości: Brzeźno, Rejowiec, Sława Wielkopolska, 
Sławica i Szczodrochowo wybiorą radnego Rady Miejskiej Gminy 
Skoki.

Lokal wyborczy znajdujący się w Szkole Podstawowej w Rejowcu 
czynny będzie w godzinach od 6-tej do 20-tej. 

Do Rady Miejskiej zdecydowali się kandydować i o głosy wyborców 
ubiegać się będą: Leszek Gronowicz i Arkadiusz Sommerfeld, obaj 
zamieszkali w Rejowcu. 

SKOKI CZŁONKIEM RADY 
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
W dniu 28 listopada 2008 r., na wniosek Burmistrza Tadeusza Kłosa, 

Gmina Skoki przyjęta została do Rady Aglomeracji Poznańskiej.  
W maju 2007 roku gminy powiatu poznańskiego, Miasto Poznań i 

Powiat Poznań, podpisały porozumienie o utworzeniu Rady Aglome-
racji Poznańskiej i współpracy w zakresie wspierania inicjatyw gospo-
darczych, działania na rzecz gospodarki komunalnej, transportu zbio-
rowego, edukacji, polityki przestrzennej oraz turystyki i ekologii.

Dostrzegając i doceniając potencjał tkwiący we współdziałaniu sa-
morządów przy realizacji wspólnych celów, Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki na spotkaniu Rady Aglomeracji Poznańskiej 28 listopada br. 
zaprezentował naszą Gminę jako partnera, którego członkostwo w 
Radzie przyniesie obopólne korzyści. 

W poprzedzonym dyskusją głosowaniu uzyskaliśmy zdecydowane 
poparcie większości przedstawicieli Rady Aglomeracji Poznańskiej i 
staliśmy się jej pełnoprawnym członkiem.
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1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 29 grudnia 2008 r) ceny skupu na poziomie:  

żyto na mąkę = 370-380 zł/tona, pszenica  = 400-470 zł/tona. Do 
ceny należy doliczyć 3 lub 6% VAT. Ceny skupu zbóż paszowych w 
Mieszalniach Pasz są na poziomie : jęczmień na paszę =  ok. 400 
zł/tona, pszenżyto na paszę = 380 zł/tona, kukurydza (sucha) na 
paszę = 360-400 zł/tona. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6% VAT. W 
tym samym czasie 2007 roku ceny skupu zbóż były średnio ok. 300 
zł za tonę wyższe. 

2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników ( z dnia 29 grudnia br. ) wynosi około 4,20 

zł/kg plus 3 – 6% VAT. Cena skupu tuczników jest wyższa o ok. 1,00 
zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt – ok. 125-130 zł/szt. 
Pogłowie trzody jest mniejsze niż rok temu. Cena skupu młodego 
bydła rzeźnego: byki to ok. 4,30 – 4,70 zł/kg, jałówki 3,60 – 3,70 zł/kg 
plus 3 - 6% VAT. Cena skupu mleka na poziomie średnio 0,65–0,95 
zł/l. W 2008 roku obniżyła się ok. 20%.

3. Inne wiadomości.
Do 15 lutego 2009 zainteresowani rolnicy mogą składać do Agencji 

Rynku Rolnego w Poznaniu wnioski o dopłatę do zakupionego mate-
riału siewnego zbóż ozimych wysianych jesienią 2008 roku. Dopłata 
wynosi 100 zł/ha zboża. Formularze nowych druków i instrukcje są 
dostępne na stronie internetowej ARR. Do wniosku muszą być dołą-
czone rachunki za zakupione zboże siewne. Każdy rolnik składający 
obecnie wniosek musi wpisać kwoty i daty otrzymania poprzednich 
dopłat do materiału siewnego.

Banki Spółdzielcze mogą udzielać zainteresowanym rolnikom 
tzw. „Kredytów klęskowych (suszowych)” – dotyczy to rolników 
posiadających „protokoły suszowe z 2008 ”. Wymienione kredyty są 
preferencyjne i rolnik spłaca tylko 3,5% odsetek w skali roku. 

Od grudnia 2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wysyła rolnikom decyzje o dopłatach bezpośrednich i tzw. 
ONW za rok 2008. Cześć gospodarstw otrzymała swoje dopłaty na 
konto bankowe. Od 2009 roku otrzymanie płatności bezpośrednich 
w pełnej wysokości będzie uzależnione od spełnienia przez rolników 
szeregu wymagań nazwanych „wymogami wzajemnej zgodności”. I 
tak od 1 stycznia 2009 będą obowiązywać rolnika zagadnienia ochrony 
środowiska naturalnego oraz identyfikacja i rejestracja zwierząt, a 
w następnych latach dalsze wymagania związane ze zdrowotnością 
i dobrostanem zwierząt w gospodarstwie rolnym. W przypadku 
nieprzestrzegania wymagań, płatności będą pomniejszane proporcjo-
nalnie do naruszeń. W 2009 roku w gospodarstwach wylosowanych 
do kontroli sprawdzane będą wymagania dotyczące ochrony wód 
gruntowych przed zanieczyszczeniami typu środki ochrony roślin, 
paliwa, oleje i opakowania. Sprawdzane będzie przestrzeganie zasad 
„Dobrej kultury rolnej” oraz przy udziale Inspekcji Weterynaryjnej 
dokumentacji „Rejestracji zwierząt”.

Uwaga Rolnicy ! W miesiącu lutym 2009 będzie przeprowadzone 2 
dniowe szkolenie dla zainteresowanych rolników sprawami skorzysta-
nia z „Dotacji Unijnych” w latach 2009 – 2013. Szkolenie planowane 
jest w Wągrowcu – jedno dla całego naszego powiatu. Koszty szko-
lenia z środków unijnych. Proszę zainteresowanych rolników o pilne 
zgłoszenie chęci uczestniczenia w szkoleniu z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc dla każdej gminy. 

Wszystkim naszym Rolnikom i ich Rodzinom życzę dużo Zdrowia 
oraz Pomyślności w Nowym Roku 2009 !

                 Doradca Rolników  
Stanisław  Kida

INfORMACJA 
DLA HODOWCóW BYDŁA 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu informuje, że z dniem 1 
stycznia 2009 r. - zgodnie z  rozporządzeniem nr 854 /2004 Parlamentu 
Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r.  ustanawiającego szczególne 
przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do 
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez 
ludzi , wchodzi w życie obowiązek posiadania informacji o łańcuchu 
żywieniowym bydła wprowadzanego do uboju.

KOMUNIKAT 
Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu 

informuje , że w dniu 21.12.2001 r. Agencja podpisała umowę z Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej dotyczącą dofinansowania bursy żeńskiej 
dla dziewcząt ze środowisk „popegeerowskich”, obowiązującą do końca 
2009 r.

Projekt skierowany jest do córek i wnuczek byłych pracowników ppgr, 
które chcą podjąć pracę w Warszawie.

