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90. Rocznica 
Odzyskania 

Niepodległości
w Gminie Skoki

Kontynuacją uroczystości związanych z 90-tą rocznicą Odzyskania 
Niepodległości był Koncert o treści patriotyczno – rozrywkowej w wykonaniu 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbył się  

15 listopada 2008r. o godzinie 18.00 w hali Gimnazjum w Skokach.
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Galą mundurową przed domem Zielonoświątkowego Króla Kurkowego AD 1922 Wincentego Jastrząbka 
przy ulicy Jana Pawła II nr 5 i uroczystym apelem przed domem Zielonoświątkowego Króla Kurkowego 
AD 1924 Mieczysława Pilaczyńskiego przy Placu Powstańców Wielkopolskich nr 4 wraz z odśpiewaniem 
Hymnu Narodowego i Hymnu Bractwa oraz przypomnieniem udziału Skoczan, w tym członków Bractwa w 
walkach niepodległościowych, rozpoczęły się w Skokach w  dniu 11 listopada br. uroczystości odzyskania 
niepodległości. 

W trakcie uroczystości, 
na domach w/w Królów, 
w towarzystwie członków 
ich rodzin umieszczono 
upamiętniające ich tarcze 
królewskie. Następnie na 
strzelnicy brackiej odbył się 
Powstańczo-Niepodległoś-
ciowy Turniej Strzelecki. 

Punktem kulminacyjnym 
uroczystości stał się kościół 
pw. św. Piotra i Pawła, gdzie 
o godzinie 18.00 odbyła się 
msza święta w intencji Sko-
czan poległych w walkach 
narodowowyzwoleńczych 
połączona z modlitwą za 
Ojczyznę. Mszę Św. poprze-
dziło słowo wstępne wygło-
szone przez ks. proboszcza  
Karola Kaczora, po którym 
miała miejsce część artystyczna o charakterze historyczno-patrio-
tycznym w wykonaniu uczniów Gimnazjum i Chóru Kameralnego. 
Zabrzmiały więc między innymi słowa pieśni: „Alma Mater”, „Bogu-
rodzicy”, „Hymnu Narodowego” i „Roty”.

Po modlitwach w kościele zgromadzeni, w szyku zwartym, w towa-
rzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mieściska, przemieścili się 
pod Tablicę Pamiątkową ku czci ofiar walk niepodległościowych na 
Placu Powstańców Wielkopolskich, gdzie po przypomnieniu przez 
harcmistrza Andrzeja Surdyka historii walk o niepodległość Polski, 
delegacje kombatantów, władz samorządowych oraz młodzieży, za-
kładów, organizacji i stowarzyszeń złożyli wiązanki kwiatów i oddali 
cześć ofiarom walk o wolną Polskę. 

Uroczystościom w kościele oraz przed tablicą pamiątkową towarzy-
szyły delegacje i poczty sztandarowe szkół i stowarzyszeń działających 
na terenie Miasta i Gminy Skoki.

Kontynuacją uroczystości związanych z 90-tą rocznicą Odzyskania 
Niepodległości był Koncert o treści patriotyczno – rozrywkowej w 
wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Pol-
skiego, który odbył się 15 listopada 2008r. o godzinie 18.00 w hali 
Gimnazjum w Skokach.

Hala wypełniła się po brzegi widzami pragnącymi podziwiać tę najwięk-
szą instytucję artystyczną w Wojsku Polskim. Głównym celem Zespołu jest 
kultywowanie tradycji narodowych i chwały oręża polskiego poprzez róż-
norodne środki wyrazu artystycznego: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo.  
Swoją działalnością Zespół od ponad 60-ciu lat ukazuje bogactwo kul-
tury narodowej oraz innych państw cudzoziemskich. Upowszechnia ją w 
środowisku wojskowym i cywilnym - w kraju oraz poza jego granicami.  
Zgromadzona w hali widownia podziwiać mogła 120 osobowy Zespół 
składający się z orkiestry, baletu, śpiewaków oraz solistów. Zabrano 
nas w patriotyczną podróż sentymentalną, którą otworzył „Polo-
nez”, pieśni legionowe oraz przepięknie zatańczony „Krakowiak”, 

zabrzmiała „Pierwsza Kadrowa” oraz „Marsz Pierwszej Brygady”, 
który zakończył część poświęconą czasom odzyskania niepodległości 
i okresowi Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przeniesiono nas w czasy 
II Wojny Światowej przepięknymi utworami muzycznymi z tamtego 
okresu: „Maki”, „Serce w plecaku”, „Rozszumiały się wierzby”, 
„Czerwone maki na Monte Cassino”. Czasy okupowanej Warszawy 
przypomniały nam utwory takie jak: „Pałacyk Michla”, „Marsz Mo-
kotowo”, przepiękny utwór „Piosenka o mojej Warszawie”. Utwory 
z okresu II Wojny Światowej przeplótł balet, prezentując „Białego 
mazura” i „Żołnierskie igraszki”. W ostatniej części Zespół zabrał 
nas do czasów współczesnych, śpiewając min. „W wojsku nie jest źle”, 
„Sobotnią przepustkę” czy „Gdy nasi chłopcy maszerują” Koncert 
zakończył utwór pt. „Jak białe orły” nawiązujący do naszego Godła 
narodowego w wykonaniu wszystkich artystów. 

Po zakończeniu występu Burmistrz Miasta i Gminy Skoki pan 
Tadeusz Kłos wręczył kwiaty na ręce jednej z solistek oraz pamiąt-
kową szablę na ręce Dyrektora Zespołu pana pułkownika Henryka 
Sierockiego. 

Bogatą galerię zdjęć oraz film z koncertu znajdziecie państwo na 
stronie www.gmina-skoki.pl

Karolina Stefaniak i Edmund Lubawy
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Niepodległości w Gminie Skoki
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi: 
Biskup Fabian ur. 24.10.
Hlożek Aleksandra ur. 26.10.
Dembińska Kinga ur.30.10.
Wróbel Kacper ur. 02.11.
Herkt Miłosz ur. 02.11.
Sommerfeld Karol ur. 03.11.
Magda Zofia ur. 04.11.
Godek Zofia ur. 07.11.
Matysiak Kacper ur. 08.11.
Moliński Maciej ur. 10.11.
Zywert Krystian ur. 14.11.
Owczarzak Julia ur. 17.11.

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:
Kielma Grzegorz i Zawadzka Natalia
Rakocy Ireneusz i Bardzińska Beata
Osamu Aleksander i Heliasz Monika
Piec Marian i Urbaniak Paulina
Rakowski Sebastian i Kocerka Marta
Rams Zbigniew i Zaranek Magdalena
Piotr Mateusz i Błachowiak Malwina

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:
Strus Aniela r.1910 – Bliżyce – zm.26.10.
Węglarz Stefania r.1932 – Potrzanowo – zm. 29.10.
Rembacz Józef r.1933 – Kakulin – zm. 31.10.
Pruss Halina r.1921 – Skoki – zm. 03.11.
Pilaczyńska  Janina r.1921 – Skoki – zm. 13.11.
Zakęs Eugeniusz r.1936 – Potrzanowo – zm. 19.11.
Siódmiak Kazimierz r.1934 – Jabłkowo – zm. 20.11.
Kamiński Jerzy r.1942 – Skoki – zm. 20.11.
Jarzębowski Grzegorz r.1962 – Skoki – zm.21.11.

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

11 stycznia 2009 r. w hali skockiego gimnazjum kolejny raz zagra

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Tak jak każdego roku organizatorzy Orkiestry poprzez wiele atrakcji 
i zabawy zamierzają zebrać maksimum środków na leczenie tych 
najbardziej bezbronnych – chorych i niepełnosprawnych dzieci.
Dlatego do udziału w tej szlachetnej imprezie zapraszamy  
i zachęcamy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Skoki oraz 
sympatyków Ziemi Skockiej.
Wszystkich chętnych zapraszamy też do udziału w organizacji im-
prezy oraz o zgłaszanie się na wolontariuszy Orkiestry – Informacji 
w/w sprawy udziela dyrektor Biblioteki - Elżbieta Skrzypczak.
Szczegóły odnośnie programu zainteresowani znajdą w gru-
dniowym wydaniu „Wiadomości Skockich” oraz w internecie i na 
afiszach.

Zofia i Marek Wieczorek z Grzybowa dołączyli do grona 
Złotych Jubilatów, których Prezydent Rzeczypospolitej Lech 
Kaczyński odznaczył Medalami „ Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”.

ZŁOCI JUBILACI
ZOFIA I MAREK WIECZOREK 

Dekoracji Złotej Pary Medalami dokonał Burmistrz Tadeusz Kłos, 
który wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego panią Joanną 
Wolicką-Przywarty, 18.11.2008 roku odwiedził odznaczonych w Ich 
domu rodzinnym. 

Wizyta ta, tradycyjnie już stała się okazją do rozmów i wspomnień 
z życia Jubilatów, którymi dzisiaj pragniemy podzielić się z czytelni-
kami.

Rodziny pana Marka i pani Zofii mieszkały w sąsiednich miejsco-
wościach.

Pani Zofia zd Gallas urodziła się 10.12.1936 r. w Lechlinie, gdzie też 
upłynęło Jej wczesne dzieciństwo. Do szkoły podstawowej uczęszczała 
w Lechlinie i Rogoźnie, a lata młodzieńcze spędzała w Lechlinie. 

Pan Marek urodził się 2.03.1924 r. w Grzybowie. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej w Grzybowicach pomagał rodzicom w prowadze-
niu gospodarstwa rolnego. W latach okupacji hitlerowskiej rodzina 
Wieczorków wyrzucona została z gospodarstwa i wysiedlona w głąb 
Niemiec, gdzie pan Marek pracował w gospodarstwie rolnym miejsco-
wego Niemca. Po wyzwoleniu Wieczorkowie wrócili do Grzybowa i 
pan Marek nadal pracował w gospodarstwie. Tak było do lat 50-tych, 
tj. do czasu gdy obecni małżonkowie, pani Zofia i pan Marek zain-
teresowali się sobą, a narastające wówczas uczucie doprowadziło do 
sakramentalnego „tak” i zaowocowało małżeństwem, które już trwa 
ponad 50 lat. 

Po ślubie Wieczorkowie zamieszkali wspólnie, a pan Marek podjął 
pracę w melioracji a następnie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
w Lechlinie, skąd przeszedł na świadczenia ZUS-owskie. Natomiast 
pani Zofia zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego i 
wychowaniem dzieci.

Państwo Wieczorkowie cieszą się posiadaniem 3 synów oraz miłością 
5 wnuków i 3 prawnuków. Wspólnie dorobili się też 3 ha ziemi, na 
których wybudowali własny dom rodzinny, w którym do dzisiaj żyją 
szczęśliwie wraz z synem Piotrem.

E.Lubawy 
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KOMUNIKAT
W dniu 6 grudnia 2008, w związku z organizacją imprezy kultural-

nej  „MIKOŁAJ ! TAK NA MNIE WOŁAJ” w godzinach od 15.30 do 
18.00 zaplanowana została zmiana organizacji ruchu kołowego. 

W wyżej wymienionych godzinach Plac Powstańców Wielkopol-
skich (rynek) zostanie zamknięty dla pojazdów kołowych. 

Organizatorzy zapewniają objazd ulicą Parkową. Autobusy zatrzy-
mywać się będą przed budynkiem dawnej mleczarni, przy ulicy Jana 
Pawła II oraz na przystanku przy ulicy Wągrowieckiej.

Uprzejmie prosimy Mieszkańców o w miarę możliwości nie parko-
wanie samochodów w rynku w godzinach trwania imprezy.

