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Trampkarze młodsi nadzieją „Wełny” Skoki
Kilkadziesiąt młodzieżowych dru-

żyn piłkarskich z Poznania i Wiel-
kopolski spotkało się w „Turnieju
o Puchar Gazety Wyborczej 2006”,
który odbywał się w Poznaniu w
dniach od 7 – 9 lipca br.

Wśród piłkarzy znalazły się też re-
prezentacje Skoków. Ta młodsza, do
lat 12, prowadzona przez trenera i
opiekuna Radosława Kujawę, i star-
sza pod kierownictwem Grzegorza
Samola.

Czytaj na str. 7

Jeszcze o Dniach Skoków
Wsród artystów, którzy bawili uczestników tegorocznych Dni Skoków nie zabrakło zespołów działających

przy Bibliotece Gminnej oraz przy placówkach oświatowych w Gminie Skoki, a wśród nich Emeryckiego
Chóru „Harfa” prowadzonego przez Antoniego Wiśniewskiego, Zespołu Kameralnego pod kierownictwem
Andrzeja Kaliskiego i Grupy Artystycznej „Skoczki” z jej opiekunem i kierownikiem.

Wszystkim naszym rodzimym artystom w imieniu Skoczan i ich gości serdecznie dziękujemy i życzymy
uznania dla ich zamiłowania i sukcesów na niwie artystycznej.
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APEL
KIEROWNIKA ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI

W SKOKACH
– do mieszkańców Miasta i Gminy Skoki

W związku z suszą jaka dotknęła nasz rejon zmuszony jestem propo-
nować rozwiązanie doraźne, tj. ograniczenia zużycia wody.

W wyniku trudności zapewnienia stałego dopływu wody dla wszyst-
kich odbiorców w Mieście i Gminie Skoki, zwracam się do mieszkań-
ców z prośbą o zaniechanie podlewania przydomowych ogrodów w
godzinach od 15:00 do 23:00.

Jeżeli mój apel o ograniczenie zużycia wody nie przyniesie skutku,
zmuszony będę wprowadzić czasowe wyłączenia w dostawach wody
dla mieszkańców Miasta i Gminy Skoki.

Wierząc w dobrą wolę i mądrość mieszkańców naszego miasta i gminy
jestem przekonany, że mój apel odniesie skutek i wspólnie przetrwamy
ten trudny okres.

Z poważaniem,
Kierownik Zakładu
Longin Walkowiak

DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE
26 SIERPNIA 2006

Miło nam poinformować, że Gmina Skoki, a konkretnie wieś Jabł-
kowo będzie Gospodarzem tegorocznego Święta Plonów.

Będą to Dożynki Powiatowo – Gminne, a więc związane z przyjazdem
delegacji dożynkowych i gości z całego Powiatu Wągrowieckiego.

W tej chwili Komitet Organizacyjny ustala program uroczystości, o
szczegółach którego społeczeństwo poinformują okolicznościowe afisze.
Natomiast dzisiaj możemy już zakomunikować, że uroczystość rozpocz-
nie o godz. 13:30 msza święta w miejscowym kościele, po której korowód
dożynkowy uda się do parku, gdzie odbędzie się nie tylko tradycyjny
ceremoniał dożynkowy z przekazaniem chleba, ale i inne atrakcję przygo-
towane przez organizatorów.

W związku z uroczystościami dożynkowymi tradycyjnie już apeluje-
my do współmieszkańców o godne przygotowanie swego otoczenia na
powitanie gości oraz o przygotowanie i zaprezentowanie tradycyjnych
wieńcy dożynkowych.

E. Lubawy

KOLEJNY  ROK SUSZY!
Niestety, tak jak w latach ubiegłych niedostateczna ilość opadów i

afrykański upał notowany w czerwcu i lipcu spowodowały  znaczne
straty w uprawach polowych.

Ta trudna sytuacja była przyczyną podjęcia przez Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki decyzji o przystąpieniu do komisyjnego szacowania  strat
w  zgłoszonych  uprzednio  gospodarstwach. Zgłoszenia  takie przyjmo-
wane będą   w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach ( pokój nr 2 )  do dnia
27 lipca.

Przewiduje się, że uruchomione zostaną kredyty preferencyjne z do-
płatami do oprocentowania, których dokonywać będzie Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

KONTA NA KORZYSTNYCH
WARUNKACH

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości korzystnego
założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku
Spółdzielczym dla pobierających świadczenia rodzinne.

Miesięczny koszt prowadzenia tego konta wynosi 2,00zł. Regulowa-
nie zobowiązań takich jak prąd, telefon, itp. bezpośrednio z konta wynosi
1,00zł od każdego zapłaconego rachunku.

Zachęcamy do skorzystania z tej preferencyjnej oferty.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach przypomina o składaniu wnio-

sków na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną na nowy okres
zasiłkowy 2006/2007.