Akcja rekrutacyjna rozszerzona została na teren całej Polski. 
Informacje szczegółowe – 061/85-60-649

INfORMACJA O STAWKACH 
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH 

W ROKU 2008
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki i Prezes Agencji 

Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Dariusz Wojtasik poinformo-
wali o stawkach płatności bezpośrednich obowiązujących w tym roku. 
1. Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom w 2008 roku 
oraz stawki płatności:
1)  jednolita płatność obszarowa (JPO) –  339,31 zł/ha
2)  krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym: 
  · płatność do grupy upraw podstawowych – 269,32 zł/ha
  · płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z pro-
dukcją) – 407,60 zł/ha
  · płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z 
produkcją) – 591,50 zł/ha 
  · płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych 
na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 379,55 zł/ha
3) płatność do upraw roślin energetycznych – 152,85 zł/ha
4) płatność cukrowa – 39,45 zł/tonę
5) pomoc do rzepaku – 176 zł/ha

2. Nowe schematy pomocowe w roku 2008   
1)  oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomido-
rów) – 133,65 zł/tonę
2)  przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1358,68 zł/ha (z 
czego 781,24 zł z budżetu UE, 577,44 zł z budżetu krajowego).

STREfA BEZPRZEWODOWEGO 
INTERNETU DOTARŁA NA WIEŚ

Informujemy że w miejscowości Potrzanowo i Lechlin zostały za-
montowane stacje nadawcze bezprzewodowego Internetu. 

Korzystanie z sieci WiFI jest bezpłatne i odbywa się na tych samych 
zasadach co w mieście Skoki. W celu podłączenia się do sieci należy 
mieć notebooka z karą bezprzewodową lub komputer stacjonarny z 
anteną kierunkową podłączoną do karty sieciowej bezprzewodowej, 
szczegółowy opis na stronie www.gmina-skoki.pl

Przypominamy, że celem darmowej sieci WiFi jest rozpowszechnia-
nie dostępu do wiedzy, e-administracja, e-bankowość.

Zabrania się korzystania z nielegalnego oprogramowania oraz 
programów P2P do ściągania filmów i muzyki. W przypadku wykry-
cia osoby korzystającej z programów typu „EMULE”, „KAZA” itp. 
użytkownik zostanie usunięty z sieci bezterminowo.
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PODSUMOWANIE TURNIEJU 
GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 

2008
22 grudnia br. Burmistrz spotkał się z przedstawicielami drużyn 

uczestniczących w Turnieju Gminnej Ligi Piłki Nożnej w Skokach. 
W trakcie spotkania dokonano podsumowania Turnieju i wręczono 
nagrody uczestniczącym w nim drużynom.  

Tegoroczny Turniej odbywał się na boiskach w sześciu wsiach. 
Rozegrano łącznie 30 meczy, w trakcie których padło 169 bramek. Po 
podsumowaniu wyników okazało się że zwycięzcą rozgrywek zdobywa-
jąc 23 punkty została debiutująca w Lidze reprezentacja Rejowca. 

Drugie miejsce podobnie jak w roku ubiegłym zajęła drużyna z 
Rakojad, która wywalczyła 22 punkty. 

Trzecie miejsce z 19 punktami przypadło zwycięzcy ubiegłorocznego 
Turnieju - reprezentacji Potrzanowa. 

Czwarte miejsce z 9 punktami egzekwo zajęły drużyny z Bliżyc i z 
Kakulina, a ostatnim, piątym miejscem i 6 punktami zadowolić się 
musiała reprezentacja Łosińca.

Wszystkie drużyny uczestniczące w Turnieju otrzymały dyplomy i 
nagrody rzeczowe, w tym reprezentacja:
- Rejowca: siatki na bramki, zestaw strojów piłkarskich i piłkę nożną 

na murawę „5”, 
- Rakojad: siatki na bramki, rękawice bramkarskie i strój bramkarski 

oraz strój piłkarski z numeracją i nazwą wsi, 
- Potrzanowa: siatki na bramki, kredownicę, piłkę nożną na murawę 

„5” i piłkę halową „4” ;
- Bliżyc: piłkę nożna na murawę „5” piłkę halową „4”, koszulki od-

znaczniki, rękawice bramkarskie , chorągiewki uchylne, i pompkę 
do piłki;

- Kakulina: strój piłkarski z numeracją i nazwą wsi 
- Łosińca: 6 sztuk ławek na boisko i piłkę nożną na murawę „5”

Łączna wartość nagród wyniosła około 6.500 zł.
E. Lubawy

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
16 grudnia 2008 r., w godzinach popołudniowych, Biblioteka 

Publiczna w Skokach zorganizowała pierwsze wspólne ozdabianie 
bombek. 

W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Kółka Plastycznego „Plastusie” 
wraz  ze swoimi rodzicami. Zabawa była przednia: dużo gwaru, zamie-
szania i radości. Oprócz rodziców pojawiło się też młodsze rodzeństwo 
dzieci zwykle uczęszczających na zajęcia plastyczne. Każdy chciał się 
wykazać swoimi zdolnościami plastycznymi. Powstały piękne bombki, 
które ozdobiły choinkę Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. 

Pani Małgosia Zaganiaczyk sprawiła dzieciom niespodziankę w 
postaci aniołków. Aniołki te uczestnicy sami ozdabiali. Każdy aniołek 
był inny, każdy piękny, niezwykły. Spotkanie zakończyło się rozdaniem 
upominków w postaci materiałów plastycznych. 

Dzieci i rodzice opuszczali bibliotekę z uśmiechem na ustach. Warto 
powtórzyć to rodzinne, ciepłe spotkanie.

Sylwia Popadowska
Aleksandra Gajewska

I GMINNY PRZEGLĄD 
SPEKTAKLI PROfILAKTYCZNYCH

To było ostatnie przedsięwzięcie zrealizowane w naszej gminie w 
ramach trwającej od kwietnia kampanii profilaktycznej "Zachowaj 
Trzeźwy Umysł ". Chociaż idea rodziła się w bólach, bo dwa pierwsze 
terminy przeglądu z powodu nawarstwienia się różnych imprez szkol-
nych  nie doszły do skutku, w końcu została sfinalizowana. 

O edukacyjno – profilaktycznej roli dramy nikogo dzisiaj nie trzeba 
przekonywać. Wykorzystuje ona naturalną umiejętność człowieka do 
wchodzenia w role, dzięki czemu ma on okazje obserwować i przeży-
wać nie tylko reakcje wypływające z osobistych doświadczeń, ale także 
te, które wynikają z roli. Młodzi ludzie grający w zaprezentowanych 
podczas przeglądu spektaklach mieli możliwość spojrzenia z dystansu 
i przeanalizowania sytuacji problemowych, nazwania emocji, które im 
towarzyszyły, zrozumienia lepiej siebie i innych oraz trenowania no-
wych zachowań i umiejętności. Każde z przedstawień w niepowtarzalny 
sposób odnosiło się do problemów XXI wieku jakim są: alkoholizm, 
narkomania, przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza czy AIDS i 
niosło swoistego rodzaju  przesłania profilaktyczne. Pomysł trudny 
do zrealizowania, bo przecież szkoły nie posiadają profesjonalistów 
zajmujących się na co dzień sztuką teatralną ani też wykształconych 
aktorów. A jednak udało się!