Za utrudnienia w ruchu drogowym przepraszamy.
Organizatorzy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

TOWARZYSTWO PAMIĘCI    
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 

1918-1919    
KOŁO W SKOKACH

informuje o kończeniu prac przy wykonaniu pamiątkowej tablicy, 
na której utrwalone będą nazwiska wszystkich pozostałych skockich 
uczestników powstania,niezależnie od tego, gdzie zostali pochowani,  
a także nazwiska powstańców, których krewni przybyli do Skoków  

w późniejszym czasie z innych regionów kraju. 
Tablica jest uzupełnieniem wykazu umieszczonego w 2003 r. 

przed wejściem na cmentarz.

Projekt realizujemy z ofiar wpłacanych przez wszystkich, którym idea 
upamiętnienia patriotycznego czynu powstańczego mieszkańców 

Skoków jest bliska.Dlatego zwracamy się do wszystkich Obywateli 
Ziemi Skockiej i jej Przyjaciół o dowolne wpłaty na konto bankowe 

udostępnione przez Pana Burmistrza
nr: PKO BP SA O/Wągrowiec 81 1020 3903 0000 1502 0011 8935 

z dopiskiem ,,tablica pamiątkowa – Powstanie Wielkopolskie”, 
lub bezpośrednio do skarbnika Koła, Pana Jana Cibaila.

Poświęcenie tablicy nastąpi w dniu 27 grudnia 2008 r. 
ok. godz. 19.00 po mszy św. wieczornej                                                                                          

                                             
o czym powiadamia Krzysztof Jachna

AKCJA ZIMOWA 2008/2009
W październikowym wydaniu „Wiadomości Skockich” w artykule 

pt. „Akcja Zimowa 2008/2009” informowaliśmy o kategoriach dróg 
na terenie Miasta i Gminy Skoki oraz o standardach obowiązujących 
w utrzymaniu dróg i ulic w okresie zimowym. 

Obecnie przedstawiamy „Wykaz dróg i ulic gminnych wg podziału 
na standardy ich odśnieżania i likwidacji gołoledzi (śliskości zimowej) 
w sezonie zimowym 2008/2009.

WYKAZ  DRÓG 
wg standardów na terenie Miasta i Gminy Skoki

Lp. Nazwa drogi Długość (km)
Stand.IV stand. V

1. Jagniewice – Raczkowo 1,800 0,350
2. Jabłkowo – wieś 0,250
3. Roszkowo 1,250
4. Łosiniec – wieś 4,650
5. Lechlin-Grzybowice-Grzybowo Lechlin + wieś 7,300
6. Rościnno –Grzybowo 3,500
7 Potrzanowo-Budziszewice 4,000 3,000
8 Woj.196 – Brzeźno 2,400 0,200
9 Sława-Szczodrochowo 1,700

10 Pawłowo- Dąbrówka 0,400
11 Glinno – wieś 0,500
12 Jagniewice – wieś 0,200
13 Antoniewo Górne -Wysoka 2,000
14 Kakulin – wieś 1,800
15 Kuszewo – wieś 0,200
16 Potrzanowo ul.Kolonia 1,600
17 Potrzanowo – LEMAR 2,000
18 Potrzanowo ul. St.Potrzanowo+pałac 2,800
19 Potrzanowo ul. Włókna 2,300
20 Potrzanowo ul.Borówiec 1,000
21 Potrzanowo-Smolarki 0,700
22 Jabłkowo –wieś 1,600
23 Jabłkowo – Pląskowo 0,800
24 Jabłkowo – Pomarzany 1,700
25 Raczkowo-Huby 0,800
27 Łosiniec Roszkowo-szkoła 2,700
28 Łosiniec Podlesie 1,400
29 Łosiniec-wieś 0,800
30 Bliżyce wieś 0,800
31 Lechlinek 1,700
1 Wągrowiecka, J. Pawła II, Kościelna 1,700
2 Kręta 0,500
3 Sienkiewicza, Mickiewicza 1,000  
4 Dąbrowskiego 0,100
5 Polna, Kasztanowa, Świerkowa, Akacjowa 1,600 1,000
6 Kościuszki, Głowackiego 0,100 1,300
7 Pogodna, Wąska 0,400 0,100
8 Okrężna, Osiedlowa, Poprzeczna, Podgórna, Graniczna 1,800
9 Leśna 0,300

      RAZEM: 47,450 20,65
      OGÓŁEM: 68,100

ZMODERNIZOWALI SALĘ OSP! 
Niekłamane wyrazy zadowolenia i satysfakcji na twarzach Burmi-

strza Tadeusza Kłosa i przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa 
Kujawy goszczących 12 listopada br. w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skokach oraz na twarzach przyjmujących ich strażaków świadczyły, 
że stało się coś dobrego i satysfakcjonującego wszystkich.

Bo rzeczywiście, skoccy strażacy zaprezentowali odwiedzającym ich 
samorządowcom wspaniale odrestaurowaną i wyposażaną swą salę. 
I wszystko to niewielkim kosztem, bo nakładem jedynie 50.000 zł z 
budżetu Gminy. 

50 tys. zł, to przecież duża suma, ale jakże niewielka, by spełnić 
odwieczne marzenia naszych strażaków o poprawie funkcjonalności 
i estetyki sali. Dlatego po dyskusjach w Zarządzie, niczym bohater 
Biblijnej przypowieści, który otrzymawszy pięć talentów umiejętnie je 
pomnożył, oni możliwe do osiągnięcia za tę kwotę efekty postanowili 
pomnożyć swą pracą. 

Swe pomysły przedstawili Burmistrzowi, a otrzymawszy jego akcep-
tację wzięli się do dzieła. I właśnie dzięki temu skoccy samorządowcy 
12.11 br., a wszyscy korzystający z Sali obecnie mogą podziwiać nowy 
sufit, wyszpachlowane i odmalowane ściany,  piękne oświetlenie i 
nową podłogę, które uzupełniają  nowe krzesła i stoły wraz z nową, 
estetyczna zastawą stołową.

Obecny efekt końcowy uzyskiwano trzy etapowo. W pierwszym 
etapie wykonano ożebrowanie i podwieszony sufit z płyt OWA System 
oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej wraz z montażem 
nowych lamp oświetleniowych. W drugim etapie wyrównano ściany 
płytami NIDA GIPS, a następnie wyszpachlowano i pomalowano 
farba emulsyjną całość. Wszystkie te prace wykonane zostały przez 
członków OSP, przy użyciu materiałów zakupionych ze środków Gminy. 
Natomiast w trzecim etapie firma zewnętrzna ułożyła na podłodze płyty 
wiórowe, które następnie pokryła wykładziną termozgrzewalną.

Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano oszczędności, które w uzgod-
nieniu z Burmistrzem i Radą Gminy wykorzystano na zakup nowych 
stołów i 110 wyściełanych krzeseł, które dzisiaj dopełniają estetyki 
wnętrza. Ale, by satysfakcja zarówno samych gospodarzy, jak i korzy-
stających z pomieszczenia była pełna, OSP z wcześniej zarobionych 
własnych środków zakupiła nową zastawę stołową, która dzisiaj czeka 
do dyspozycji korzystających z pomieszczeń. 

E. Lubawy
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PRZETARGI
Ogłoszono:
• Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stano-
wiącej działkę nr 1005/6 o pow. 0,0066 ha, położonej w Skokach. 
Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek nr 1005/4 i nr 
1375 zaplanowano na 15 grudnia br;
• Przetarg nieograniczony na usługi komunalne związane z utrzy-
maniem czystości i porządku na ulicach miejskich w Skokach w 
okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r. Otwarcie ofert nastąpi 3 
grudnia br.;
• Przetarg nieograniczony na przewozy szkolne do placówek oświa-
towych na terenie gminy Skoki w 2009 r. Rozstrzygnięcie przetargu 
zaplanowano na 9 grudnia br.;
• Przetarg nieograniczony na dostawę opału do placówek samo-
rządowych na terenie Gminy Skoki w okresie od 1.01.2009 do 
31.12.2009. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 8 grudnia 
br.;
Ze względu na brak zainteresowania ofertą nie odbył się przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w 
Sławie Wlkp. o pow. 11,7361 ha. 

Wykazano do sprzedaży:
Działkę nr 125/4 o pow. 0,1200 ha zabudowaną budynkiem miesz-
kalnym, w którym znajdują się dwa lokale.

Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Zatwierdzenia aneksu nr 2 i nr 3 do arkusza organizacji Gimna-
zjum Nr 1 na rok szkolny 2008/2009;
• Powołania Komisji dokonującej oceny i wydzielenia dokumen-
tów do zniszczenia z wyborów uzupełniających organów jednostek 
samorządu terytorialnego;
• Ustalenia dodatkowego dnia wolnego od zajęć w szkołach po 
odpracowaniu;
• Przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2009;
• Określenia wysokości stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne 
i lokale socjalne stanowiące własność Gminy Skoki;
• Zatwierdzenia ceny „loco las” na sprzedaż zrębków energetycz-
nych  pozyskiwanych z lasów i zadrzewień należących do Gminy 
Skoki, obowiązującej od 25 listopada 2008  do 31 grudnia 2008 
roku;
• Terminu przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystania 
dotacji na działalność oświatową;

SPRAWY BIEżącE
Zakończono budowę:
• Wodociągu i kanalizacji sanitarnej do zespołu budynków mieszkal-
nych z lokalami socjalnymi w rejonie ulic Sosnowej i Topolowej w 
Skokach. Długość kanalizacji sanitarnej 281 m. Długość kanalizacji 
deszczowej 214 m. Koszt budowy – 74.273,60 zł. 
• Kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenach budowlanych po-
między ulicą Zamkową i Wągrowiecką w Skokach. Wybudowano 
419,5 m  kanalizacji sanitarnej oraz 242,5 m sieci wodociągowej. 
Koszt budowy – 94.722,02 zł.
• Wodociągu na terenach budowlanych w Skokach (ul. Okrężna, 
Falista, Górna, Dojazd). Koszt budowy – 71.894,63 zł;
Zakończono pierwszy etap rekultywacji płyty boiska sportowego w 
Skokach. W ramach zadania wykonano nawodnienie boiska przy uży-
ciu 17 szt. zraszaczy wynurzeniowych. Koszt inwestycji – 59.500 zł.
Trwa remont pomieszczeń II piętra Biblioteki Publicznej w Sko-
kach. Do 13 grudnia br. przewiduje się zakończenie inwestycji.

OBWIESZcZENIE!
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że w związku  

z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej Gminy Skoki  
w okręgu wyborczym nr 9. Wojewoda Wielkopolski Zarządzeniem 

nr  286/08 z dnia 13.11.2008 r. 
zarządził

wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Skoki dla wybo-
ru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 9 
obejmującym miejscowości: Brzeźno, Rejowiec, Sława Wielkopolska, 
Sławica, Szczodrochowo na niedzielę, 18.01.2009 r.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych 
określa kalendarz wyborczy, który podajemy poniżej:

• do 4 grudnia 2008 r.: powołanie przez komisarza wyborczego 
terytorialnej komisji wyborczej;

• do 19 grudnia 2008 r.: zgłaszanie Burmistrzowi kandydatów do 
składu obwodowej komisji wyborczej;

• do 19 grudnia 2008 r. do godz. 24.00: zgłaszanie terytorialnej 
komisji wyborczej list kandydatów  na radnych;

• do 28 grudnia 2008 r.: powołanie przez terytorialną komisję 
wyborczą obwodowej komisji wyborczej oraz podanie do publicznej 
wiadomości, w formie obwieszenia, informacji o numerze i granicy 
obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 
wyborczej;

• do 3 stycznia 2009 r.: rozplakatowanie obwieszczenia terytorial-
nej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na 
radnych zawierających numery list, dane o kandydatach na radnych 
umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami 
kandydatów i list;

• do 4 stycznia 2009 r.: sporządzenie w urzędzie gminy spisu 
wyborców;

• 16 stycznia 2009 r. o godz. 24.00: zakończenie kampanii wy-
borczej;

• 17 stycznia 2009 r.: przekazanie przewodniczącemu obwodowej 
komisji wyborczej spisu wyborców;

• 18 stycznia 2009 r. godz. 6.00 do 20.00: głosowanie.