Druki wniosków można pobrać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej.
 Świadczenia przyznawane będą na podstawie dochodów za 2005r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach przypomina, iż od 1 stycznia 2003 r.
wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed
dniem 1 stycznia 2001 r. na nowy wzór w następujących terminach:

o Wydane do roku 1972 r.
wymiana od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
o Wydanych w latach 1973-1980
wymiana od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
o Wydanych w latach 1981-1991
wymiana od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
o Wydanych w latach 1992-1995
wymiana od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
o Wydanych w latach 1996-2000
wymiana od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

ZNALEŹLI PRACĘ!
   „Dziwny jest ten świat”, już przed laty śpiewał Czesław Nie-

men. I rzeczywiście. Potwierdzenie tych słów widzimy na co dzień.
Bo czyż nie dziwne jest, iż w gminie w której na dzień 30.06 br 615
osób pozostawało bez pracy, w tym 472 osoby bez prawa do zasiłku,
gdzie wielu decyduje się na prace nawet na czarno za równowartość
butelki piwa za godzinę, równocześnie są osoby które porzucają
miejsce pracy.

   Właśnie taka sytuacja zaistniała w ostatnich tygodniach w Gminie
Skoki, gdzie dwoje z pośród pracowników zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych zaczęło chodzić do pracy w kratkę i opuszczać miejsce
pracy bez usprawiedliwienia. Skutek był wiadomy- rozwiązanie stosun-
ku pracy bez wypowiedzenia.

   Równocześnie dla 8 osób, prace interwencyjne stały się podstawo-
wym i zasadniczym źródłem utrzymania. Pracownicy ci przysparzają
wiele dóbr gminie. Dzięki ich pracy wykonuje się remonty i modernizację
obiektów, w tym adaptacje pomieszczeń po Zakładzie Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej na cele mieszkalne oraz adaptacje pomieszczeń
piwnicznych Przedszkola Samorządowego na cele socjalno-kulturalne.
Pracownicy ci pracują też przy utrzymaniu zieleni miejskiej i przy re-
montach budynków komunalnych.

   By pomóc młodzieży pozostającej bez pracy Urząd Miasta i Gminy
zdecydował się też na zatrudnienie na stażach 4 absolwentów szkół śred-
nich oraz na zatrudnienie 2 osób w ramach przygotowania zawodowego.

E. Lubawy

Dzieki pracom interwencyjnym dzieci mogły się bawić na nowym placu zabaw.
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w okresie od  27.05.do 20.07.2006 r.
WYDANO ZARZĄDZENIA W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH:

• podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i Gminy
Skoki za 2005 r.;

• terminów przeprowadzenia w roku 2006 kontroli w zakresie przestrze-
gania przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicz-
nych realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej celo-
wości zaciągania zobowiązań finanowych i dokonywania wydatków;

• wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2006;
• powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wyko-

nywania zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolonta-
riatu przez Stowarzyszenie pn. „Klub Sportowy Wełna Skoki”;

• terminu przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystania dotacji na
działalność oświatową;

• zmiany Zarządzenia Nr 20/2006 w sprawie określenia terminów przeka-
zywania z budżetu Miasta i Gminy Skoki dotacji na działalność Biblio-
teki Publicznej w Skokach;

• zmiany Zarządzenia Nr 5/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na dys-
ponentów środków, oraz planu wydatków na zadania zlecone realizo-
wane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki;

• powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Skokach;

• powołania komisji do przeprowadzenia oceny zgłoszonych posesji i
gospodarstw w konkursie „Piękna i Zielona Gmina 2006”;

• zmiany składu komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej na
ulicy Kościuszki w Skokach – III etap;

• zatwierdzenia cen i sprzedaży drewna pozyskanego z działek nr 1052/3
w Skokach i 526/21 w Sławicy, będących własnością Gminy Skoki;

• wyłączenia ze sprzedaży drewna pozyskanego z działki nr 1052/3 w
Skokach będących własnością Gminy Skoki;

• zatwierdzenia kosztów realizacji inwestycji planowanych do poniesie-
nia w roku 2006 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach ze
środków własnych;

• powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Skokach;
• ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gminnej

nr 68 w Kakulinie oraz powołania komisji przetargowej;
• rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilno-

prawnym, do których nie stosuje się przepisów  ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami);

• ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nierucho-
mości zabudowanej budynkiem inwentarskim położonej w Rejowcu
obejmującej działkę nr 89/4 o pow. 0,1224 ha  oraz powołania komisji
przetargowej;

PRZETARGI
Ogłoszono i rozstrzygnięto
• Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika na ulicy Jana Pawła II

w Skokach. W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy
chodnika na długości ok. 305 mb. od Placu Strażackiego do skrzyżowa-
nia ul. Jana Pawła II z ul. Wągrowiecką i ul. Kazimierza Wielkiego. Do
przetargu przystąpiło 2 oferentów. Najniższą cenę zaproponowała fir-
ma Zakład Instalacji Sanitarnych Ślusarstwo, Bekoniarstwo, Transport,
Tadeusz Kopała, z Bliżyc. Cena oferty 215  260, 00 zł. Zadanie zostanie
zrealizowane do 30 września br.

• Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem inwentarskim i stodołą, położonej w Pawłowie Skockim,
obejmującej działkę nr 302/2 o pow. 0,3167 ha; Cena wywoławcza
30  000,00 zł. Do przetargu przystąpiły 2 osoby. Działkę sprzedano za
kwotę 30  300,00 zł.

• Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Wągro-
wieckiej w Skokach. Inwestycja obejmuje montaż linii napowietrznej i
ziemnej, ustawienie 3 słupów oświetleniowych oraz montaż 8 punktów
oświetlenia. Wyłoniono wykonawcę robót tj. Energo-Tele Edmund Po-
kładowski, Gniezno. Zadanie zostanie zrealizowane do 31 sierpnia br.
za kwotę 25  217,93 zł.

• Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w południowej
części wsi Łosiniec etap-I. W ramach finansowanego z FOGR zadania,
wykonane zostanie 1930 mb podbudowy (szer. 4,2 m.). Przetarg wygra-
ła firma Drog-Serwis Wysocki z Murowanej Gośliny. Cena oferty:
151  199,97 zł. Planowany termin zakończenia robót: 15 września br.

• Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu we wsi Wysoka. Budo-
wę kanalizacji na odcinku 392 m wraz z 10 studniami kanalizacyjnymi
zrealizuje firma Zakład Instalacji Sanitarnych Ślusarstwo, Bekoniarstwo,
Transport, Tadeusz Kopała, z Bliżyc. Cena oferty: 25  132,58 zł.

• Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Ko-
ściuszki – III etap. W ramach zadania przewidziano budowę 645 m.
wodociągu  wraz z wykonaniem 2 przyłączy. Wyłoniono wykonawcę
robót tj. Zakład Instalacji Sanitarnych Ślusarstwo, Bekoniarstwo, Trans-
port, Tadeusz Kopała, z Bliżyc. Zadanie wykonane do 8 września br.
zostanie za kwotę 80  533,86 zł.

Ogłoszono
• Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 68 w

Kakulinie. Nieruchomość o pow. 0,94 ha, kwota wyjściowa 28  830,50
zł., termin przetargu 4 września br.

• II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem inwentarskim położonej w Rejowcu obejmującej działkę
nr 89/4 o pow. 0,1224 ha.  Cena wywoławcza sprzedaży 14  400 zł.
Termin przetargu 25 sierpnia br.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA
• Zakończono remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Rościnnie.

W ramach zadania  położono asfalt na długości 520 mb (5 m szerokości).
Remont wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Cho-
dzieży. Łączy koszt zadania 78  tys zł.

• Wykonano remont chodnika wraz z budową zatoki parkingowej na ulicy
Wągrowieckiej (dł. chodnika 208 mb). Zadanie za łączną kwotę 66 tys
zrealizowała, wyłoniona w drodze przetargu, firma Zakład Instalacji
Sanitarnych Ślusarstwo, Betoniarstwo, Transport, Tadeusz Kopała, z
Bliżyc.

• Zakończono remont 200 mb chodnika we wsi Jagniewice. Koszt zadania
30 tys zł.

• Wykonano podkłady geodezyjne i zlecono opracowanie dokumentacji
na przebudowę drogi gminnej w Lechlinku.

• W związku z zainteresowaniem wykupem, dokonano pilotażowej wy-
ceny działek POD Hipolita Cegielskiego.

• Dobiegają końca procedury związane ze sprzedażą działki gminnej nr
85/4, położonej w Rejowcu (działka przeznaczona na poszerzenie sie-
dliska gospodarstwa rolnego).
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• W związku z niemożnością ustalenia granic działki nr 26 w Pawłowie

Skockim, prowadzone jest postępowanie dotyczące ustalenia przebiegu
granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami.

• Na wniosek Gminy Skoki, Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu
przekazała nieodpłatnie działki nr 4/16 w Stawianych oraz 85/4 w Re-
jowcu. Są to działki przeznaczone pod przepompownie ścieków.

• Trwają prace związane z wyznaczeniem nowych terenów budowlanych
w rejonie ulic Polnej i Wągrowieckiej oraz Sosnowej, Polnej i Topolowej.

• Trwają prace związane z budową nawierzchni ulic: Granicznej, Okrężnej
(przygotowano do położenia asfaltu) i Podgórnej (trwają prace ziemne).

• Prowadzone są remonty i adaptacje pomieszczeń przeznaczonych na
świetlice wiejskie w Brzeźnie, Rejowcu i Kuszewie.

• Trwają prace remontowe pomieszczeń po byłym Zakładzie Gospodarki
Komunalnej. Budynek przeznaczono do adaptacji na mieszkania socjal-
ne.

• Zakończono remont pomieszczeń dolnych w budynku przedszkola, prze-
znaczonych na działalność kulturalną.

• Dobiega końca budowa placu zabaw przy ulicy Krętej w Skokach. W
ramach zadania wykonane zostały następujące prace: rozbiórka szop,
zamontowanie betonowych podpór sąsiadujących budynków, uprząt-
nięcie i zniwelowanie terenu, zamontowanie palisad, przygotowanie grun-
tu pod zasiew trawy, założenie trawnika, wykorowanie terenu pod nasa-
dzenia, nawiezienie piachu, ułożenie chodników, zamontowanie urzą-
dzeń zabawowych i koszy.

• Przeprowadzono częściowy remont placu zabaw przy ulicy Polnej (wy-
miana siatek i ławek, odnowienie i montaż urządzeń zabawowych).