Teksty, które wybrane zostały lub specjalnie napisane do zapre-
zentowania, w przejmujący sposób ukazywały jak ważna w życiu jest 
umiejętność odróżniania dobra od zła, negatywnych podszeptów od 
pozytywnych wzorców oraz umiejętność dokonywania prawidłowych 
wyborów. Od nich bowiem zależy jakość naszego życia, które może być 
udane  lub stanowić pasmo porażek i dramatów, często będących konse-
kwencją  braku refleksji, młodzieńczej brawury, chęci przypodobania się 
rówieśnikom, nie posiadania wypracowanych metod konstruktywnego 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, stresowych.

Świat realny nie jest bowiem pozbawiony problemów rodzących dyle-
maty i rozterki. Trzeba się w nim odnaleźć i mocno nagimnastykować, 
żeby nie przetrwonić tego co mamy najcenniejsze - własnego życia.

Przygotowane przedstawienia pokazały co robić, aby żyć godnie i jak 
nie postępować, aby nie zatracić swojego człowieczeństwa. 

Wszystkim uczestnikom przeglądu należą się gratulacje za pomysły 
i ich realizację oraz podziękowania za trud włożony w przygotowanie 
przedstawień.

Poniżej zamieszczam listę uczestników przeglądu, tytuły spektakli oraz 
nazwiska osób przygotowujących dzieci i młodzież do występów:
1. Grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Skokach – spektakl 

„Cukierki” – przygotowanie: p. Aldona Lubiatowska.
2. Grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Skokach – spektakl 

„Królewna Śnieżka” - przygotowanie: p. Alicja Kramer i p. Beata 
Babrakowska.

3. Grupa teatralna z Gimnazjum nr 1 w Skokach – spektakl  „Plotki, 
ploteczki z blokowej ławeczki” - przygotowanie: p. Elżbieta Słoma.

4. Grupa teatralna z MOW w Antoniewie – spektakl „Mur” - przygo-
towanie: p. Lidia Wróbel, Maja Białkowska i Paulina Czepek.

5. Grupa teatralna z MOW w Antoniewie – spektakl „Ławeczka” 
- przygotowanie: p. Adam Pohl i p. Piotr Piotrowski.

6. Grupa teatralna z MOW w Antoniewie – spektakl „Po drugiej stronie 
tęczy” – przygotowanie: p. Magdalena Wawrzyniak.

7. Grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu – spektakl 
„Piękna i Bestia”- przygotowanie: p. Wanda Trybulska.

8. Grupa teatralna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłkowie 
– spektakl „Przygoda czarnego kruka” - przygotowanie : p. Sławomira 
Kędziora i p. Ewa Brząkała.
W imieniu własnym i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, dziękuję serdecznie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w 
Skokach za udostępnienie pomieszczeń i sprzętu do realizacji przedsię-
wzięcia, a młodym adeptom sztuki teatralnej życzę dobrych pomysłów 
i sukcesów w kolejnych przeglądach. 

Małgorzata Szpendowska – Wylegalska
    koordynator ds. uzależnień
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11 listopada 1918 r. w sklepie spożywczym pana Jana Kaczmarka 
przy Rynku grupa ludzi, a zwłaszcza kobiet, zebrała się na zakupy 
żywności, na obowiązujące wówczas kartki żywnościowe. Wśród nich 
moja matka. W pewnej chwili, do sklepu wchodzi jego właściciel – Jan 
Kaczmarek i do zebranych tam ludzi mówi: ,, Ludzie, w tej chwili do-
stałem wiadomość telefoniczną z Poznania, że Wyluś ustąpił z tronu 
i uciekł do Holandii („Wyluś ”– cesarz niemiecki Wilchelm II ). No, 
to wojna się skończy i powstanie Polska”. Wielka radość wśród obec-
nych i wiadomość ta szybko roznosi się po Skokach. Marynarze floty 
wojennej zbuntowali się przeciw tak długo trwającej wojnie (4 lata). 
Za marynarzami bunt podniosły również wojska lądowe. Żołnierze 
będący na urlopach, między nimi mój ojciec, nie wrócili już do swych 
jednostek. Równocześnie żołnierze polscy zaczęli uciekać z koszar: z 
Gniezna, Biedruska i z Poznania i z innych miejscowości. Zabierali 
ze sobą cały ekwipunek, także broń. W całej Wielkopolsce zaczęły się 
organizować tajne komitety powstańcze. 

Tak też było i w Skokach. Sercem i duchem tego był wielki patrio-
ta, ksiądz proboszcz Skoków Tymoteusz Zoch. Ksiądz proboszcz 
gromadził na plebani zwolenników powstania i omawiano jak ma być 
przeprowadzone ono w Skokach. Ustalono jak będzie zorganizowana 
administracja miejska po odzyskaniu niepodległości. Postanowiono, 
że Magistrat, pocztę i policję będą zdobywać Polacy, byli żołnierze 
niemieccy, a dowodzić nimi będzie były leutnant ( podporucznik ) 
Tadeusz Jeszke ( syn Polaka, nauczyciela Wacława Jeszke ). 

27 grudnia 1918 r. rozpoczęło się powstanie w Poznaniu, nazwane 
później Powstaniem Wielkopolskim. Nie wiem dokładnie, czy 28, czy 
też 29 grudnia oswobodzono Skoki.

Rano o godz. 9 – tej zebrali się przy plebanii byli żołnierze z bronią 
oraz inni ochotnicy i po błogosławieństwie ks. proboszcza Zocha 
pod komendą Tadeusza Jeszke ruszyli na oswobodzanie miasta. Szli 
lewą stroną ulicy, obok wikariatu i lewą stroną Rynku, obok domu 
Kowalskich. Jak sami mówili, mieli trochę strach bo nie wiedzieli 
jak to będzie. Wiedzieli, że w Magistracie jest straż miejska, która 
posiada broń i nie wiadomo było czy jej nie użyje, a wtedy doszło by 
do strzelaniny. Spokojnie jednak doszli do Magistratu. W pierwszym 

pokoju po prawej stronie byli zebrani wszyscy jego pracownicy, straż 
i burmistrz. Tadeusz Jeszke, po niemiecku nakazał im złożyć wszelką 
broń, a burmistrzowi kazał oddać wszystkie pieczątki i klucz od kasy 
miejskiej. Następnie oznajmił im, że jest to powstanie Niepodległej 
Polski i ich niemieckie rządy już się skończyły. Ponieważ wezwani 
nie stawiali żadnego zbrojnego oporu i spełnili wszystkie polecenia 
powstańców to zezwolono im spokojnie wrócić do domów. Co oni 
też szybko zrobili. 