O G Ł O S Z E N I E 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
w części Gminy Skoki  

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zmianami ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
Gminy Skoki uchwały nr  XXIV /163/ 2008 z dnia  30.10.2008r. o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Skoki, obejmującego obszar działek nr  
3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 o łącznej powierzchni 19,3170 ha w Sławie Wlkp. 
(obręb geodezyjny Szczodrochowo) z przeznaczeniem terenu na cele 
zabudowy mieszkaniowej w części z funkcją usługową, handlową i 
gastronomiczną.    

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki w terminie do dnia 
22.12.2008r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

 
BURMISTRZ

MIASTA I GMINY SKOKI
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XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
30 października 2008 roku, z udziałem 13-tu radnych odbyła się 

XXIV Sesja Rady Miejskiej. Sesji przewodniczył Zbigniew Kujawa, 
a funkcję sekretarza obrad pełniła radna Jolanta Sawińska. 
W rezultacie obrad Rada podjęła 16 następujących uchwał: 
 1) Uchwałę nr  XXIV/156/2008w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej na rok 2008.
Uchwałą tą Rada zwiększyła ogólne dochody budżetu Gminy na 
rok 2008 o kwotę 181.852zł, a ogólne wydatki budżetu zmniejszyła o 
kwotę 976.664zł. W rezultacie wprowadzonych zmian ogólne dochody 
budżetu na rok 2008 wynoszą 25.183.908zł, a ogólne wydatki budżetu 
zamykają się kwotą 28.274.436zł.
2) Uchwałę nr XXIV/157/2008w sprawie ustalenia stawek i zwolnień 
w podatku od nieruchomości.
3) Uchwałę nr XXIV/158/2008 w sprawie inkasa podatków rolnego, 
leśnego i od nieruchomości. 
4) Uchwałę nr XXIV/159/2008 w sprawie opłaty targowej.
5) Uchwałę nr XXIV/160/2008 w sprawie ustalenia stawek w podatku 
od środków transportowych.
6) Uchwałę nr XXIV/161/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla celów podatku  rolnego.
7) Uchwałę nr XXIV/162/2008 w sprawie określenia trybu i szczegó-
łowych warunków zwolnienia od podatku  rolnego gruntów gospo-
darstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
Omówienie w/w uchwał zainteresowani znajdą w artykule pt. „Po-
datki i opłaty lokalne w roku 2009”.
8) Uchwałę nr XXIV/163/2008 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Skoki.
Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do wszczęcia procedury 
związanej z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki dla stanowiących mienie komunalne 
Gminy działek nr: 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 położonych w Sławie Wlkp. o 
łącznej powierzchni 19,31170 ha z przeznaczeniem na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej z uwzględnieniem funkcji usługowej, handlowej 
i gastronomicznej. 
Takie przeznaczenie w/w działek jest zgodne ze Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Skoki. 
9) Uchwałę nr XXIV/164/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nie-
odpłatne przejęcie na własność Gminy Skoki działki  nr 15/10 w 
chociszewie.
Omawianą uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do przejęcia na 
własność Gminy od Agencji Nieruchomości Rolnej działki nr 15/10 
o powierzchni 0,4699 w Chociszewie z przeznaczeniem jej pod urzą-
dzenie boiska sportowego.
10) Uchwałę nr XXIV/165/2008 w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Rościnno.
W/w uchwałą Rada zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Rościn-
no. Plan ten wcześniej, bo 23 października br. został przyjęty przez 
zebranie wiejskie mieszkańców Rościnna. Zatwierdzenia w/w planu 
jest niezbędne do ubiegania się przez Gminę o środki z Funduszy 
Unijnych na rozwój wsi Rościnno.
11) Uchwałę nr XXIV/166/2008 w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Potrzanowo.  
W/w uchwałą Rada zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Po-
trzanowo. Plan ten wcześniej, bo 21 października br. został przyjęty 
przez zebranie wiejskie mieszkańców Potrzanowa. Zatwierdzenie 
w/w planu jest niezbędne do ubiegania się przez Gminę o środki z 
Funduszy Unijnych na rozwój wsi Potrzanowo.
12) Uchwałę nr XXIV/167/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej  działkę nr 
689 położonej  w Potrzanowie.
W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprze-
targowej działki nr 689 o powierzchni 0,0450 ha położonej w Potrza-
nowie na rzecz osoby, która użytkuje ją na podstawie wieloletniej 
umowy dzierżawy. 
13) Uchwałę nr XXIV/168/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż działki nr 101/4 położonej w Rejowcu.
W/w uchwałą Rada postanowiła przeznaczyć do sprzedaży drodze 
bezprzetargowej działkę nr 101/4 o powierzchni 0,0400 ha stanowiącą 
dotychczas drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanej – działki 
nr 101/3 w Rejowcu, na rzecz właściciela tej nieruchomości.
14) Uchwałę nr XXIV/169/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
dwóch lokali mieszkalnych wraz z przynależną ułamkową częścią  
nieruchomości w Grzybowie.
Uchwałą tą Rada postanowiła przeznaczyć do sprzedaży na rzecz na-
jemców tych lokali, z równoczesną sprzedażą przynależnej ułamkowej 
części działki nr 125/4 o powierzchni 0,1200 ha w Grzybowie .
15) Uchwałę nr XXIV/170/2008 w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub-
licznego na 2009r.
W/w uchwałą Rada ustaliła zadania Gminy na rok 2009, które zamie-
rza realizować we współpracy z organizacjami użytku publicznego.

W programie tym ujęto:
• Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
- zapewnienie pomocy hospitacyjno – paliatywnej.
• Zadania z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu:
- organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- organizacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych o zasięgu gminnym i poza gminnym.
16) Uchwałę Nr XXIV/171/2008w sprawie ustalenia regulaminu 
przyznania dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego, wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
oraz kryteria i tryb przyznawania nagród i innych świadczeń wyni-
kających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skoki.
17) Uchwałę Nr XXIV/172/2008w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnej Rady Miejskiej Gminy Skoki z okręgu wyborczego na 9.
W związku z pisemnym oświadczeniem radnej Elwiry Maćkowiak wy-
bieranej w okręgu wyborczym nr 9 o zrzeczeniu się mandatu radnego 
Rady Miejskiej Gminy Skoki, rada podjęła uchwałę stwierdzającą 
wygaśnięcie mandatu w/w radnej. 

Równocześnie Rada podjęła opinie w sprawie:
1) Opinie nr 4/2008 w sprawie projektu „Programu  Zdrowotnego 

Powiatu Wągrowieckiego na lata 2008- 2011”.
2) Opinie nr 5/2008 w sprawie akceptacji zadań zgłoszonych do 

planu wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009r.
3) Opinie nr 6/2008 w sprawie przekazania Powiatowi Wągrowie-

ckiemu w formie darowizny gruntu pod budowę chodnika przy ul. 
Antoniewskiej w Skokach.

Podjęcie w/w uchwał i opinii poprzedziło przyjęcie przez Radę 
Informacji Burmistrza z realizacji uchwał Rady, a także Informacji 
z bieżącej działalności Burmistrza, przewodniczącego Rady i prze-
wodniczących stałych Komisji Rady oraz delegata do Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ
20 listopada 2008 roku odbyła się XXV, zwołana w trybie nadzwy-

czajnym na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 3 ustawy o samorządzie gmin-
nym oraz § 23 pkt. 5 rozdz. V Statutu Gminy Skoki. Sesji, w której 
uczestniczyło 14 radnych przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a 
funkcję sekretarza obrad pełniła Anna Stróżowska-Kaczmarek.  

W rezultacie obrad Rada podjęła dwie następujące uchwały:
1) Uchwałę nr XXV/173/2008 w sprawie wyrażenia woli zabezpie-

czenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2009 niezbęd-
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nych do realizacji zadania pn. „Budowa nawierzchni drogi gminnej 
relacji Potrzanowo – Budziszewko, Gmina Skoki
Gmina Skoki zamierza ubiegać się o dofinansowanie z budżetu 
państwa budowy drogi gminnej relacji Potrzanowo – Budziszewko. 
Podstawowym warunkiem uzyskania tego dofinansowania jest zabez-
pieczenie na realizację zadania środków własnych w budżecie Gminy 
na rok 2009 i właśnie uchwałą tą Rada wyraziła taką wolę 
2) Uchwałę nr XXV/174/2008 w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratow-
niczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach.
Zgodnie z art. 32 ustawy z 29 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciw-
pożarowej (DZ. U. Z 2002r. Nr 147, poz. 1229z późn. zm.), koszty 
wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości 
bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.
Dla zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Skokach istnieje konieczność zakupu nowego ciężkiego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego.
Związek OSP RP w Poznaniu wystąpi o dofinansowanie w/w 
samochodu ze środków działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa 
środowiskowego i ekologicznego” Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2007-2013. W sytuacji otrzymania środków 
z w/w projektu Gmina Skoki zobowiązana będzie do dofinansowania 
zakupu samochodu w kwocie 320 000,00 zł.
Wobec powyższego zaszła konieczność podjęcia niniejszej uchwały 
w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie roku 2009.

Protokóły z w/w sesji wraz z uchwałami Rady znajdują się do 
wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy. Dostępne są też w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy pod adresem: http//www.skoki.nowo-
czesnagmina.pl lub www.gmina-skoki.pl

E. Lubawy

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 
W 2009 ROKU

XXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki w dniu 30 października 
2008 roku uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych jakie będą 
obowiązywały na terenie Miasta i Gminy Skoki w roku 2009.

I. Podatek od nieruchomości: 
Zgodnie z uchwałą nr XXIV/157/2008 Rady Miejskiej stawki podat-

ku od nieruchomości wzrosną średnio o 4,2%, a poszczególne stawki 
tego podatku wynosić będą: 

1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
– 0,69 zł od 1m2 powierzchni; 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni; 

3) zabudowanych zajętych pod budynki rekreacji indywidualnej 
(letniskowe) i niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę let-
niskową – 0,37 zł od 1m2 powierzchni; 

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,14 zł od 1m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,38 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 
2) 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń zajętych na cele 
socjalne dla pracowników najemnych, magazynowe i garaże – 10,99 
zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

b) wyłączonych w pkt. 2 a) - zajętych na cele socjalne dla pracowni-
ków najemnych, magazynowe i garaże – 10,01 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym –  6,90 zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej; 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,90 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej;

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

darczych usytuowanych na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych 
– 6,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

b) altan i innych obiektów budowlanych położonych na terenie 
rodzinnych ogrodów działkowych – 6,64 zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej;

c) garaży nie wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b) niniejszej 
Uchwały, gospodarczy i inwentarskich – 3,42 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej;

d) innych, nie wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 5 lit. a), b), c) niniejszej 
uchwały, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 6,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej .

3. Od budowli - 2% ich wartości.
Rada zwolniła  od podatku od nieruchomości: 
1. budynki lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie działalno-

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

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

ścieków.
Podatek jest płatny na konto Urzędu Miasta i Gminy Skoki, w kasie 

Urzędu lub u wyznaczonych inkasentów.

II. Podatek rolny:
Uchwałą nr XXIV/161/2008 średnią cenę skupu żyta dla celów 

podatku rolnego na rok 2009 Rada Miejska obniżyła z kwoty 55,80 zł 
za 1 q do kwoty 39 zł za 1 q.