• Wymieniono przystanek autobusowy przy ul. Wągrowieckiej w Sko-
kach.

• Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na kandydata  na stanowisko dyrek-
tora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. Procedu-
ry konkursowe przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty. W konkursie na stanowisko dyrek-
tora Gimnazjum wyłoniony został dotychczasowy dyrektor, pan Wie-
sław Sierzchuła.

• Tradycyjnie już, przeprowadzono kolejną edycję konkursu „Piękna i
Zielona Gmina 2006”. Do konkursu w dwóch kategoriach tj. na najbar-
dziej czyste i schludne obejście gospodarstwa rolnego oraz na najładniej-
szy indywidualny dom z ogródkiem i obejściem, zgłoszono 33 obiekty.
Komisja konkursowa dokonała oceny ogródków i gospodarstw. W naj-
bliższym czasie nastąpi ogłoszenie wyników.

• W dniu 23 lipca rozpoczyną się rozgrywki w ramach Wiejskiego Turnie-
ju Piłki Nożnej. Do udziału w Turnieju zgłosiły się drużyny  z Roszko-
wa, Rakojad, Potrzanowa, Pawłowa Skockiego, Łosica i Kakulina.

Za³¹cznik Nr 1
do Zarz¹dzenia Nr 79 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 19.07.2006r.

OG£OSZENIE  O II   PRZETARGU
Na podstawie przepisów rozdzia³u 1 i 2 Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 14.09. 2004r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomo�ci
(Dz.U. Nr 207,poz.2108)

 Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
og³asza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci
gruntowej zabudowanej budynkiem inwentarskim po³o¿onej w
Rejowcu obejmuj¹cej dzia³kê Nr 89/4 o pow. 0,1224 ha.

1. Cena wywo³awcza sprzeda¿y nieruchomo�ci  wynosi:
14.400,00 z³ (zwolnienie z VAT)
2. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg ponosi dodatkowo
koszty zwi¹zane z przygotowaniem nieruchomo�ci do sprzeda¿y
w wysoko�ci:     1200,00 z³
3. Wysoko�æ wadium:                                                     2.500,00 z³
4. Przeznaczona do sprzeda¿y nieruchomo�æ zapisana w ksiê-
dze  wieczystej K.W nr 47.222  prowadzonej przez S¹d Rejonowy
w W¹growcu nie wykazuje obci¹¿eñ.
5. Opis nieruchomo�ci
Nieruchomo�æ zabudowana budynkiem inwentarskim wybudo-
wanym w technologii tradycyjnej o pow. u¿ytkowej 110,23 m2.
Budynek sk³ada siê z trzech czê�ci: inwentarskiej (37,73 m2),
stodo³y (42,95 m2) oraz dobudowanej czê�ci gospodarskiej
(29,55 m2)
6. Przeznaczenie nieruchomo�ci w planie
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Skoki obowi¹zuj¹cym do 31.12.2003 r. nieruchomo�æ po³o¿o-
na jest na terenach przeznaczonych pod us³ugi zwi¹zane z o�wia-
t¹. W obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Skoki s¹ to tereny zainwe-
stowania jednostek osadniczych.
7. Termin i miejsce wp³aty wadium:
Wadium nale¿y wp³aciæ gotówk¹ w kasie Urzêdu Miasta i Gminy
w Skokach - pokój na parterze lub na konto Urzêdu Miasta i
Gminy w Skokach - Nr konta: 07  102039030000150200118521
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wp³ynê³o  na
konto Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach  najpó�niej do dnia 21
sierpnia 2006r (poniedzia³ek).
8. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbêdzie siê w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach w
dniu 25 sierpnia 2006r. (pi¹tek) o godz. 10oo.
9. Informacja o skutkach uchylenia siê od zawarcia notarialnej
umowy sprzeda¿y
W razie uchylenia siê uczestnika przetargu, który przetarg wygra³
od zawarcia umowy sprzeda¿y wp³acone wadium ulega prze-
padkowi.
10. Uwagi:
a) w przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby, które wnios¹ wadium w
terminie wyznaczonym w og³oszeniu o przetargu,
b) oglêdzin przedmiotu sprzeda¿y bêdzie mo¿na dokonaæ po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,
c) og³aszaj¹cy zastrzega sobie mo¿liwo�æ odwo³ania przetargu z
wa¿nych powodów, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³a-
niu przetargu do publicznej wiadomo�ci a tak¿e przyczynê odwo-
³ania przetargu.
d) szczegó³owych informacji o przetargu udziela Referat Gospo-
darki Komunalnej i Rolnictwa w Urzêdzie Miasta i Gminy w Sko-
kach - pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 815.

UWAGA MIESZKAŃCY!
Zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Gminy Skoki

www.gmina-skoki.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej
http://skoki.nowoczesnagmina.pl

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki og³asza, ¿e zamierza sprze-
daæ w drodze przetaru nieograniczonego nieruchomo�æ gmin-
n¹ po³o¿on¹ we wsi Kakulin, stanowi¹c¹ dzia³kê nr 58 o pow.
0,94 ha przeznaczon¹ w studium na tereny zainwestowania
jednostek osadniczych.                                                     

Cena wywo³awcza 28.830,50 z³
Wadium w wysoko�ci 3000 z³ nale¿y wp³aciæ w kasie Urzêdu do
dnia 31 sierpnia 2006 r. godz. 15.00 ( czwartek)
Termin przetargu wyznaczono na dzieñ  4 wrze�nia 2006 r. godz.
13 .00 ( poniedzia³ek ).