O zajęciu Magistratu powiadomiono ks. proboszcza Zocha. 
Z Magistratu, nasi powstańcy udali się na pocztę. Jej naczelnik, też 

nie stawiał żadnego oporu. Teraz, już z poczty telefonicznie powia-
domiono Poznań, że Skoki są już wolne. Następnie powstańcy udali 
się na posterunek policji przy obecnej ul. Ciastowicza, a gdy i tu nie 
napotkali oporu, kolejno też bez walki zajęli dworzec kolejowy. 

Pierwszym burmistrzem wolnych Skoków został ks. proboszcz 
Tymoteusz Zoch. Sekretarzem Magistratu została pani  Maltz,( nie 
pamiętam jej imienia ) naczelnikiem poczty pan Jan Kaczmarek ( 
właściciel sklepu spożywczego ), a kierownikiem szkoły nauczyciel 
Wacław Jeszke – ojciec Tadeusza Jeszke. O ile wiem, do Straży Miej-
skiej należeli: Bronisław Czerwiński, dwaj bracia Brajewscy i Telesfor 
Boras, mieszkający przy Placu Kościelnym. Czy jeszcze ktoś więcej, 
tego nie wiem.

Młodzi powstańcy skoccy wkrótce zostali powołani do kompanii 
powstańczej w Wągrowcu. Mam jeszcze oryginał wezwania mego ojca 
do wstawienia się z pełnym ekwipunkiem wojskowym do Wągrowca. 
Gdzie walczyli, nie wiem. Coś tam mówiono o okolicach Nakła nad 
Notecią, ale czy tak było, nie wiem.

Podporucznik Tadeusz Jeszke w okresie międzywojennym był 
zawodowym oficerem Wojska Polskiego i przebywał w Warszawie. 
Widziałem go pierwszy i ostatni raz w latach 30 gdy przyjechał na 
pogrzeb swej matki. Wtedy też odwiedził moich rodziców, bo z moją 
matką Stanisławą w szkole chodził do jednej klasy. Gdy nas odwiedził, 
był w stopniu majora, bo tak do niego zwracał się mój ojciec – „Panie 
majorze” 

To wszystko co napisałem zebrałem ze słyszenia od byłych powstań-
ców skockich, którzy gdy się spotykali z moim ojcem, a swym kolegą, 
to sobie wspominali te wydarzenia. Szczególnie dużo o powstaniu 
skockim opowiadał Józef Szeręgowski, który po I wojnie światowej 
mieszkał w Poznaniu, ale każdego roku przyjeżdżał do Skoków i z 
moim ojcem lubił wspominać te wydarzenia. Mój ojciec do żadnej 
organizacji nie należał, a więc i do ,,Powstańców i Wojaków” również 
nie należał, chociaż nim był. 

Ps. Może ktoś z Czytelników będzie znał jeszcze inne wydarzenia z 
tamtych dni i miesięcy to niech je opisze ku pamięci Skoczan, którzy w 
tamtych latach żyli i za wolną Polskę, Wielkopolskę i Skoki walczyli. 

Ks. Bronisław Sobkowiak 

Wyzwolenie Skoków 
spod zaboru pruskiego 
(niemieckiego) w 1918r.

Od przyszłego roku rolników będą obowiązywały dodatkowe kryteria z 
zakresu ochrony środowiska oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. Polska 
zaczyna wprowadzać tzw. Wymogi Wzajemnej Zgodności.

System Wzajemnej Zgodności – SWZ (ang. cross-compliance) jest 
instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i polega na uzależnieniu 
płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach zrównoważonego gospo-
darowania na gruntach rolnych i leśnych (działania rolnośrodowiskowe, 
ONW, zalesianie gruntów rolnych) od konieczności spełnienia przez rolni-
ków określonych w przepisach krajowych i UE szeregu norm dotyczących 
zarządzania w całym gospodarstwie rolnym. 

Na beneficjentach tych płatności spoczywa obowiązek utrzymania całego 
gospodarstwa rolnego w dobrym stanie, utrzymania gruntów rolnych w 
dobrej kulturze rolnej oraz obowiązek utrzymania powierzchni trwałych 
użytków zielonych na odpowiednim niezmienionym poziomie.

W przyszłym roku kontrolerzy będą sprawdzać wymogi w ramach 
tzw. Obszaru A, tzn. będą weryfikować czy rolnik przestrzega przepisów 
dotyczących: 

· identyfikacji i rejestracji zwierząt; 
· ochrony dzikiego ptactwa; 
· ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym 

przez niektóre substancje niebezpieczne; 
· przestrzegania zasad stosowania osadów ściekowych w rolnictwie; 
· ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 

pochodzenia rolniczego; 
· wykonywania zbiegów ochrony roślin i używania innych niebezpiecznych 

substancji w sposób nie zagrażający środowisku. 
„Wymogi wzajemnej zgodności” (z ang. cross compliance), które wejdą 

w życie od 1 stycznia 2009 roku będą obowiązywać rolników, ubiegających 
się o:
· płatności bezpośrednie do gruntów rolnych; 
· dopłaty ONW; 
· płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego; 
· płatności z tytułu zalesiania gruntów. 

Od momentu złożenia wniosku, rolnicy będą zobowiązani do prze-
strzegania kryteriów dobrej kultury rolnej, ochrony środowiska oraz 
identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie rolnym przez cały rok 
kalendarzowy. 

Będą również zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia kontroli 
na miejscu na terenie gospodarstwa przez upoważnionych urzędników. 
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Walczył na frontach I wojny światowej, a 
13.04.1918r. został przeniesiony do Warsza-
wy do dyspozycji generalnego gubernatora i 
do 1.11.1918 pracował w kancelarii. Następ-
nie został zastępcą oficera w 18- tej brygadzie 
zapasowej, z której 22.12, gdy dowiedział się 
o zamiarze skierowania jednostki na Śląsk 
celem stłumienia ruchów niepodległościo-
wych zdezerterował i przyjechał do Poznania. 
W Poznaniu nawiązał kontakt z polskim ru-
chem niepodległościowym i został delegatem 
Rady Robotniczo – Żołnierskiej. W tym też 
czasie nawiązał kontakt z Komisariatem Na-
czelnej Rady Ludowej, i otrzymał instrukcję 
jak postępować w razie wybuchu powstania. 
Po wyzwoleniu przez powstańców Poznania 
30 grudnia 1918 roku przybył do Starej 
Strzelnicy w Wągrowcu, gdzie gromadzili 
się gotowi do walki byli żołnierze i ochot-
nicy. Tutaj objął dowództwo nad oddziałem 
powstańców, z którym zaatakował Niemców 
zgromadzonych w sali sportowej Gimnazjum 
i śmiałą akcją zmusił ich dowódcę, mjr. 
Elsnera do poddania pozostającej pod jego 
dowództwem jednostki W tym czasie 2 od-
dział wągrowieckich powstańców dowodzony 
przez Kazimierza Bonowskiego i K. Polcyna 
zajął dworzec kolejowy, a 3 pod dowództwem 
Józefa Bonowskiego pocztę. Tym samym 
Wągrowiec przeszedł pod władze powstań-
ców, a żołnierzy niemieckich odesłano do 
Piły. W wyniku tych akcji powstańcy zdobyli 
5 ckm,4 l km i 150 karabinów oraz 30 koni 
i tabory.