Podatek rolny wynosi zatem:
- 97,50zł od 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym,
- 195,00zł od 1 ha fizycznego działki rolnej.
Uchwałą nr XXIV/162/2008 Rada Miejska określiła tryb i szczegóło-

we warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rol-
nych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Posiadacz gospodarstwa 
rolnego, który zaprzestał produkcji rolnej może wystąpić do Urzędu 
Miasta i Gminy z pisemnym wnioskiem o zwolnienie z podatku rolnego, 
określającym: nr działki, powierzchnię, rodzaj i klasę nieużytkowanego 
gruntu wraz z oznaczeniem terminu zaprzestania produkcji rolnej. 
Warunkiem zwolnienia jest utrzymywanie gruntów w tzw. „ czarnym 
ugorze”, tj. ich zaoranie i okresowe bronowanie tak, aby uniemożliwić 
rozsiewanie się chwastów oraz oznaczenie działki tablicą informacyjną 
o treści: „Działka wyłączona z rolniczego użytkowania”.

Podatek rolny jest płatny u Sołtysów pobierających podatek w drodze 
inkasa, na konto Urzędu Miasta i Gminy Skoki lub w kasie Urzędu.

III. Podatek leśny:
Podatek leśny wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, 

obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, którą ogłasza 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Na rok 2009 wynosi ona 
152,53 zł za m3.

Rada Miejska postanowiła przyjąć w/w stawkę za obowiązującą do 
ustalenia podatku leśnego w roku 2009. 

Podatek leśny wynosi zatem:
• 33,56 zł za 1 ha fizyczny lasu z drzewostanem powyżej 40 lat
• 16,78 zł za 1 ha fizyczny lasu ochronnego

IV. Podatek od środków transportowych:
Na podstawie uchwały nr XXIV/160/2008 Rady Miejskiej ustalono 

następujące stawki podatku od środków transportowych:
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1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 540 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 660 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 768 zł 
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

    
Liczba osi 

i dopuszczalna masa 
całkowita

(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej niż mniej niż zawieszenie pneumatyczne lub 
równoważne z pneumatycznym zawieszenie inne

dwie osie
12 13 876 972 
13 14 912 1 080 
14 15 972 1 188 
15 1 068 1 344 

trzy osie
12 17 924 1 080 
17 19 972 1 200 
19 21 1 032 1 284 
21 23 1 092 1 344 
23 25 1 392 1 644 
25 1 524 2 016 

cztery osie i więcej
12 25 1 092  1 356 
25 27 1 524 2 004 
27 29 2 016 2 352 
29 2 364 2 580 

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  do poniżej 12 ton – 1 284 zł  

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależ-
ności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów 
i rodzaju zawieszenia:

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 2 268  

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

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego –  384 zł 

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i  rodzaju zawieszenia:

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

jedna oś
12 18 432 624
18 25 468 672
25 516 744

dwie osie
12 28 516 732
28 33 660 924
33 36 876 1 320
36 38 900 1 356
38 1 200 1 788

trzy osie i więcej
12 36 816 1 212
36 38 840 1 248
38 1 104 1 644

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 696 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 548 zł  
Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania 

na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach lub w kasie Urzędu w 
dwóch ratach, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września br. Je-
żeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 
września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch 
proporcjonalnych ratach: I rata płatna w ciągu 14 dni od powstania 
obowiązku podatkowego a II rata płatna w terminie do dnia 15 wrześ-
nia roku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 września podatek jest 
płatny jednorazowo w terminie 14 dni od powstania obowiązku po-
datkowego. 

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są skła-
dać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków 
transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy 
powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicz-
ności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W razie zaistnienia 
okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego podatnicy mają obowiązek skorygowania deklaracji w 
terminie 14 dni od dnia zaistnienia lub ustania tych okoliczności.

Druki deklaracji na podatek od środków transportowych są dostęp-
ne w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki – pokój nr 3. 

 V. Opłata targowa:
Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2009 nie ule-

gają zmianie i pozostają na poziomie obowiązującym w roku 2008. Na 
podstawie Uchwały nr XXIV/159/2008 stawki te wynoszą:

- 3,00 zł – przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, roweru i 
wózka ręcznego małych ilości warzyw i owoców itp.;

- 16,00 zł – przy sprzedaży ze straganu stanowiącego własność sprze-
dającego, przy sprzedaży samochodu osobowego oraz przy sprzedaży 
z samochodu dostawczego, z ciągnika z przyczepą lub z wozu konnego 
– warzyw, owoców i produktów rolnych;

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

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym doko-
nywana jest sprzedaż, a opłata ta jest pobierana przez inkasenta na 
targowisku.

VI. Opłata od posiadania psa:
Rada Miejska podobnie, jak w roku 2008, postanowiła nie wprowa-

dzać na rok 2009 opłaty od posiadania psów. 

KOCHAJ DZIECI, 
NIE PAL ŚMIECI!

PAMIęTAJ: 
spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy, styropiany 

i papy wydzielają silne substancje toksyczne, które mogą 
wywołać wiele chorób układu oddechowego. 

Mogą też przyczyniać się do powstania 
chorób rakotwórczych w najbliższym twym otoczeniu.
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1. ceny zbóż
Obecnie (z dnia 25 listopada 2008 r) ceny 

skupu na poziomie: żyto na mąkę = 350-370 
zł/tona, pszenica  = 400-470 zł/tona. Do ceny 
należy doliczyć 3 lub 6% VAT. Ceny skupu 
zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz są na po-
ziomie: 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. Cena skupu 
ziarna kukurydzy mokrej (ze zbioru kombaj-
nem) była w tym roku bardzo niska – nawet 
poniżej 100 zł/t , a plony na poziomie 5-6 
ton/ha, często niższe.  W tym samym czasie 
2007 roku ceny skupu zbóż były średnio ok. 
250-300 zł za tonę wyższe. W ostatnich dniach 
występuje pewien wzrost ceny sprzedaży otrąb 
pszennych.

2. ceny tuczników i bydła rzeźnego
Cena skupu tuczników (z dnia 25 listopada 

br. ) wynosi około 3,90 zł/kg plus 3 – 6 % VAT. 
W ostatnich dniach cena skupu tuczników 
się zmienia, choć i tak jest wyższa o ok. 0,90 
zł/kg niż rok temu. Wysokie są natomiast 
targowiskowe ceny prosiąt – ok. 125-130 
zł/szt. Pogłowie trzody jest mniejsze niż rok 
temu. Cena skupu młodego bydła rzeźnego : 
byki to ok. 4,50 – 4,70 zł/kg plus VAT, jałówki 
3,60 – 3,70 zł/kg plus 3 - 6 % VAT. Cena skupu 
mleka na poziomie średnio 0,70–1,00 zł/L. W 
tym roku się znacznie obniżyła.

3. Inne wiadomości
Już od grudnia br. zainteresowani rolnicy 

mogą składać do Agencji Rynku Rolnego w 
Poznaniu wnioski o dopłatę do zakupionego 
materiału siewnego zbóż ozimych wysianych 
jesienią 2008 roku. Dopłata wynosi 100 zł/ha 
zboża. Obecnie wniosek rolnik składa na 
nowych formularzach. Poprzednie druki są 
już nieaktualne.  Nowe druki są na stronie in-
ternetowej ARR. Do wniosku muszą być do-
łączone rachunki za zakupione zboże siewne. 
Każdy rolnik składający obecnie wniosek musi 
wpisać kwoty i daty otrzymania poprzednich 
dopłat do materiału siewnego.

Banki Spółdzielcze rozpoczęły już proce-
dury udzielania tzw. „Kredytów klęskowych 
(suszowych)” – dotyczy to rolników posia-
dających „protokoły suszowe z 2008 ”. Wy-
mienione kredyty są preferencyjne i rolnik 
spłaca tylko 3,5% odsetek. Zainteresowanie 
rolników tymi kredytami nie jest zbyt duże. 
Większość rolników, którzy złożyli wnioski 
otrzymała już tak zwaną „pomoc socjalną” z 
uwagi na skutki suszy w 2008 r.

Dnia 27 listopada br. w Skokach było 
spotkanie zainteresowanych rolników gm. 
Skoki z Powiatowym Lekarzem Weteryna-
rii. Omówiono sprawy zwalczania choroby 
Aujeszkyego u świń i zagadnienia produkcji 
tuczników.  

Doradca Rolników
Stanisław  Kida

I chociaż Gospodarstwo gospodaruje 
jeszcze na jeziorach, to właśnie hodowla 
karpia stanowi główny czynnik decydujący 
o kondycji ekonomicznej Spółki. 

W ramach odłowów dokonano sortowa-
nia złowionych ryb. Karpia hodowlanego 
przewieziono do magazynów wodnych, z 
których w miesiącu grudniu trafi na wi-
gilijne stoły. Natomiast matki i kroczek 
przewieziono do zimochowów (głębokie 
stawy), skąd wiosną ponownie trafią do 
stawów. Większe ryby z pozostałych gatun-
ków, a wśród nich amury, sumy i szczupaki 
oraz okonie i karasie trafiły do sprzedaży, 

a pozostałe posłużą do zarybiania okolicz-
nych jezior i stawów. 

W rozmowie z Prezesem Spółki Ireneu-
szem Beltrem dowiadujemy się, że chociaż 
wydawało się, iż tegoroczna pogoda będzie 
sprzyjająca do hodowli, to jej wyniki nie speł-
niły oczekiwań i znacznie odbiegają od tych z 
roku poprzedniego. Dlatego Gospodarstwo w 
pierwszym rzędzie będzie chciało zaopatrzyć 
miejscowy rynek i stałych odbiorców. Jednak 
chcący mieć pewność, że wigilijnych karpi nie 
zabraknie na ich stołach, już dziś winni podjąć 
kroki dla zabezpieczenia sobie ich dostawy.

E. Lubawy   

ZAKOŃCZYLI ODŁOWY!

Nadrzędnym celem projektu jest zapew-
nienie równego dostępu do zatrudnienia 
osobom niepełnosprawnym oraz opuszczają-
cym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo 
– wychowawcze, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz dyskryminowanym na rynku 
pracy, a także podwyższenie ich statusu zawo-
dowego i społecznego, poprzez przygotowanie 
ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. 
W projekcie przewidziane niżej wymienione 
działania:

• dla osób niepełnosprawnych: 
- środowiskowa praca socjalna – 32 uczest-

ników;
- instrumenty aktywnej integracji zawodo-

wej – ocena predyspozycji zawodowych przez 
doradcę zawodowego (32 uczestników);

- instrumenty aktywizacji zdrowotnej – ba-
dania profilaktyczne w związku z możliwością 
podjęcia zatrudnienia (32 uczestników); 
sfinansowanie części kosztów turnusów re-
habilitacyjnych (32 uczestników);

- instrumenty aktywizacji społecznej – ko-
rzystanie z poradnictwa psychologa i praw-
nika służące przywróceniu samodzielności 
życiowej, w tym powrotu na rynek pracy (32 
uczestników);

- 6 uczestników spośród niepełnosprawnych 
zostanie objętych większym wsparciem – po-
moc ta ma na celu umożliwienie przywrócenia 
tych osób na rynek pracy. Otrzymają oni 

możliwość uzyskania kwalifikacji prawa jazdy 
kategorii B oraz obsługi wózka widłowego (2 
osoby) i C (4 osoby). Kursy te będą odbywać 
się w czasie wydłużonego do 3 tygodni tur-
nusu rehabilitacyjnego z przygotowaniem 
zawodowym.