Og³oszenie pe³nej tre�ci zamieszczono na tablicy informacyjnej
Urzêdu. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce przedmiotu przetar-
gów uzyskaæ mo¿na równie¿ pod numerem telefonu 8925-815.
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XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
11 lipca br odbyła się kolejna XLVIII sesja Rady Miejskiej obecnej

kadencji. Sesji przewodniczyła Grażyna Szymkowiak. Sekretarzem obrad
był Zbigniew Kujawa. Obrady zakończyły się podjęciem 9 – ciu uchwał,
w tym:

1. Uchwały nr XLVIII/ 295 /2006
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z

przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Narodowego  Fun-
duszu  Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej na sfinansowanie
wykonania projektu budowlanego – dokumentacji  projektowej dla inwe-
stycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w
ramach projektu nr  2004/PL/16/C/PE/030 pn. ”kanalizacja obszaru  Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do  dofinanso-
wania z Funduszu  Spójności.

2. Uchwały nr  XLVIII/296/2006
 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z

przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki  z Wojewódzkiego
Funduszu  Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej na sfinansowanie
wykonania projektu budowlanego – dokumentacji  projektowej dla inwe-
stycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w
ramach projektu nr  2004/PL/16/C/PE/030 pn. ”kanalizacja obszaru  Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do  dofinanso-
wania z Funduszu  Spójności.

Podjęcie tych dwóch uchwał poprzedziło wystąpienie Tomasza Łęckie-
go-Burmistrza Murowanej Gośliny, a zarazem Przewodniczącego Związ-
ku Międzygminnego Puszcza Zielonka i Danuty Trepińskiej- Skarbnika
Związku. Przybliżyli oni sprawy związane z realizowaną przez Zwią-
zek, którego członkiem jest Gmina Skoki, inwestycją pod hasłem „Kanali-
zacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, zgłoszo-
ną do dofinansowania z Funduszu Spójności, to jest w ramach środków
przydzielanych przez Unię Europejską.

Podjęcie w/w uchwał umożliwi Związkowi sfinansowanie wykonania
projektu budowy kanalizacji sanitarnej, a w konsekwencji uzyskanie środ-
ków z Unii Europejskiej i realizację samej inwestycji, która umożliwi
między innymi odbiór ścieków z Gminy Skoki przez oczyszczalnię w
Szlachęcinie i likwidację niewydolnej oczyszczalni w Skokach .

3.  Uchwały nr XLVIII/297/2006
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę gruntów pod

budowę chodnika przy ul. Kościelnej w Skokach.
Realizacja tej uchwały umożliwi nabycie od Parafii św. Mikołaja w

Skokach działki i w konsekwencji doprowadzi do budowy nowego, po-
szerzonego chodnika na ul. Kościelnej w Skokach, a tym samym poprawi
zarówno bezpieczeństwo pieszych, jak i pojazdów w tej części miasta.

4. Uchwały nr XLVIII/298/2006
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 2006r.
Mocą tej uchwały dochody budżetu Gminy zwiększyły się o kwotę

305.421 zł. i aktualnie wynoszą 18.207.776 zł. Natomiast wydatki wzro-
sły o kwotę 272.123 zł. i obecnie wynoszą łącznie 19.035.934 zł.

5.  Uchwały nr XLVIII/299/2006
w sprawie  zaciągnięcia kredytu.
Mocą tej uchwały Rada upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia długo-

terminowego kredytu w wysokości 1.000.000zł.przeznaczonego na sfi-
nansowanie zaplanowanych na rok 2006 inwestycji drogowych. Kre-
dyt umożliwi realizację zadań, a jego spłata zostanie rozłożona na okres 7-
miu.lat kalendarzowych.

6. Uchwały nr XLVIII/300/2006
w sprawie  określenia zakresu i formy informacji o  przebiegu  wykona-

nia budżetu oraz informacji o  przebiegu  wykonania planu  finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego  roku.

Uchwałą tą Rada określiła zakres  i formy informacji, którą  Dyrektor
Biblioteki Gminnej zobowiązany będzie przedkładać Burmistrzowi za

okres I półrocza każdego roku.
  7. Uchwały nr XLVIII/301/2006
 w sprawie  ustalenia opłaty za świadczenia udzielone przez Przed-

szkole Samorządowe w Skokach.
Uchwałą tą Rada postanowiła, że z dniem 1 września br.  odpłatność

stała za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Skokach
i przebywające w nim ponad minimum programowe, tj. ponad 5godz.
wynosić będzie 70 zł. Odpłatności takiej natomiast nie ponosić będą ro-
dzice tych dzieci, które z usług Przedszkola korzystać będą w okresie 5-
godz.