Teraz Ignacy Wegner objął dowództwo 
tworzącej się kompani wągrowieckiej, na 
czele której 5 stycznia 1919r przybył z po-
mocą ppor. Włodzimierzowi Kowalskiemu 
szykującemu się do wyzwolenia Chodzieży. 
1 lutego 1919r. Wegner został skierowany na 
VI – budzyński odcinek Frontu Północnego, 
gdzie organizował kompanię budzyńską, któ-
rej też został dowódcą. Brał udział w walkach 
pod Radwankami, Szamocinem, Margoni-
nem i Łabiszynem. Po utworzeniu 4Pułku 
Strzelców Wielkopolskich został dowódcą 7 
kampanii i wraz z nią znalazł się w składzie 

II batalionu tego pułku, z którym 1 sierpnia 
1919 roku w stopniu podporucznika wyruszył 
z Gniezna na wojnę polsko – bolszewicką. 
Uczestniczył w walkach na Białorusi, w tym w 
walkach o Bobrujsk i bitwach nad Berezyną. 
22 października został wycofany z pola walki 
i wyznaczony na dowódcę kompanii w szkole 
podoficerskiej, a 13 marca 1920r. został 
dowódcą kompanii sztabowej 14 Dywizji 
Piechoty. Z kolei po jej likwidacji 18 lutego 
1921 r. został dowódcą P.U. 14 Dywizji Pie-
choty, a od 25 maja 1921 r. pełnił obowiązki 
dowódcy Oddziału Wartowniczego 14 D.P w 
Strzałkowie. Po zakończeniu działań wojen-
nych został dowódcą Okręgowego Zakładu 
Uzbrojenia nr 7 w Poznaniu, a następnie 
administrował majątkiem ziemskim. 

W latach 1930- 1939 Ignacy Wegner pełnił 
obowiązki komendanta PKU w Kaliszu i w 
powiecie poznańskim.

W okresie międzywojennym za udział 
w Powstaniu Wielkopolskim i w wojnie 
z Armią Czerwoną ppor Wegner został 
odznaczony: Odznaką Pamiątkową Wojsk 
Wielkopolskich, Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Niepodległości i Srebrnym Krzy-
żem Zasługi oraz Medalem Pamiątkowym 
za wojnę 1918-1921. 

Po wybuchu II wojny światowej Ignacy We-
gner został zmobilizowany i walczył w Grupie 
Operacyjnej we Włodzimierzu Wołyńskim. 
Brał udział w walkach pod Kobryniem i 
Kowlem. Szczęśliwie udało mu się uniknąć 
niewoli i dotrzeć do Grójca, gdzie udzielał 
pomocy wysiedleńcom z Poznańskiego 

1 stycznia 1940r. został aresztowany i prze-
bywał w więzieniu na Zamku Lubelskim. Po 
wyzwoleniu Wielkopolski wrócił do Poznania 
i od 30 marca 1945r. został kierownikiem 
Wydziału Wojskowego Urzędu Wojewódz-
kiego. Następnie w ramach zagospodarowy-
wania ziem zachodnich i północnych, w maju 
1945r. został oddelegowany do Gorzowa z 
zadaniem organizowania wydziałów wojsko-
wych i referatów w starostwach i gminach. 
Biorąc jako jeden z pionierów aktywny udział 
zagospodarowaniu Ziem Odzyskanych został 

kierownikiem Wydziału Wojskowego w Za-
rządzie Miejskim i Starostwie w Gorzowie 
Wlkp.

W 1946r. Ignacy Wegner zainicjował w 
Gorzowie powstanie Związku Powstańców 
Wielkopolskich. Działał też w Komisji 
Osadników Wojskowych i w Związku In-
walidów Wojennych. Aktywność zawodową 
Ignacy Wegner zakończył w roku 1968, a 
swe pracowite życie 25 listopada 1992r. w 
Gorzowie Wlkp. 

W Odrodzonej Polsce, w czasie zamiesz-
kiwania w Gorzowie Wlkp. Ignacy Wegner 
został odznaczony: Medalem Zwycięstwa 
i Wolności, Wielkopolskim Krzyżem Po-
wstańczym, Medalem za Udział w Wojnie 
Obronnej 1939, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Za udział w Powstaniu Wielkopolskim 8 
listopada 1972 r. został awansowany na sto-
pień majora. 12 października 1983r. został 
podpułkownikiem, a 31 grudnia 1990r. mia-
nowany pułkownikiem Wojska Polskiego.

P.S. Najczęściej szukamy bohaterów daleko, 
a nie pamiętamy o tych nam najbliższych z racji 
zamieszkania, bądź też wspólnych przeżyć. 
Dlatego dzisiaj przybliżyliśmy czytelnikom 
postać syna ziemi skockiej, urodzonego i wy-
chowanego w Łosińcu pułkownika Ignacego 
Wegnera, z którego mogą być dumni nie tylko 
mieszkańcy Łosińca, ale i wszyscy mieszkańcy 
naszej Gminy.

Nasz cykl ukazujący zasłużonych Skoczan 
zamierzamy kontynuować. Dlatego też 
apelujemy do czytelników o zgłaszanie osób 
godnych upamiętnienia. 

E. Lubawy

Powstaniec Wielkopolski 
Pułkownik 

IGNACY WEGNER
Pułkownik Ignacy Wegner ur. się 30.01.1897r. w Łosińcu jako jeden 

z 10- ciu dzieci rodziny nauczycielskiej Józefa i Marii z Szostaków 
Wegnerów. Po ukończeniu 6 klasy wągrowieckiego Gimnazjum, w 
wieku 15 lat postanowił zostać żołnierzem i rozpoczął służbę w armii 
niemieckiej. 

Płk Ignacy Wegner z wszystkimi odznaczeniami. 
Fot. z 1991 r.

(Zbiory D. i E. Nawojczyków z Gorzowa Wlkp.)
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„ŚW. MIKOŁAJ 
PRZYJACIELEM DZIECI”

Dzieci 6-letnie brały udział w konkursie zorganizowanym przez 
MDK w Wągrowcu pt. „Święty Mikołaj przyjacielem dzieci”. Technika 
prac-pastele. W konkursie wzięło udział 258 prac z których wyróżniono 
12 finałowych. Wśród tej 12 znalazły się dwie dziewczynki z naszego 
Przedszkola: Klaudia Szwed i Zuzanna Szczepaniak, które otrzymały 
dyplomy i  książki.

6 grudnia przedszkole odwiedził Święty Mikołaj, który przyniósł 
przedszkolakom mnóstwo słodyczy. Radość dzieciaczków była ogrom-
na. Zajadały się słodkościami cały dzień.