• dla pełnoletnich wychowanków opuszcza-
jących rodziny zastępcze:

- środowiskowa praca socjalna – 8 uczest-
ników;

- instrumenty aktywizacji edukacyjnej – kur-
sy prawa jazdy kategorii B i kurs prawa jazdy 
C dla 4 uczestników;

- instrumenty aktywizacji zdrowotnej – ba-
dania profilaktyczne w związku z możliwością 
podjęcia zatrudnienia (8 uczestników);

- instrumenty aktywizacji społecznej 
– poradnictwo psychologa i prawnika służące 
przywróceniu samodzielności życiowej, w tym 
powrotu na rynek pracy ( 8 uczestników);

- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warun-
ków mieszkaniowych, pomoc na zagospodaro-
wanie w formie rzeczowej (8 uczestników).

Wszyscy uczestnicy projektu będą objęci 
kontraktami socjalnymi.

Całkowita wartość projektu to 206.946,00 
zł, z czego 185.216,67 zł finansowane jest z 
środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

AKTYWNA INTEGRACJA!
„Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepeł-

nosprawnych i pomoc w usamodzielnianiu się osób opuszczających rodziny 
zastępcze” – to nazwa projektu realizowanego przez Powiatowe centrum 
Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Skokach zakończyło odłowy jesienne. 
Tym samym zakończył się kolejny cykl hodowlany karpia królewskiego w 
Gospodarstwie. Hodowla ta prowadzona jest w trzyletnim cyklu zamkniętym, 
przy czym w pierwszym roku od własnych matek Gospodarstwo uzyskuje 
narybek, w drugim kroczek, a w trzecim karpia handlowego. 
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KURKOWE BRACTWO 
STRZELECKIE 

W DNIU NIEPODLEGŁOŚCI
Listopadowa pogoda w pełni dostroiła się do podniosłego i ra-

dosnego nastroju, jakim Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach 
obchodziło Dzień Niepodległości.

Dla Wielkopolski odzyskiwanie niepodległości w 1918 r. było roz-
łożone w czasie. Nie byłoby wolności, gdyby nie dzień 11 listopada 
– nie byłoby jej jednak również, gdyby nie wybuch powstania wielko-
polskiego w dniu 27 grudnia. Dla upamiętnienia tych splecionych ze 
sobą doniosłych wydarzeń 1918 roku oraz udziału w nich mieszkańców 
Ziemi Skockiej, strzelcy kurkowi organizują zawody nazywane turnie-
jem powstańczo – niepodległościowym.

W tym roku bractwo zainaugurowało w ten sposób lokalne obchody 
90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.

Kulminacyjnym punktem pierwszej części programu był uroczysty 
apel poświęcony wybitnym postaciom okresu międzywojennego, jakim 
byli królowie kurkowi Wincenty Jastrząbek, w 1922 r. pierwszy król 
kurkowy w Skokach po odzyskaniu niepodległości, oraz Mieczysław 
Pilaczyński, król kurkowy z 1924 r., powstaniec wielkopolski. Apel 
przeprowadzony przez domem, w którym Mieczysław Pilaczyński pro-
wadził niegdyś hotel i restaurację, przeniósł zebranych mieszkańców, 
delegacje pocztów sztandarowych, braci kurkowych, a w szczególności 
rodziny i krewnych króli Jastrząbka i Pilaczyńskiego, w czas, kiedy 
skocki rynek był częstym miejscem wielu patriotycznych uroczystości. 
Na historycznych budynkach związanych z bohaterami tegorocznych 
uroczystości zawisły pamiątkowe tarcze królewskie, a uroczystość za-
kończyła modlitwa za zmarłych braci, którą odmówił kapelan bractwa 
ks. proboszcz Karol Kaczor.

W drugiej części programu Dnia Niepodległości przeprowadzony 
został turniej strzelecki na strzelnicy brackiej przy ul.Parkowej przy 
stadionie. Jego zwycięzcami zostali w poszczególnych kategoriach: 
Radosław Chojnacki, Ryszard Cibail, Irena Kiełczewska i Krzysztof 
Migasiewicz. Zwycięzcą turnieju głównego został zaś brat Wojciech 
Glinkiewicz przed Janem Kamińskim, tegorocznym królem zielo-
noświątkowym i Krzysztofem Przykuckim o czym powiadamiają 
Szanownych Czytelników 

Paweł Kiełczewski i Krzysztof Jachna

ZAWODY O PUCHAR PREZESA 
KOŁA ŁOWIECKIEGO „BORSUK”

W niedzielę,9 listopada br. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowaw-
czym w Antoniewie gościła młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w 
Wągrowcu oraz ze szkół w Pruścach i Wiatrowie. Wszyscy przybyli 
na zaproszenie Zarządu Koła Łowieckiego „Borsuk” w Skokach by w 
towarzystwie swych wychowawców wraz z młodzieżą z Ośrodka Wycho-
wawczego w Antoniewie walczyć o Puchar Prezesa Koła Łowieckiego 
„Borsuk”, tj. by zmierzyć swe siły w strzelaniu z wiatrówki oraz w 
konkursie wiedzy z zakresu przyrody i łowiectwa. 

Organizatorem kontynuowanego już od ponad 20 lat przedsięwzię-
cia było Koło Łowieckie „Borsuk”, a fizycznie przeprowadzili je jego 
członkowie: Kazimierz Grzegorzewski i Andrzej Bochyński. 

W myśl regulaminu zawodów reprezentacje szkół tworzyły 8-oso-
bowe drużyny, przy czym w skład każdej z nich wchodził jeden z ich 
wychowawców. Na punktację drużynową składała się suma punktów 
uzyskanych w strzelaniu z wiatrówki przez jej 7 członków (6-ciu uczniów 
+ wychowawca) oraz punkty uzyskane przez ucznia występującego w 
konkursie przyrodniczym. W tym ostatnim rozgrywanym równolegle ze 
strzelaniem 8 zawodnik musiał rozpoznać poroża uzyskane z poszcze-

gólnych zwierząt (jeleń, daniel, sarna i owca domowa) oraz określić 
jakie zwierzęta przedstawiają poszczególne zdjęcia.

Po podsumowaniu obu konkurencji okazało się, że najlepsze wy-
niki, bo aż 226 pkt osiągnęła reprezentacja Prusiec (200- strzelanie 
z wiatrówki i 26 z wiedzy przyrodniczej). II miejsce z liczbą 207 pkt 
uzyskała drużyna z Antoniewa (183 + 24), a III z liczbą 198 pkt (182 
+ 16) reprezentacja Wiatrowa. IV, tym razem ostatnie miejsce ze 
stratą 1 pkt, zyskując 197 pkt (179 + 18) zajęli przedstawiciele Szkoły 
Podstawowej NR 3 w Wągrowcu.

Teraz też wyłoniono króla zawodów strzeleckich w kategorii dziew-
cząt i chłopców, przy czym okazało się że analogiczną liczbę, 30 pkt. 
zdobyli: Weronika Gruszka ze Szkoły Podstawowej w Pruścach i Patryk 
Maciejewski z Ośrodka w Antoniewie. Oni też przystąpili do pojedynku 
o tytuł „Super Króla Zawodów”. W pojedynku tym zwycięskie miejsce 
przypadło zawodnikowi z Antoniewa i on też wraz z tytułem „Super 
Króla” zdobył nagrodę w postaci piłki do gry zespołowej.  

Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju obdarowane zostały 
pamiątkowymi pucharami i piłkami do gier zespołowych, a ich człon-
kowie medalami i zestawami przyborów do pisania. Zwycięska drużyna 
wyjechała też z Pucharem Przechodnim Prezesa Koła Łowieckiego 
„Borsuk”. 

Spotkanie w Antoniewie zakończył wspólny poczęstunek jego uczest-
ników i organizatorów. Następne spotkanie i okazja do rewanżu już 
za rok, na kolejnych zawodach o Puchar Prezesa Koła Łowieckiego 
„Borsuk”.

WĘDKARZE ZAKOŃCZYLI SEZON
16 listopada br. na jeziorze Włókna Koła Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Skokach zorganizowało ostatnie w 2008 r. Zawody 
Wędkarskie.

Tym razem były to zawody żywcowo – spiningowe na ryby drapieżne. 
W trakcie kilku godzinnych połowów swych umiejętności i szczęścia 
próbowało 24 zawodników. Zawody różniły się od innych tym, że dys-
ponujący łodziami wędkarskimi mogli łowić z łodzi, a nie dysponujący 
nimi z brzegu. Jednak jednym i drugim przyświecał identyczny cel tj. 
złowienie największej liczby i wagi drapieżników. Bo przecież obowią-
zywał Regulamin Sportowego Połowu Ryb, zgodnie z którym punkto-
wany okoń musiał mierzyć co najmniej 18 cm, a szczupak 45 cm. 

Pogoda wyjątkowa, jak o tej porze roku, sprzyjała wędkarzom i 
umożliwiała spokojną pracę Komisji, która po zważeniu połowów 
poszczególnych zawodników ogłosiła, że: Zwycięzcą zawodów i zdo-
bywcą I miejsca łowiąc 5 szczupaków o wadze 4,30 kg został Łukasz 
Pawlak, a II miejsce z połowem drapieżników, o wadze 2,80 kg zajął 
Jacek Dudek. Natomiast największą rybę, bo szczupaka o wadze 
1,80 kg złowił Mariusz Kielma i on też uplasował się na III miejscu w 
klasyfikacji punktowej.

 Zawody zakończyły się wspólnym poczęstunkiem, na który złożyła 
się gorąca kawa i herbata uzupełniana równie gorącym barszczykiem 
i grzaną kiełbaską.

 Spotkanie nad jeziorem Włókna poprzedziły zawody spiningowe 
rozegrane na łodziach na jeziorze Niedzięgiel w Skorzęcinie. W zawo-
dach tych wzięło udział 13 wędkarzy, a najlepszymi wynikami wykazali 
się kolejno: Andrzej Szymkowiak, Marek Pietrzak i Józef Malicki.

E. Lubawy
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MóJ KOZIOŁEK
Konkurs plastyczny „Mój Koziołek” został rozstrzygnięty. Otrzyma-

liśmy przeszło 80 prac, spośród których bardzo trudno było wyłonić 
zwycięzców. 

Komisja w składzie: Danuta Kęsik – przewodnicząca, Grażyna Kida 
oraz Mirosław Piechocki – członkowie, postanowiła, co następuje:

• nagrodzić wszystkie dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sko-
kach, które odwiedziły wystawę Emilli Waśniowskiej i przedstawiły 
swoje Koziołki na kartkach papieru; każde dziecko otrzyma pamiątko-
wy dyplom oraz każda z trzech grup przedszkolaków otrzyma książkę 
z pomysłami na różnorakie zajęcia z dziećmi (książka na grupę),

• w kategorii wiekowej „szkoła podstawowa”: I miejsce przyznać 
Marcie Dudzińskiej, II miejsce Ani Pilaczyńskiej, III miejsce Natalii 
Kuszpit, wyróżnić prace Patrycji Początek i Julii Kwapińskiej; wszyscy 
laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplom,

• w kategorii wiekowej „gimnazjum”: I miejsce przyznać Karolinie 
Urbaniak, II miejsce Dominice Urbaniak, III miejsce Pawłowi Po-
padowskiemu; wszyscy laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz 
dyplom,

• w kategorii „dorośli” w sposób szczególny wyróżnić p. Elżbietę 
Koślakowicz, która jako jedyna osoba pełnoletnia odważyła się wziąć 
udział w tym konkursie; praca Pani Eli ma formę komiksu opowiada-
jącego historię pewnej miłości, to jedyna tego rodzaju praca.

Szkoda, że tak mało dorosłych zainteresowało się naszym konkur-
sem. Liczyłyśmy na większy odzew ze strony tej grupy wiekowej. 