  8.  Uchwały nr XLVIII/302/2006
 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej poło-

żonej  w  Lechlinie.
Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do sprzedaży w drodze prze-

targu działki nr.244/1 o pow. 0, 0143 ha położonej w Lechlinie.
  9. Uchwały nr XLVIII/303/2006
 w sprawie  wprowadzenia „ Regulaminu korzystania z placów  zabaw

zlokalizowanych na terenach  stanowiących własność Gminy Skoki.
W uchwale tej Rada określiła tryb i zasady korzystania  z placów zabaw

dla dzieci zlokalizowanych na terenach będących własnością Gminy Sko-
ki.

Rada wyraziła też pozytywną opinię w sprawie wyznaczenia działek
służących poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyle-
głych oraz w sprawie geodezyjnego wydzielenia działek stanowiących
ulice dojazdowe w Sławicy.

Wszystkie w/w uchwały zostały podane do publicznej informacji na
stronie internetowej gminy: http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Równocześnie wraz z protokołem sesji są one do wglądu w Urzędzie
Miasta i Gminy, u inspektora ds. rady Grażyny Kidy – pokój nr 8.

E. Lubawy

LEPIEJ SŁUŻYĆ MIESZKAŃCOM
Realizując inwestycje w zakresie drogownictwa i budowy urzą-

dzeń komunalnych Samorząd Gminny nie zapomina też o potrze-
bach socjalno – kulturalnych i społecznych swych mieszkańców.

Tak więc w obecnym roku podjęto adaptacje, remonty i rozbudowę
następujących obiektów:
1. Adaptacje niewykorzystanych pomieszczeń piwnicznych w Przed-

szkolu Samorządowym w Skokach na cele socjalno – kulturalne z prze-
znaczeniem ich na potrzeby Grupy Artystycznej SKOCZKI. Łącznie z
tymi pracami przeprowadzono działania w sprawie poprawy warun-
ków korzystania z sąsiednich pomieszczeń zajmowanych przez Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego i Koło Polskiego Związku Wędkarskiego.

2. Rozbudowę istniejącej świetlicy wiejskiej w Rejowcu z równoczesnym
wykonaniem sanitariatów i urządzeniem kuchni.

3. Adaptację obiektu byłej hydroforni w Brzeźnie na świetlicę wiejską.
Obejmującą równocześnie urządzenie kuchni i sanitariatów.

4. Kapitalny remont świetlicy wiejskiej w Kakulinie obejmujący między
innymi wymianę zużytych okien na okna plastikowe.

5. Kapitalny remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie, w ramach którego
dokona się naprawę  dachu i malowanie pomieszczeń.

6. Remont świetlicy wiejskiej w Kuszewie obejmujący między innymi
wymianę drzwi i dobudowę komina.

7. Remont świetlicy wiejskiej w Grzybowie obejmujący wymianę drzwi
zewnętrznych.

8. Remont świetlicy wiejskiej w Potrzanowie obejmujący remont i roz-
dział instalacji elektrycznej i remont kuchni.
Wszystkie podejmowane modernizacje i remonty mają na celu przy-

stosowanie świetlic do potrzeb życia codziennego samorządów wiejskich
i ich mieszkańców.

Równolegle do wyżej wymienionych działań podjęte zostały działania
na rzecz najmłodszych, w ramach których zagospodarowano niewyko-
rzystaną działkę przy ul. Krętej w Skokach, na której urządzono Plac
Zabaw dla Najmłodszych. Równocześnie podjęta została modernizacja i
rozbudowa Placu Zabaw przy ul. Polnej w Skokach.
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UDANY I POŻYTECZNY
WYPOCZYNEK!

65 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych reprezentują-
cych wszystkie gminy Powiatu Wągrowieckiego, w tym 21 z Gminy
Skoki,  przybyło w dniu 28 czerwca br do Ośrodka Stowarzyszenia
„Dorośli Dzieciom” nad jeziorem Budziszewskim w Rościnnie. Dla
wielu było to kolejne spotkanie z Ośrodkiem i z obozową kadrą – pracow-
nikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz członka-
mi Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Wągrowieckiego. Inni przy-
byli tu po raz pierwszy. Jednak wszystkich łączyło wspólne dążenie,
chęć czynnego wypoczynku, połączonego ze wspaniałą przygodą i do-
skonaleniem swych umiejętności z zakresu szeroko pojętego ratownic-
twa. Bo też organizatorzy obozu – Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej i Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych w
Wągrowcu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mieścisku zadbali o to by
program pobytu był jeszcze bardziej atrakcyjny niż zwykle. Były więc
dzienne i nocne leśne eskapady z zakresu zachowania się w lesie i orienta-
cji w terenie. Były też zajęcia na wodzie. Dla wszystkich pływanie w
kapokach na kajakach oraz  przy użyciu pozyskanej z Marynarki Wojen-
nej oryginalnej tratwy ratowniczej pokazy z zakresu ratownictwa wod-
nego połączone z ratownictwem medycznym topiących się. Tutaj swe
umiejętności zaprezentowali wspierani przez Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy ratownicy z Centrum Wodnego Ratownictwa w Szudowie
Młyn.