Zanim dzieci ochłonęły po wizycie Mikołaja, a już do przedszkolnych 
drzwi zadzwonił Gwiazdor z ogromnym workiem prezentów. I znów 
radość ogarnęła przedszkolaki zarówno te większe jak i maluszki. 
Wprawdzie na niektórych twarzyczkach oczka się pociły, ale gdy pre-
zent był w rękach to uśmiech zaraz rozjaśniał twarz. Wszystkie dzieci 
ogromnie dziękowały Gwiazdorowi za otrzymane prezenty (i za to, 
że rózgą lanie otrzymały tylko panie nauczycielki). Po pożegnaniu 
Gwiazdora we wszystkich salach dzieci zasiadły wraz ze swoimi paniami 
do wspólnej wigilii.

TURNIEJ MITOLOGICZNY
Uczniowie piątych klas mogą uchodzić za znawców mitologii, czego 

wyraz dali podczas kolejnego już organizowanego w szkole turnieju 
mitologicznego. 

Podczas zmagań konkursowych musieli wykazać się wiedzą do-
tyczącą poznanych mitów, a także kreatywnością i pomysłowością  
oraz umiejętnością współpracy z rówieśnikami. Efekty oceniało jury 
reprezentujące nauczycieli i rodziców, a nad całością czuwała wszech-
wiedząca Pytia. Laur zwycięstwa przypadł klasie Vc.

POD HASLEM PROfILAKTYKI
4 grudnia nasza szkoła była miejscem Gminnego Przeglądu Spek-

takli Profilaktycznych, w ramach którego prezentowane były przed-
stawienia o treści profilaktycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na zagrożenia współczesnego świata oraz bezpieczeństwo dzieci.

Podopieczni Aldony Lubiatowskiej  przedstawili spektakl pt. „Cu-
kierki”, natomiast starsi uczniowie pod opieką Beaty Babrakowskiej  
i Alicji Kramer wystawili „Królewnę Śnieżkę”.

DZIEŃ PATRONA
Rocznica śmierci Adama Mickiewicza to Dzień Patrona naszej 

szkoły. Obchodzony corocznie uroczyście, traktowany jako święto 
szkoły, jest okazją do bliższego i bardziej wnikliwego spojrzenia na 
postać wieszcza i jego twórczość. 

Jej przyswojenie, a szczególnie interpretacja jedynie poprzez lek-
turę utworów jest dość kłopotliwe dla uczniów szkoły podstawowej, 
dlatego korzysta się z form warsztatowych atrakcyjnych dla młodych 
czytelników. Ponadto uczniowie klasy Vc przystosowali do potrzeb 
teatralnych balladę „Pani Twardowska”. W ich wykonaniu znane 
wszystkim ze szkolnych wypisów postacie ożyły za sprawą talentu i  
pracy młodych aktorów. Do sukcesu przedstawienia przyczyniła się 
również profesjonalnie wykonana scenografia i charakteryzacja, a 
także rekwizyty i oprawa muzyczna.

MIKOŁAJOWY ZAWRóT GŁOWY
Grudzień upłynął w naszej szkole w atmosferze przedświątecznych 

przygotowań.
Rozpoczęło się od odwiedzin Św. Mikołaja, który 6 grudnia obdarzył 

słodkościami wyłącznie grzeczne dzieci. Dzięki temu po raz kolejny 
wszyscy utwierdzili się w przekonaniu, że nie ma u nas niegrzecznych, 
ponieważ wszechwiedzący święty nie pominął nikogo.

W związku z tym, w formie nagrody uczniowie nauczania zintegro-
wanego zaprosili wszystkich swoich kolegów na spotkanie ze Św. Miko-
łajem, który raz jeszcze przekonał niedowiarków o swoim istnieniu.

W ostatnim przedświątecznym tygodniu do poszczególnych klas 
znów zawitał starszy siwy pan, który także okazał się niezwykle tole-
rancyjny i szczodry.

Podsumowaniem klasowych spotkań opłatkowych były jasełka 
przygotowane przez najmłodszych uczniów, którzy jak na postacie z 
betlejemskiej szopki, pastuszków i anioły przystało, słowami wierszy, 
piosenek i kolęd życzyły wszystkiego, co najlepsze na zbliżające się 
święta. Z uśmiechem na ustach i radością w sercach dzieci opuściły 
szkołę, aby radosną nowinę przeżywać z najbliższymi.

KONKURS MATEMATYCZNO 
– PRZYRODNICZY

Uczniowie klas V i VI sprawdzili swe wiadomości i umiejętności 
podczas szkolnego konkursu. 

Rozwiązując zadania m. in. odczytywali informacje z mapy poziomi-
cowej, synoptycznej, wykresu temperatury i tabeli. Obliczali objętość 
prostopadłościanu i różnicę poziomów Najlepiej z zadaniami matema-
tycznymi i przyrodniczymi poradzili sobie i zajęli I miejsce: Angelika 
Michel i Jakub Liberski. Na drugim miejscu uplasowali się: Danuta 
Śmigielska, Paweł Dziekan i Jakub Szymański, a na trzecim Mateusz 
Nowak. W konkursie brały udział 43 osoby.

CZYSTE POWIETRZE 
  IV Dzień Czystego Powietrza na nowo zwrócił uczniom uwagę na 

zagrożenie zdrowia spowodowane paleniem śmieci. Na prośbę szkoły 
Fundacja Ekologiczna ARKA przekazała nam materiały dydaktyczne. 
Dzięki nim Dzień Czystego Powietrza po raz pierwszy zagościł w na-
szym kalendarzu. W szkole odbył się konkurs plastyczny pod hasłem 
CZYSTE POWIETRZE – ZDROWY CZŁOWIEK. 

Uczniowie w ograniczonym czasie wykonywali prace na podany 
temat. Spośród prac konkursowych  wybrano pięć, które najwyraźniej 
wskazywały na związek między wpływem człowieka na stan powietrza a 
zdrowiem społeczeństwa. Ich autorami są: Sandra Szymaś –Vd, Kinga 
Bielecka – VIa, Ewelina Loręcka – Vd, Szymon Druciarek – Vd oraz 
Julia Wasylewicz – IVc. Prace tych uczniów wezmą udział w konkursie 
ogólnopolskim organizowanym przez ARKĘ. 

       Zespół Przyrodników

 KONKURS PLASTYCZNY
W dniach od 24 listopada do 12 grudnia w świetlicy szkolnej zor-

ganizowano konkurs plastyczny pt. „Moja wymarzona choinka”, w 
którym uczestniczyło 17 dzieci. 18 grudnia wręczano nagrody w postaci 
słodkich upominków.

                                      A. Ludzkowska i G. Kubiak

NA GOŚCINNYCH WYSTĘPACH
18 grudnia zespół wokalny „Fantazja” uczestniczył w jubileuszu 

20-lecia powstania firmy „Lemar”. 
Dziewczęcy zespół pod kierunkiem Renaty Stróżewskiej uświetnił 

część oficjalną uroczystości. Oprócz przekazania życzeń mogliśmy w 
ten sposób podziękować za wieloletnie sponsorowanie i wspieranie 
działania szkoły.
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Redakcja „Szkolnego Miszmasza” - czasopisma redagowanego i 
wydawanego przez uczniów naszego Gimnazjum odnotowała, że w 
listopadzie i grudniu odbyło się wiele różnych konkursów, w których  
licznie brali udział uczniowie naszej szkoły.