Aleksandra Gajewska

MóJ PRZYJACIEL MIŚ
Pod takim hasłem w wielu miejscach Polski obchodzony był Świa-

towy Dzień Pluszowego Misia. 
Urodziny pluszowego przyjaciela 

postanowiono uczcić również w 
Bibliotece Publicznej w Skokach. 
Wzięły w nich udział dzieci z Grupy 
Plastycznej „Plastusie” prowadzonej 
przez panią Małgorzatę Zaganiaczyk. 
W czasie spotkania młodzi artyści 
zapoznali się z książkami opisującymi 

przygody misiów, wysłuchali  fragmentu książki Czesława Janczar-
skiego pt. „Nowi Przyjaciele Misia Uszatka” oraz wykonali portrety 
swoich ulubieńców.

Spotkanie to odbyło się we wtorkowe popołudnie  25 listopada 2008 
r. w sali biblioteki.

Sylwia Popadowska

„HARFA” W POBIEDZISKACH!
Zespół Śpiewaczy „Harfa” 23 października br. uczestniczył w VI 

Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej, chórów i Zespo-
łów Śpiewaczych Seniorów w Pobiedziskach –Pobiedziska 2008. 
Celem imprezy była: możliwość uczestniczenia ludzi starszych w 
tworzeniu kultury, popularyzacja tradycji wspólnego śpiewania 
piosenek biesiadnych, wspólna wymiana doświadczeń zespołów, 
popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego wśród ludzi 
starszych i wreszcie wspólne biesiadowanie i wspaniała zabawa 
oraz pełna integracja uczestników. Oprócz naszego Zespołu w impre-
zie udział wzięły: Towarzystwo Śpiewacze „Cichy Kącik” z Ostrowa 
Wielkopolskiego,  Zespół Artystyczny Seniorów „Wrzos” z Za-
krzewa, Zespół Śpiewaczy „Kwiaty Jesieni” z Chełminka,  Zespół 
Pieśni Ludowej „Radość” z Dusznik, Zespół Śpiewaczy „Chabry” 

z Łopienna, Chór „Złota Jesień” z Kostrzyna Wlkp., Zespół „Sto-
krotki” Tulce, Zespół  Śpiewaczy „Goślinianka” z Murowanej 
Gośliny i zespół reprezentujący gospodarzy - Chór „Melodia”  
Pobiedziska.

W wykonaniu Skoczan uczestnicy Przeglądu usłyszeli specjalnie 
na ten dzień przygotowane pieśni: „Do Pobiedzisk Droga Cię Pro-
wadzi”, „Nad Brazylią” i „ Rio de Janeiro”, przy czym ta pierwsza 
stała się pieśnią – hymnem imprezy i podchwycona przez ogół 
uczestników towarzyszyła wspólnej biesiadzie, która nastąpiła po 
prezentacjach Zespołów na scenie.  

Pobyt w Pobiedziskach członkom naszej „Harfy” przypominać 
będą kryształowy Puchar, okolicznościowy Dyplom i plakietki, 
a także nowe znajomości i wspomnienia wspólnie przeżytych 
chwil.

E. Lubawy 

KAMPANIA PROFILAKTYCZNA 
ZTU A TEATR

O kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” napisali-
śmy już tyle, że jej idei na pewno nie trzeba po raz kolejny przybliżać 
czytelnikom. 

Jednakże w ramach działań gminnych organizowanych pod jej 
hasłami, po raz pierwszy w dniu 04 grudnia 2008 roku zostanie 
przeprowadzony projekt  skierowany do dzieci i młodzieży, którym 
bliska sercu jest scena i sztuka teatralna. 

Na terenie Szkoły Podstawowej w Skokach odbędzie się w tym dniu 
I GMINNY PRZEGLąD SPEKTAKLI PROFILAKTYcZNYcH.

Inspiracją dla Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień oraz 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sko-
kach do podjęcia się zorganizowania tego przedsięwzięcia, oprócz 
założeń kampanii ZTU był program PaT,  a zwłaszcza  realizowana 
w jego ramach akcja pod nazwą „Przystanek PaT”, o których można 
poczytać na stronie www. pat.policja.gov.pl

Mamy nadzieję, że to nowe przedsięwzięcie zachęci nauczycieli i 
uczniów do udziału w ogólnopolskich spotkaniach PaT.

A zatem w czwartek od godziny 9.00 można będzie obejrzeć 
spektakle niosące przesłania i treści profilaktyczne prezentowane 
przez uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych działających na 
terenie naszej gminy. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wągrowcu informuje 
o udziale w programie  rządowym “Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W ramach tego programu zostanie przez poradnię uruchomiony

PUNKT KONSULTACYJNY
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wągrowcu informuje 

o udziale w programie  rządowym “Bezpieczna i przyjazna szkoła”.W 
ramach tego programu zostanie przez poradnię uruchomiony

W celu:
· zwiększenia dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicz-
no – pedagogicznej, doradztwa i konsultacji 

· stworzenia bezpośredniej możliwości korzystania przez rodziców, 
nauczycieli i uczniów z porad, informacji i konsultacji udzielanych 
przez specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno – pedago-
gicznej.

· umożliwienia szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci,
 miejsce: Szkoła Podstawowa w Skokach, ul. Poznańska 2
     sala nr 21 /parter/ - gabinet pedagoga
     w okresie 26-11-2008 do 19-12-2008r.
     w ŚRODY I PIĄTKI w godz. 15-19

W ramach Punktu będą dyżurować psycholodzy i pedagodzy Poradni 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW, 

NAUCZYCIELI, UCZNIÓW DO KORZYSTANIA Z PORAD, 
KONSULTACJI  I  WARSZTATÓW
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ŻYJMY ZDROWIEJ 
I BEZPIECZNIEJ!

I GMINNY PRZEGLąD SPEKTAKLI 
PROFILAKTYcZNYcH

Wszystkich zainteresowanych teatrem i profilaktyką uprzejmie in-
formujemy, że na prośbę przygotowujących spektakle grup młodych 
artystów oraz ich opiekunów datę przeglądu przesunięto i odbędzie się 
on dnia 4 grudnia 2008 roku w Szkole Podstawowej w Skokach.

Prezentacja przedstawień zacznie się już o godzinie 9.00.

1  GRUDNIA cO TO ZA DATA?
Z tym pytaniem każdego roku zwracam się do młodzieży gimna-

zjalnej, aby przypomnieć o Światowym Dniu Walki z AIDS i przy tej 
okazji uzupełnić tez ich wiedzę o bieżące informacje. 

To właśnie jeden z podstawowych sposobów ograniczania liczby 
nowych zakażeń wirusem HIV. Dobrze zorganizowana i przemyślana 
działalność pedagogiczna i profilaktyczna dla całego społeczeństwa, 
z uwzględnieniem specyfiki określonych grup. Grupą szczególnie 
narażoną na możliwość zakażenia HIV (pierwsze kontakty seksualne, 
próby zażywania narkotyków) jest młodzież. Istnieje zatem potrzeba 
takich działań informacyjnych i wychowawczych, które byłyby ściśle 
nastawione na zapobieganie HIV wśród młodzieży i jednocześnie 
dostosowanie do obecnego poziomu jej wiedzy oraz emocjonalnego 
zaangażowania w ten problem1. Biorąc pod uwagę fakt, że współ-
czesna młodzież, nie tylko w Polsce, wcześnie zaczyna życie płciowe, 
profilaktyka zapobiegająca zakażeniu wirusem HIV powinna przede 
wszystkim dotyczyć młodzieży gimnazjalnej. Taka profilaktyka wpisana 
jest w szkolne systemy wychowawcze w Niemczech i w Szwecji. Składa 
się na nią spokojna i wyważona informacja o współżyciu płciowym z 
jednoczesnym zapoznaniem z zasadami tzw. „bezpieczniejszego sek-
su”. U podstaw takiej edukacji leży zapewne słuszne przekonanie, iż 
pewnych zjawisk w życiu społecznym nie da się skutecznie zahamować, 
ani też tym bardziej cofnąć. Nie można ich również wyeliminować. 
Wobec tego należy robić wszystko, by przynosiły one możliwie naj-
mniejsze szkody społeczne2. W tym zakresie ogromne znaczenie mają 
działania pedagogiczne reprezentowane przez szkołę. Młodzi ludzie 
muszą otrzymywać informacje, aby móc ochronić się przed HIV i 
innymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową. Mijają kolejne lata 
epidemii HIV, a wiele młodych osób ma bardzo małą wiedzę na temat 
seksualności. Wiele spośród nich nie wie dokładnie, jak przenosi się 
HIV i nie potrafi określić potencjalnego ryzyka zakażenia. Dlatego też 
edukacja na ten temat to pomoc w dokonaniu zmian – w stylu życia i za-
chowaniach. Jedyną „szczepionką” przeciw AIDS jest obecnie wiedza. 
Wiedza, która potrafi uchronić i zapobiec nowym zakażeniom wśród 
młodych ludzi dorastających w dobie AIDS. Od stopnia przygotowa-
nia młodzieży i jej wiedzy mogą zależeć jej losy. Byłoby niewątpliwie 
najlepiej, gdyby rodzice uczyli swoje dorastające dzieci wszystkiego, co 
powinny one wiedzieć na temat miłości, seksu i zagrożeń tego świata. 
Wiedza ta jest szczególnie istotna ze względów społecznych, m.in. po 
to, aby nie dyskryminować i nie izolować ludzi zakażonych wirusem, 
aby mogli normalnie żyć i funkcjonować w społeczeństwie. Należy 
wyraźnie zaznaczyć, że edukacja seksualna i nauka o tym, jak żyć, 
aby być zdrowym – których częścią jest wiedza o zapobieganiu AIDS 
– nie znalazły jeszcze należytego miejsca w programach szkolnych. 
Od kilku lat obserwujemy zjawisko formalizowania i profesjonalizacji 
profilaktyki w szkole. Upływający czas oraz gromadzone doświadczenia 
pozwalają coraz odważniej formułować ważne  dylematy, poszukiwać 
coraz bardziej twórczych rozwiązań, coraz śmielej wprowadzać nowe, 
skuteczniejsze strategie i metody działania. Są też takie zagadnienia, 
które nadal wyzwalają dużo emocji i są przyczyną wielu nieporozumień. 
Należy do nich m. in. miejsce i rola nauczyciela w profilaktyce szkolnej. 
Program profilaktyczny powinien dawać gwarancję korzyści wszystkim 
jego uczestnikom, a w szczególności odbiorcom. Jakość programu jest 