Odrębny charakter miały pokazy i zajęcia z ratownictwa wysokościo-
wego połączone z ratowaniem przy pomocy systemów linowych ludzi z
płonących mieszkań. Wielką atrakcją dla uczestników stały się pokazy
modeli pływających sterowanych falami radiowymi zaprezentowane przez
Jana i Jerzego Springerów. Powodzeniem cieszyły się też zajęcia zorgani-
zowane przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu, a więc prezentowane
przez Zofię Zawol lepienie z gliny figurek i przedmiotów powszechnego
użytku oraz prezentowane przez Gustawe Patro wycinanki z papieru, w
których to zajęciach młodzież miała możliwość praktycznego sprawdze-
nia swych umiejętności.

Były też zajęcia praktyczne z zakresu szkoły przetrwania, a więc ra-
dzenia sobie w środowisku, pozyskiwania i odkażania wody i żywności
w warunkach zagrożenia. Młodzież poznawała też zasady budowy schro-
nień, a także doboru ubioru na różne warunki klimatyczne. Dużo uwagi
poświęcono też taktyce działania ratowników i postępowania w razie
pożaru, z pożarami testowymi łącznie – postępowanie w czasie pożaru
cieczy palnych, ciał stałych i ciał rozdrobnionych.

Urozmaiceniem zajęć i czystą przyjemnością stało się wędkowanie oraz
pływanie i nurkowanie w podstawowym sprzęcie w wodach jeziora., a
także wycieczka autokarowa do ośrodka Nadleśnictwa Durowo w Ko-
bylcu.

Pokaz swych umiejętności zdobytych w trakcie pobytu w Rościnnie
młodzież dała w dniu 10.07 br w trakcie wizytacji obozu przez Komen-
danta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryga-
diera Andrzeja Klimuka oraz  Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Poznaniu Stefana Mikołajczaka i towarzyszą-
cych im Starostę Wągrowieckiego Józefa Sulikowskiego, Komendanta
Powiatowego Policji Artura Sobolewskiego i Powiatowego Inspektora
Sanitarnego Pawła Gilewskiego oraz Burmistrzów i Wójtów Powiatu Wą-
growieckiego, a także Prezesów Zarządów Gminnych i Komendantów
Gminnych OSP.

Spotkanie to stało się okazją do podsumowania i zaprezentowania
umiejętności oraz sprawności zdobytych w trakcie dwutygodniowego
szkolenia, a pokaz ratownictwa wodnego i pokaz ratownictwa technicz-
nego połączone z ratownictwem gaśniczym i ratowaniem ludzi z rozbite-
go pojazdu i udzieleniem im pierwszej podstawowej opieki medycznej
zostały wysoko ocenione przez uczestników spotkania.

Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Rościnnie odbywał się
już 3 rok z rzędu. Wcześniej były już 4 podobne obozy w Margoninie.
Wszystkie cieszyły się wielkim uznaniem zarówno ze strony  uczestni-
ków, jak i odwiedzających je gości.

E. Lubawy

WESOŁA WYCIECZKA
Dnia 26,06.2006 r o godz. 6.00 rano „Wesołe Misie” spotykają się na

mszy św, którą prowadzi ks. Jacek Wichłacz opiekun naszej wspólnoty.
Na tej mszy żegnamy ks. Jacka, który był w naszej parafii 4 lata wika-
riuszem, a zostaje przeniesiony do Pobiedzisk do parafii św. Michała.

Po mszy św. wspólne zdjęcie i wyjazd. W drodze do Ustronia Morskiego
jedziemy do Malborka, aby zwiedzić tam zamek. Po zamku oprowadza nas
pani przewodnik, która opowiada jak w 1457 r. warownia przeszła w posia-
danie Polaków. Kazimierz Jagiellończyk wykupił zamek z rąk czeskiej załogi,
której Krzyżacy nie płacili żołdu. Przez ponad 300 lat, do 1772 r. pozostała
on w rękach polskich władców. W zamku mieściły się urzędy administracji
królewskiej. Znajdowała się mennica królewska a w murach Zamku Królew-
skiego magazyny zaopatrzenia wojskowego. Po godzinnym pobycie w Mal-
borku wyruszamy w dalszą drogę w kierunku Gdańska, gdzie mamy zwie-
dzać Starówkę, ale deszcz i burza uniemożliwiła zwiedzanie miasta. Dlatego
dalej kierujemy się w stronę Ustonia Morskiego, gdzie czeka nas kolacja.

Na drugi dzieli wyruszyliśmy nad morze, na plażę. Dzieci były zachwyco-
ne kąpielą w morzu. Na koniec drugiego dnia ks. Jacek odprawił mszę św. w
warunkach polowych.

W trzecim dniu, po posiłku wyruszamy do Kołobrzegu. Największą rado-
ścią dla dzieci był rejs statkiem, dla wielu z nich był to pierwszy w ich życiu
morski rejs. Potem jemy obiad i udajemy się do domu. Trzydniowy wyjazd
dobiega końca. Do Skoków przyjechaliśmy około 20.30. dzieci były zmęczo-
ne, ale na ich twarzach można było wyczytać zadowolenie z pobytu nad
morzem.

Danuta Bień

LEKKA ATLETYKA
17 lipca br. na stadionie „Olimpii” w Poznaniu odbył się lekko-

atletyczny miting okręgowy w  obsadzie międzynarodowej. W zawo-
dach tych wystartowało dwóch mieszkańców naszej gminy uzysku-
jąc bardzo dobre wyniki.