O ADAMIE MICKIEWICZU
20 listopada br. odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o Adamie 

Mickiewiczu.   20 uczestników zmagało się  z bardzo szczegółowymi 
pytaniami o życie i twórczość Wieszcza.  Do następnego etapu prze-
szły: Katarzyna Dziekan (kl.2e), Marta Szmyra (kl.1a) i Wiktoria 
Giersig (kl.2e) przygotowywane przez p. R. Hamulczyk oraz  Marta 
Szmyra (kl.1a) pracująca z p. I. Migasiewicz. To właśnie one okazały 
się najlepsze i reprezentowały naszą szkołę na  Powiatowym Konkur-
sie Historycznym dla Gimnazjalistów „Adam Mickiewicz jego życie 
i twórczość” w Żelicach. II miejsce w finale tego konkursu zdobyła 
Marta Szmyra.

O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
Również w listopadzie rozstrzygnięto wyniki w szkolnym konkursie 

wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzą-
cej”. Szkolna komisja konkursowa  pod przewodnictwem p. Wiesławy 
Surdyk-Fertsch stwierdziła, że do następnego etapu zakwalifikowały 
się: Wiktoria Giersig (2e), Katarzyna Dziekan (2e) i Aleksandra 
Samol (1a). 

W grudniu miał miejsce ogólnopolski finał tego konkursu, w którym 
brało udział ponad 800 uczniów . Wiktoria Giersig i Aleksandra Samol 
znalazły się wśród zwycięzców i uzyskały tytuły laureatek.

NAPISALI WŁASNE WIERSZE
Z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego kilku 

uczniów zdecydowało się na wzięcie udziału w ogólnopolskim kon-
kursie literackim na wiersz o tymże Powstaniu pt. „Pękły niewoli 
kajdany”, którego organizatorem jest Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Wągrowcu.

II miejsce w tym konkursie zdobyła Marta Szmyra (1a) za wiersz  
„27 XII 1918”

„PóJDZIEMY NA ŁóW”
 25 listopada trójka uczniów naszego Gimnazjum: Aleksandra 

Samol (1a), Marta Szmyra (1a) oraz Radosław Kramer (2e) wraz z 
p. Magdaleną Samol udała się do Rąbczyna, na Konkurs Łowiecki 
„Pójdziemy na łów”. Rozwiązywali oni test oraz zadania praktyczne 
np. rozpoznawanie liści i akcesoriów myśliwskich, na koniec odbyło 
się strzelanie lotkami do dzika. Nasza szkoła zdobyła II miejsce. Ser-
decznie gratulujemy!

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT
W Starostwie Powiatowym w Pile odbywał się niedawno finałowy 

etap Konkursu wiedzy o ekologii, w którym  wzięły  udział Aleksandra 
Samol i Marta Szmyra. Warto nadmienić, że były jednymi z najmłod-
szych uczestniczek tego konkursu. Rozwiązywały  skomplikowany 
test składający się aż z  45 trudnych i podchwytliwych pytań. Po ich 
podliczeniu okazało się, że Marta Szmyra zajęła III miejsce.

MISTRZOWIE GEOGRAfII
W naszej szkole odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu 

Geograficznego. W konkursie wzięło udział 13 uczniów, najlepszymi, 
którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego okazali się Weronika 
Zrobczyńska (3a) i Miłosz Graczyk (3d).  Uczniowie przygotowują się 
pod kierunkiem pp. M. Dudek i M. Zrobczyńskiej.

I MIEJSCE W SIATKóWCE
22 listopada w Janowcu Wielkopolskim miał miejsce Towarzyski 

turniej piłki siatkowej, który wygrały reprezentantki trzecich klas 
naszego gimnazjum. Natomiast uczennice klasy 2a (sportowej) zajęły 
III miejsce. Laureatki otrzymały pamiątkowe statuetki. Opiekunkami 
są pp. E. Chojnacka i I. Węglewska.

GóRA GROSZA
W tegorocznej ogólnopolskiej zbiórce grosików dla rodzinnych 

domów dziecka „Góra grosza” uzbierano kwotę 481, 90 zł. Spośród 
kilkunastu  klas, które zaangażowały się w akcję, najwięcej pieniędzy 
– czyli 115 zł - udało się zebrać klasie 1a. Pokaźną kwotę zebrali też 
nauczyciele – 160 zł. Samorząd Szkolny dziękuje za udział i przeka-
zane datki.

„CI WSPANIALI MĘŻCZYźNI...”
30 uczniów naszego gimnazjum przygotowuje się do zdobycia karty 

motorowerowej. Przed nimi egzamin teoretyczny i praktyczny, który 
przeprowadzi p. M. Teofilewski oraz przedstawiciel Posterunku Policji 
w Skokach.

INfORMACJA O OCENACH 
NIEDOSTATECZNYCH

Połowa grudnia to również czas, w którym rodzice otrzymują od 
wychowawców pisemną  informację o grożącej uczniowi ocenie nie-
dostatecznej na pierwszy semestr z danego przedmiotu. Młodzież ma 
więc miesiąc na uzupełnienie braków i zaległości. 

W ŚWIECIE BAŚNI
26 listopada w bliżyckiej  „Walentynówce” odbył się konkurs teatral-

ny, podczas którego przedszkolacy i uczniowie klas I – III prezentowali 
inscenizacje baśni H. Ch. Andersena. 

W rywalizacji wzięło udział w sumie sześć zespołów teatralnych ze 
szkoły w Mieścisku, Łopuchowie, Lechlinie, Łosińcu, Rejowcu i Jab-
łkowie. Na scenie pojawiali się tego dnia królowie, księżniczki, elfy, i 
oczywiście, jak to w baśniach bywa, zwierzęta mówiące ludzkim głosem.  
Mali aktorzy doskonale odnaleźli się w tych rolach, choć zdarzało się, że 
ze zdenerwowania brakowało tchu po czym następowała dłuższa pauza 
lub pełne przejęcia westchnienie...  Konkursowe jury wysoko oceniło 
wszystkie inscenizacje, a kiedy przyszło do wyboru najlepszej, miało 
twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie pierwsze miejsce postanowiono 
przyznać grupie teatralnej z Łopuchowa, która odgywając „Calineczkę”, 
ujęła widzów doskonałym opanowaniem swych ról, zaangażowaniem 
emocjonalnym i piękną scenografią. Drugie miejsce zajęły dzieci z 
Mieściska, natomiast trzecie miejsce przypadło w udziale maluchom z 
Rejowca, którzy przygotowali inscenizację „Dziewczynki z zapałkami”. 
Zarówno zwycięzcy, jak i pozostałe grupy teatralne, zostały nagrodzone 
dyplomami, książkami i słodkimi upominkami. Na zakończenie spot-
kania uczniowie z Oddziału dla Dzieci Niepełnosprawnych w Pawłowie 
Skockim zaprezentowały się w „Brzydkim Kaczątku”. O tej inscenizacji 
pisano już na łamach „Wiadomości Skockich”, lecz raz jeszcze wyrazić 
należy słowa uznania dla aktorów, którzy mimo różnorakich ograniczeń, 
z wielkim sercem i zaangażowaniem odrywają baśniowe role. Wyrazy 
podziwu i podziękowania należą się także ich opiekunkom, a więc pani 
I. Zarębskiej, M. Błażejewskiej, A. Gruss oraz E. Szymkowiak, które 
– podkreślmy – zorganizowały również konkurs „W krainie baśni H. Ch. 
Andersena”. Oby takich osób i takich inicjatyw było jak najwięcej.    
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Spotkania świąteczno-noworoczne