kategorią wielowymiarową, toteż standardy odnoszą się do wielu ob-
szarów działań profilaktycznych.  Do obszarów najważniejszych należą: 
bezpieczeństwo uczestników, adekwatność, skuteczność, zakres i czas 
trwania, formy i metody pracy, organizacja programu. Działania pro-
filaktyczne przede wszystkim nie mogą powodować szkód. Uczestnicy 
nie mogą być manipulowani, ranieni przez obrażanie ich intymnych 
problemów na forum czy atakowanie systemu wartości. Warunkiem 
skuteczności szkolnego programu profilaktyki jest usunięcie czynników 
torujących drogę problemowym zachowaniom wychowanków. Program 
profilaktyczny powinien być oparty na umowie między prowadzącym 
zajęcia i młodzieżą, zakładającej zaufanie, więź i zgodę na zmianę6. 
Pierwszym wymogiem jakiejkolwiek działalności zapobiegawczej jest 
wysłanie informacji, która dotrze bezpośrednio do konkretnej osoby i 
zaangażuje ją w aktywny i odpowiedni sposób. Drugim wymogiem jest 
umieszczenie przesłania we właściwym, ściśle określonym kontekście. 
Kontekst taki powinien być na bieżąco wzbogacany i przekształcany 
przez wprowadzanie w życie nowych pomysłów, pod wpływem indy-
widualnych i grupowych reakcji odbiorców, w dynamicznym procesie 
konstruowanym zgodnie z potrzebami i odczuciami adresatów. W 
działalności zapobiegawczej szkoły należy dostarczać informacji, które 
są: prawidłowe, realistyczne, pełne, dostępne, umieszczone we właści-
wym kontekście, systematyczne, zgodne ze społeczną rzeczywistością, 
ukierunkowane tak, aby osiągnąć maksymalny udział odbiorców. 
Analizując zachowania będące oddziaływaniami wychowawczymi i 
profilaktycznymi, można określać wzajemne relacje między działaniami 
wychowawcy a działaniami wychowanka. We współczesnym systemie 
szkolnym głównym terenem pracy wychowawczo – profilaktycznej jest 
klasa. Częstość przebywania uczniów tej samej klasy ze sobą oraz fakt, 
że odbywa się to w okresie, gdy są oni wyjątkowo podatni na wpływ 
otoczenia sprawiają, że klasa jako grupa ma znaczny wpływ zarówno 
na osiągnięcia uczniów w nauce, jak i przejawiane przez nich postawy 
i zachowania. Niemałą w tym rolę odgrywają powstające w klasie w 
wyniku wzajemnych oddziaływań na siebie uczniów różne zjawiska 
grupowe takie, jak: normy grupowe, struktura grupowa, przywództwo, 
klimat grupowy czy spoistość klasy. Niezależnie od przemian, jakim 
ulegała rodzina w procesie rozwoju społecznego, jej funkcja wycho-
wawcza zawsze była uważana za elementarną. Nie żyjemy jednak w 
świecie idealnym i większość uczniów zdobywa informacje na ten 
temat z innych źródeł, najczęściej za pośrednictwem telewizji bądź 
przyjaciół. Jest to o tyle niebezpieczne, że młody człowiek pozyskuje 
w ten sposób niepotwierdzone i często błędne informacje. Wiele się 
pisze i mówi o AIDS, najczęściej robi to szkoła, rodzice oraz środki 
masowego przekazu, ale często nie jest to przeprowadzone w sposób 
fachowy. Dlatego młodzież zdana jest na domysły i własne poszuki-
wania najczęściej wśród swoich rówieśników.

OSTATNIE DANE
Kwiecień-czerwiec 2008

nowo wykryte zakażenia HIV  204
zakażenia w wyniku używania narkotyków drogą dożylną  9
zakażenia drogą ryzykownych kontaktów heteroseksualnych  15
zakażenia drogą ryzykownych kontaktów homo i biseksualnych  11
inne/zakażenia bez informacji o drodze zakażenia  169

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce 
wg Państwowego Zakładu Higieny

Od wykrycia pierwszego przypadku zakażenia HIV w Polsce (1985 r.) 
do 30.06.2008

zarejestrowano: zakażenia obywateli polskich  11 635
zakażenia w wyniku używania narkotyków drogą dożylną  5 453
zachorowania na AIDS  2 090
zgony w wyniku AIDS  927

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Stowarzyszeniu 
Profilaktyki Społecznej "Sedno" al. Marcinkowskiego 21 (III piętro),

61-745 Poznań, woj. wielkopolskie. 
Godziny pracy: Poniedziałek 15.00 - 18.00 Czwartek 16.00 - 19.00

            pedagog szkolny Krzysztof Ołdziejewski
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NAGRODY W OGóLNOPOLSKIEJ 
KAMPANII „ZACHOWAJ 
TRZEźWY UMYSŁ” 2008

W 2008 roku w ramach kampanii organizatorzy ogólnopolscy ogłosili 
5 konkursów indywidualnych:
· „W poszukiwaniu kwiatu paproci” (dla szkół podstawowych)
· „Zdobywamy Mount Everest” (dla gimnazjalistów)
· „Szybciej. wyżej, mocniej” (dla uczniów szkoły podstawowej)
· „Szukamy Młodych Mistrzów” (dla gimnazjalistów)

oraz dwa konkursy zespołowe
· „Odkrywamy nasze mocne strony” (dla szkoły podstawowej)
· „Nasze mocne strony” (dla gimnazjalistów).

Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli 
się przedstawiciele naszej Gminy:
· Teresa Janecko i Julia Burzyńska zdobyły gry planszowe „W poszu-
kiwaniu kwiatu paproci” w konkursie plastycznym
· Michalina Modlibowska i Jakub Szymański grę karcianą „Fair Play” 
w konkursie ulotkowym.

Nagrody zostały wręczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki 
Pana Tadeusza Kłosa podczas uroczystego apelu jaki odbył się 7 
listopada w Szkole Podstawowej w Skokach.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!
 Małgorzata Szpendowska-Wylegalska

koordynator ds.uzależnień

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Od kilku lat nasza biblioteka obchodzi swoje święto, które przypada 
w czwarty poniedziałek października. 

Z tej okazji w bibliotece odbył się kiermasz książek, uczniowie klas I-
III uczestniczyli  w konkursach - zagadkach, natomiast starsi wypełniali 
ankietę na temat biblioteki. Na każdej godzinie lekcyjnej nauczyciele 
czytali fragmenty znanych książek, a na czytelników, którzy tego dnia 
odwiedzili bibliotekę czekała słodka niespodzianka. Biblioteka otrzy-
mała w prezencie kilka książek od uczniów.

SPOSóB NA LEKTURY
Nie ulega wątpliwości, że czytanie lektur szkolnych to dla uczniów 

wątpliwa przyjemność. Większość lubi podejmować własne decyzje co 
do wyborów czytelniczych. 

Chcąc przekonać młodych czytelników do spojrzenia łaskawszym 
okiem na lektury, biblioteka szkolna zaproponowała konkurs czy-
telniczy ,,Czytamy książki o zwierzętach”. Konkurs przeprowadzony 
w klasach II i III cieszył się dużym zainteresowaniem. Czterdziestu 
sześciu uczestników zmagało się z zadaniami dotyczącymi lektur, w 
których głównymi bohaterami były zwierzęta. W ten sposób kilkudzie-
sięciu uczniów przeczytało lektury obowiązkowe i zrobiło to z własnej 
i nie przymuszonej woli. Wyniki konkursu:

Klasa II – I miejsce Jacek Śrama, II miejsce Maria Sawińska, III 
miejsce Anna Surdyk.

Klasa III – I miejsce Tomasz Markiewicz, II miejsce Izabela Dru-
ciarek, III miejsce Krzysztof Pol i Daria Szwed.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Ten dzień uczciliśmy w szkole bardzo uroczyście. Uczniowie 

przygotowali akademię ukazującą trudne losy naszej ojczyzny przez 
lata walczącej o niepodległość i w sposób bardzo przystępny sposób 
przedstawili swoim kolegom. 

Słowa uznania i aplauz publiczności to najlepsza nagroda, na którą 
niewątpliwie zasłużyli sobie młodzi aktorzy.

JUBILEUSZOWE CO NIECO       
Pierwszy egzemplarz „Szkolnego Miszmasza” ukazał się piętnaście 

lat temu, 14 października 1993 roku i był wielostronicowym mie-
sięcznikiem uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skokach.  Pomysłodawczynią była polonistka i opiekunka zespołu 
redakcyjnego – Iwona Migasiewicz. Natomiast nazwę gazetki zapro-
ponowała uczennica Katarzyna Krupecka, która nieco później została 
pierwszą redaktor naczelną. 

Nazwa doskonale oddaje charakter tej publikacji. Jest to, jak 
napisano w pierwszym numerze „… zbiór różnych różności, którymi 
się interesujemy. Swoimi tekstami chcemy zainteresować czytelników 
w każdym wieku. Mamy bowiem ambicję i nadzieję, że naszą gazetkę 
wezmą do ręki nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale także ich rodzice, 
dziadkowie, starsze i młodsze rodzeństwo, ciekawi tego wszystkiego, co 
dzieje się szkole. W swoich planach zamierzamy jak najwięcej miejsca 
poświęcić właśnie naszej szkole i tętniącemu w niej życiu.” Od samego 
początku gazetka była mocno osadzona w realiach szkoły i prezen-
towała różnorodne materiały z jej życia wykorzystując szeroką gamę 
wypowiedzi publicystyki prasowej. Uwagę zwracała też  ciekawa szata 
graficzna. Wszystkie te walory zdecydowały o przyznaniu I miejsca w 
organizowanym przez „Głos Wągrowiecki” konkursie na najlepsze 
czasopismo szkolne  w kategorii klas V-VIII. Po laury te  „Miszmasz” 
sięgnął dwukrotnie: w roku 1994 i 1995. Natomiast w 1999 zdobył 
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Czasopismo 
Szkolne  „O Pałuckie Pióro” oraz I miejsce w roku 2005 za wydanie 
gazetki w gwarze poznańskiej w VII Międzypowiatowym Konkursie 
Gwary Poznańskiej „Jezdym Poznańsko Pyra”. Było to niewątpliwą 
zasługą kolejnych zespołów redakcyjnych – ludzi bardzo kreatywnych 
o wielkim entuzjazmie i dobrej energii.  W roku 1999 w wyniku refor-
my oświaty „Szkolny Miszmasz” jest jednocześnie  pismem uczniów 
szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów. Natomiast od roku 2002 
jest redagowany i wydawany wyłącznie przez uczniów Gimnazjum nr 
1 w Skokach. 

Z racji na ograniczone miejsce trudno wspomnieć tu niezliczoną 
wprost ilość postaci, wydarzeń i emocji prezentowanych przez wszystkie 
lata istnienia „Szkolnego Miszmasza”. Dodatkowym „utrudnieniem” 
jest mój  bardzo osobisty i emocjonalny stosunek do tego czasopisma 
i wszystkich osób, które je tworzyły.

 Zapraszamy więc na wystawę archiwalnych egzemplarzy gazetki, 
która zorganizowana zostanie  w grudniu w związku z jubileuszowym 
spotkaniem redaktorów tworzących pismo.

 Iwona Migasiewicz
* Autorka tekstu jest uczennicą, redagującą czasopismo skockich 

gimnazjalistów „Szkolny Miszmasz”.

GIMNAZJUM W SKOKACH 
NA SPARTAKIADZIE BOCCI

Kilka godzin jednej z ostatnich sobót skoccy zawodnicy Bocci  spę-
dzili w hali sportowej w czerwonaku. Piotr Paczewski, Adam Wołkow i 
Radosław Rogoziecki reprezentowali barwy Skoków. Dyscyplina zwana 
Boccią pewnie nie wszystkim jest znana, więc parę słów wyjaśnienia. 

W BOCCIĘ można grać niemal w każdych warunkach i z powo-
dzeniem wykorzystać ją w czasie różnorodnych zajęć o charakterze 
rekreacyjno-sportowym, na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach 
pozalekcyjnych, festynach, obozach i koloniach, a także w działaniach 
terapeutycznych. Poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje moż-
liwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowa-
nia inności fizycznej. Ma proste zasady, nie stawia graczom żadnych 

Dokończenie na str. 14
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ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych, nie wymaga drogiego 
sprzętu ani nawet są. Jest dyscypliną paraolimpijską, posiada wybitne 
walory sportowo-rehabilitacyjne, ale jest także doskonałą grą dla peł-
nosprawnych - sprawdza się jako gra integracyjna. Tak naprawdę, to nie 
chodziło o wygraną, bo liczyła się tylko chęć walki i sportowy zapał. 

A tego naszym zawodnikom nie zabrakło.
 opiekun grupy Krzysztof Ołdziejewski

LAS WOŁA NAS 
23 października w Ośrodku Edukacji Leśnej w Wągrowcu odbyło się 

rozstrzygnięcie dwóch konkursów ogłoszonych przez Leśnictwo Durowo. 
W pierwszym z nich, zatytułowanym „Las w moim obiektywie”, 

udział mogli wziąć gimnazjaliści i licealiści. Natomiast drugi konkurs, 
„Poznajemy drzewa leśne”, adresowano do uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Zadanie uczestników konkursu polegało na 
wykonaniu (w okresie od marca do 16 października) zielnika przed-
stawiającego 20 gatunków drzew. Na prezentację każdego drzewa 
składać się miały nieulistnione pędy i liście. Komisja postanowiła na-
grodzić książkami wszystkich autorów zielników. Jednakże szczególne 
wyróżnienie przyznano Wioletcie Malczewskiej, uczennicy klasy piątej 
z Pawłowa Skockiego. Członkowie komisji zwrócili uwagę na fakt, że  
w przypadku Wioletty, osobisty wkład pracy włożonej w wykonanie 
zielnika był największy.  Dodajmy, że oprócz piątoklasistki z Pawłowa, 
ZSP reprezentowały uczennice szkoły w Lechlinie, Sandra Tronina 
(kl. V) i Klaudia Kubisz (kl. VI). Opiekę merytoryczną nad uczest-
niczkami konkursu sprawowała pani Grażyna Kufel, ucząca przyrody  
w Lechlinie i Pawłowie Skockim.

GROSZ DO GROSZA ..
Wyjątkowe wyróżnienie stało się także udziałem pani Łucji Dem-

bińskiej, nauczycielki matematyki od lat związanej ze szkołą w 
Pawłowie Skockim. Oprócz licznych obowiązków pedagogicznych, 
pani Łucja przez z górą dwadzieścia lat, zajmowała się prowadzeniem 
SKO, czyli Szkolnej Kasy Oszczędności. Wieloletnie zaangażowanie i 
wytrwałość docenił zarząd banku PKO BP S.A., w którym lokowane 
są uczniowskie oszczędności. 28 października, pani Łucja znalazła się  
w gronie dwudziestu osób, które w I Oddziale PKO w Poznaniu odebra-
ły nagrody za zasługi w krzewieniu idei oszczędności wśród młodzieży 
szkolnej. Panią Ł. Dembińską uhonorowano Srebrną Odznaką SKO 
oraz nagrodą pieniężną. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

DARZ BóR!
Do tradycji  zaliczyć można świętohubertowe spotkania uczniów 

ze szkoły w Lechlinie z członkami Koła Łowieckiego „Szarak” z 
Poznania. 

W tym roku spotkanie odbyło się w sobotę 8 listopada, w  terenowej 
siedzibie Koła, położonej nieopodal leśnictwa w Lechlinku. Obchody 
Dnia Świętego Huberta rozpoczęło  uroczyste ślubowanie kandydatów 
na myśliwych. Następnie dzieci, nad którymi opiekę sprawowała pani 
G. Kufel, zaprezentowały przedstawienie „Jutro znów zaświeci słon-
ko”. Myśliwi nagrodzili swych przyjaciół podarunkami ufundowanymi 
przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji, której przedstawi-
cielem jest jeden z myśliwych.

CZEŚć ICH PAMIĘCI!
Z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w każ-

dym z punktów filialnych ZSP, odbyły się uroczyste apele. Uczniowie 
recytując wiersze patriotyczne i śpiewając pieśni legionowe, uczcili 
pamięć tych, którzy w 1918 roku wywalczyli dla Polski wolność. Każda 
z takich uroczystości jest  ważną lekcją historii, podczas której dzieci 
poznają naszą trudną drogę ku Niepodległej.  

POWSTAŃCZE 
SYLWETKI

Na zbliżającą się 90. rocznicę wybuchu powstania 
wielkopolskiego przypominamy Szanownym czytelni-
kom WIADOMOŚCI sylwetki, związanych ze Skokami, 
bohaterów tamtego niepodległościowego zrywu.

Do grona najbardziej szanowanych postaci naszego miasta lat 20. 
i 30. XX wieku oraz pierwszych lat powojennych należał Walenty 
Żelazny.

WALENTY żELAZNY, powstaniec wielkopolski z Ziemi Skockiej, 
urodził się 19 I 1891 roku w Podlesiu Wysokim, jako syn Filipa i Józefy. 
Z zawodu był ślusarzem, pracował na kolei. 

Członek Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Skokach, orga-
nizacji skupiającej uczestników I wojny światowej i powstania wiel-
kopolskiego. Zmarł 22 X 1960 r. i został  pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Skokach.

26 XI 1893 r. w Koźlance urodził się FRANcISZEK KUJAWA, 
powstaniec wielkopolski. Był on synem Franciszka i Marianny z Wiś-
niewskich. Z zawodu kolejarz, po II wojnie światowej pracował jako 
zawiadowca stacji PKP w Skokach. Członek Towarzystwa Powstańców 
i Wojaków w Skokach. Franciszek Kujawa zmarł 13 IV 1976 r. i spo-
czywa na skockim cmentarzu. 27 XII 2003 r., w 85. rocznicę wybuchu 
powstania, przed wejściem na teren cmentarza w Skokach odsłonięto 
tablicę pamiątkową poświęconą powstańcom z Ziemi Skockiej tam 
pochowanym. Wśród kilkudziesięciu wymienionych na niej powstań-
ców są również Walenty Żelazny i Franciszek Kujawa. 

Inicjatywą skockiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego 1918/19 jest odsłonięcie w dniu 27 XII 2008 r. po wie-
czornej mszy św. tablicy pamiątkowej /umieszczonej poniżej tablicy 
poświęconej w 2003 r./, na której utrwalone będą nazwiska wszystkich 
pozostałych ustalonych skockich powstańców, niezależnie od tego, 
gdzie zostali pochowani. Wśród nich znajdują się m.in. powstańcy 
Henryk Lowak i Mieczysław Pilaczyński.

HENRYK LOWAK urodził się 23 I 1885 r. w Skokach, jako syn 
Henryka i Konstancji. W czasie I wojny światowej wcielony do armii 
pruskiej, służbę pełnił m.in. w Gelsenkirchen. W pierwszych godzinach 
powstania wraz z krewnym i sąsiadem Bronisławem Czerwińskim i 
grupą mieszkańców Skoków brał udział w zajmowaniu dworca kole-
jowego oraz poczty. Z wykształcenia kolejarz, pracował m.in. w Ośnie 
Lubuskim jako naczelnik stacji, później w Skokach. Zmarł 10 X 1958 
r. i pochowany jest na naszym cmentarzu.

Z kolei MIEcZYSŁAW PILAcZYńSKI pochodzi z Obornik, gdzie 
urodził się 26 XI 1883 r. W latach I wojny światowej wcielony do armii 
pruskiej. Ochotniczo w wielkopolskich oddziałach powstańczych, wal-
czy w Poznaniu w zdobywaniu Ławicy. Mieczysław Pilaczyński należy 
do najbardziej aktywnych obywateli Skoków okresu międzywojennego. 
Z zawodu kupiec, prowadził w okresie międzywojennym restaurację 
w Skokach. W latach 1920 – 39 był aktywnym członkiem Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, w którym pełnił kolejno funkcje: asystenta 
chorążego /1936 r./, chorążego / w latach 1937 - 39/, członka komisji 
rewizyjnej / w latach 1935 - 39/ i sądu honorowego /w okresie 1927 - 34/. 
W 1924 r. zdobył tytuł zielonoświątkowego króla kurkowego, w latach 
1930, 1933 i 1936 tytuł II rycerza, a w 1934 i 1937 został II rycerzem 
żniwnym. Członek Towarzystwa Powstańców i Wojaków. W okresie 
okupacji hitlerowskiej wywieziony przymusowo na Lubelszczyznę. 
Umarł w dniu 8 II 1943 r., a pochowany został w Lublinie

co wraz z powyższymi wspomnieniami przekazuje Państwu 
Krzysztof Jachna

Z kart historii!
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HUBERTUS w Skokach

Podobnie jak w latach ubiegłych w godzinach dopołudniowych zwóz-
ka koni odbyła się przy ul. Zamkowej, gdzie po przywitaniu uczestni-
ków i odegraniu tradycyjnego sygnału przez sygnalistów z Technikum 
Leśnego w Goraju wśród których był mieszkaniec Potrzanowa Szymon 
Rakowski) korowód koni i bryczek wyruszył na objazd naszej pięknej 
Gminy w kierunku Lechlina i Grzybowic.

Po drodze zorganizowano przystanek w okolicach jez. Czarnego, 
gdzie uczestnicy zostali poczęstowani kawą, pączkami i miodówką. 

Najważniejsza część święta odbyła się na łące nad jez. Rościńskim 
gdzie rozegrano przewidziane konkurencje:

W przepiękny słoneczny dzień 18 października 2008 roku w Gminie Skoki po raz 12 Koło Hodowców Koni w Sko-
kach zorganizowało Bieg Myśliwski Świętego Huberta tzw. Hubertus, który jest w Polsce odbiciem tradycji polowań 
konnych. Jest to święto ku czci patrona myśliwych (także leśników, sportowców, matematyków i metalowców, a nawet 
- w tradycji ludowej - lunatyków i chorych na epilepsję). Przypada ono na dzień 3 listopada i główne biegi odbywają 
się tego dnia lub w najbliższy mu weekend. Jednak ze względu na wielkie zainteresowanie tymi biegami, zwanymi 
krótko Hubertusami, trwają one od połowy października do połowy listopada. 

Jest to "polowanie" całkowicie symboliczne, bez psów, a "lisem" jest jeden z jeźdźców z przypiętą do lewego ramienia 
lisia kitą.

· konkurs zręczności powożenia zaprzęgami, w którym udział wzięło 16 
zaprzęgów wygrał Dariusz Deminiak ze Skoków na bryczce ciągniętej 
przez konie Bojkot i Asterix, II miejsce zajął Tomasz Pluciński ze 
Skoków, a III  Leszek Kuliński z Budziszewka,

· konkurs trzech beczek wygrał Adam Szczepański z Łosińca na koniu 
Bantiwia, tuż za nim uplasował się Martyn Deminiak ze Skoków,

· wyścig ”Wielka Potrzanowska” o puchar Burmistrza MiG Skoki gdzie 
najlepsza okazała się Weronika Walkowiak z Rogoźna na koniu 
Geniusz, II miejsce zajął Damian Pluciński ze Skoków, a tuż za nim 
była Anna Walkowiak z Rogoźna,

· pogoń za lisem młodzieżowym wygrała Marta Wojnowska na koniu 
Almos.

· pogoń za lisem wygrał Dariusz Józefowski z Niemczyna.
Zwycięzcy konkursów zostali nagrodzeni okazałymi pucharami 

ufundowanymi przez Burmistrzów Miast i Gmin Skoki oraz Rogoźno, 
a wszystkie konie udekorowano pamiątkowymi flo.

Oprócz niewątpliwej atrakcji jaką było dopingowanie zawodników 
dla przybyłych nad łąkę kibiców przygotowano ognisko, grochówkę, 
ciasto oraz grzańca i miodówkę.

Hubertus 2008 zakończono zabawą taneczną na ul. Zamkowej.
Karolina Stefaniak



Członkowie Bractwa Kurkowego przed domem Króla Kurkowego AD 1924 
M.Pilaczyńskiego.

Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej.

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Skokach zakończyło odłowy jesienne. Zespół HARFA  na Przeglądzie w Pobiedziskach.

Wyremontowana sala OSP w Skokach.

Młodzież na turnieju Bocci.

Kiermasz książek w Szkole Podstawowej w Skokach. Mój przyjaciel MIŚ w Bibliotece.

SKOCKI KALEJDOSKOP