W trakcie spotkania organizatorzy i uczestnicy podzielili się opłat-
kiem i złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne, a następnie 
wspólnie spożyli tradycyjne potrawy wigilijne. Świąteczny, Bożo-
narodzeniowy nastrój uczestnikom wieczerzy przybliżyły Jasełka w 
wykonaniu uczniów z klasy specjalnej prowadzonej przez Fundację 
„Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Szkole Podstawowej w Pawłowie 
Skockim. Spotkanie to, jak zawsze wiązało się też z przybyciem Św. 
Mikołaja, który też jak każdego roku pamiętał o jego uczestnikach i 
obdarzył ich świątecznymi podarkami.

Kolejne spotkania opłatkowo-noworoczne odbywały się w zakładach 
pracy, szkołach i w stowarzyszeniach oraz w środowiskach wiejskich i 
równie już tradycyjnie w Obwodzie Wyborczym nr 2 w Skokach. Na 
wszystkich z nich panowała ogólna życzliwość i świąteczny nastrój. 
Ich uczestnicy składali sobie życzenia, dzielili się opłatkiem, spoży-
wali mniej lub bardziej bogate, tradycyjne polskie potrawy wigilijne 
i śpiewali kolędy.  

My dzisiaj w kilku słowach zapoznamy czytelników z przebiegiem 
trzech z pośród ww. spotkań:

Centralne uroczystości opłatkowe, jak każdego roku odbyły się w 
Bibliotece Samorządowej, gdzie na zaproszenie Biblioteki i władz 
samorządowych Gminy przy wigilijnym stole spotkali się seniorzy 
reprezentujący różne środowiska naszej Gminy i członkowie Chóru 
„Kameralnego” i Chóru „Harfa”, tj. łącznie około 120 osób. Tutaj na 
uczestników poza tradycyjnymi życzeniami i potrawami wigilijnymi 
czekała też nie lada atrakcja kulturalna, i to z „Wyższej Półki”, bo czy 
inaczej można określić Koncert „Artu`S Kwartet” w składzie Daria 
Krzysztoń – I skrzypce, Marta Redes – II skrzypce, Magdalena Helpa 
– altówka i Stanisława Dziedziniewicz – wiolonczela w towarzystwie 
solisty Teatru Wielkiego w Poznaniu Tomasza Raczkiewicza. W ich wy-
konaniu zebranie usłyszeli suity kolędowe obejmujące najpiękniejsze 
światowe kolędy przeplatane ariami i melodiami operetek i musicali. 
Zabrzmiały więc m.in.: „Ave Maria”, walc „Wiedeńska krew”, walc 
Barbary z filmu „Noce i Dnie” oraz „Przetańczyć całą noc” z musica-
lu „My Fair Lady”. Uzupełnieniem całości był, nie mniej gorąco niż 

występ Kwartetu, oklaskiwany występ naszych rodzimych Skoczków, 
w których wykonaniu zabrzmiały podchwycone przez uczestników 
spotkania, bardzo znane jak i te mniej znane kolędy.

Niezwykły przebieg miało też spotkanie zorganizowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecką w Potrzanowie, gdzie przy świą-
tecznym stole zasiedli mieszkańcy wsi i ich goście. Tutaj w świąteczny 
nastrój zgromadzonych wprowadziły i przesłanie wigilijne im przeka-
zały dziewczęta: Marta i Alicja Kaczmarek oraz Małgorzata Kruczek, 

które zaprezentowały uwspółcześnioną wersję „Opowieści Wigilijnej” 
Dickensa. Tutaj też zebrani po tradycyjnych życzeniach mogli uraczyć 
się tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, a że uroczystość miała miejsce 
w Potrzanowie obok tradycyjnego karpia nie zabrakło też czerwonego 
barszczyku, zupy grzybowej, zupy rybnej, w różnych sposób przygoto-
wanych śledzi, kapusty z grzybkami i pierogów z nadzieniem serowym 
i kapuściano-grzybowym. I wszystko to własnoręcznie przygotowane 
przez gospodynie spotkania, stało się swoistym pokazem ich umie-
jętności kulinarnych. Chwała im za to. Atrakcją tego spotkania stał 
się również Gwiazdor, który odgadując marzenia jego uczestników 
obdarował ich trafnymi i gustownymi podarkami. 

W męskim gronie, ale w nie mniej sympatycznym nastroju w swym 
Klubie Wędkarza spotkali się członkowie Koła Wędkarskiego w Skokach. 
I chociaż tutaj na stołach nie było tradycyjnego karpia, to z powodzeniem 

zastępował go „śledzik” w różnych postaciach, którego uzupełniały inne 
przygotowane przez współkolegów potrawy, a wśród ogólnych życzeń i 
wspomnień były też wspomnienia wspólnych wypraw na polskie wody i 
życzenia udanych połowów w nowym nadchodzącym roku 2009. 

Skockie spotkania świąteczno – noworoczne nie zakończyła Wigilia, 
ani Święta Bożego Narodzenia. Kontynuowane one będę jeszcze w 
m-cu styczniu 2009 r. Niewątpliwie i w ich trakcie uczestnikom będzie 
towarzyszyć miła i świąteczna atmosfera. 

I właśnie takiej atmosfery życzliwości i zrozumienia, a także ponow-
nego spotkania przy wigilijnych stołach, życzymy wszystkim naszym 
czytelnikom i mieszkańcom ziemi skockiej na cały 2009 rok.

E. Lubawy 

Spotkanie wigilijne w Starym Fortepianie zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzieci  
i młodzieży specjalnej troski i ich opiekunów zapoczątkowało tegoroczny okres spotkań świąteczno-nowo-
rocznych. 



Mikołaj na skockim Rynku.

Mikołaj w Przedszkolu w Skokach. Mikołaj w Szkole Podstawowej w Skokach.

Mikołaj na skockim Rynku.

Turniej Mitologiczny w Szkole Podstawowej.

I Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Jarmark Bozonarodzeniowy w skockim Gimnazjum.

SKOCKI KALEJDOSKOP

15-lecie gimnazjalnej gazetki MISZ MASZ.