Tomasz Kawczyński zajął 4 miejsce w klasyfikacji ogólnej skoku w dal
i 1 miejsce w swoim roczniku bardzo dobrym wynikiem 6,13m (rekord
życiowy).

Łukasz Nowak wygrał chód sportowy na sprinterskim dystansie 3 km,
uzyskując wynik 12  min 56 sek,78. (rekord wielkopolski juniorów).E.L.

PODZIĘKOWANIA...
To za sprawą mieszkańców wsi mieszczących szkoły Fundacji Pomoc

Dzieciom Wiejskim w Bliżycach, którzy przygotowali barwny „Pociąg
Unijny” oraz zaprezentowali stroje i poddali degustacji dania charaktery-
styczne dla kilku państw Unii Europejskiej oraz za sprawą pań – członkiń
Kół Gospodyń Wiejskich w Kakulinie, Kuszewie, Rościnnie i Łosińcu,
które prezentując swe wsie poddały degustacji potrawy regionalne, tego-
roczne Dni Skoków stały się prawdziwym świętem Gminy Skoki.

Dziękując tej społeczności, Burmistrz Tadeusz Kłos spotkał się z mło-
dzieżą i nauczycielami szkół Fundacji oraz z paniami z Kół Gospodyń
Wiejskich Kakulina, Kuszewa, Rościnna i Łosińca i wręczając im drobne
upominki z logo gminy wyraził im podziękowania i wyrazy wdzięczno-
ści za uatrakcyjnienie tegorocznych Dni Skoków.

E. Lubawy

Ośrodek Szkoleniowy „SZKOLENIOWIEC” w Skokach
zaprasza do nauki

   Rozpoczynamy nabór i zapisy na nowy rok szkolny (od września 2006 r.)
do następujących klas:
   - Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej w  zawodach handlowiec – sprzedawca oraz rolnik – nauka trwa trzy lata,
   - Studium Policealne – szkoła dwuletnia,
   - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych dwu lub trzyletnie.
Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu (sobo-
ta, niedziela). Zgłoszenia przyjmują oraz bliższych informacji udzielają:
   Sekretariat Gimnazjum w Skokach, ul. Rogozińska 1, tel. 8-124-722
   p. Maria Kapusta, tel.(0-61) 8-925-441;
   p. Wiesław Nowak, tel. (0-61) 8-124-154; tel. kom. 0-607-620-645.
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I chociaż nasze drużyny nie zdobyły pucha-
ru, to przeżyły wspaniałą przygodę oraz stały
się rewelacją i bohaterami Turnieju. Zresztą o
nastrojach Turnieju oraz pozycji i roli naszych
drużyn, a zwłaszcza naszej reprezentacji młod-
szej tak pisała „Gazeta Wyborcza”, zarówno w
dniach rozgrywek, jak i w dniach po nich nastę-
pujących.

Wydanie sobotnio-niedzielne, 8-9 lipca
2006, artykuł pt. „Małe Polski, małe Brazy-
lie” – cytuję:

„Zaczyna się od trzęsienia ziemi, bo Niemcy
prowadzą z Polską 2:0. potem napięcie rośnie,
bo Polska doprowadza do 3:2. Sen kibica? Nie,
to nasz turniej dziecięcy o Puchar ”Gazety Wy-
borczej”.

(...) Nie wiadomo zatem, kto będzie Brazylią,
a kto Polską i czy na pewno pierwsza jest fawo-
rytem w starciu z drugą. W turnieju dwunasto-
latków akurat Polska rodem ze Skoków była
jedną z rewelacji. – Jeszcze tego lata Polska bę-
dzie mistrzem świata! – zawołały dzieci ze Sko-
ków, zakładając na dowód tego kanarkowe stro-
je a la Brasil. Koszulki swej drużyny, Polski,
dostaną od nas jako nagrodę główną, o ile wy-
grają turniej. Dzieci ze Skoków nie miały co do
tego wątpliwości. – Mamy silny zespół. Jeste-
śmy lepiej przygotowani od drużyny Janasa –
orzekły.

(...) I że w ćwierćfinale trafiają na Polskę. –
Gramy z Polską! – wołały – Jaka szkoda! Głu-
pio będzie ją wyeliminować! Polska ze Skoków
podbiła nasze serca. Nie tylko wynikami i wa-
lecznością. Także podejściem do turnieju. Mali
Polacy obiecali, że ich wynik meczu otwarcia z
Ekwadorem będzie dokładnie odwrotny niż ten
reprezentacji Janasa. Obietnicę spełnili z nawiąz-
ką, bo wygrali z Ekwadorem z os. Kwiatowego
w Poznaniu aż 4:0.

(...) – Polska! Polska! – zawołali. – Nie znali-
śmy się wcześniej, dopiero tu się zaprzyjaźnili-
śmy – mówią chłopcy z Polski. – Zresztą nie
tylko z Chorwacją, ale i z Ekwadorem. A już
chyba najbardziej z USA! Oni są strasznie fajni!
To właśnie Polska i USA stoczyły najbardziej
zażarte boje. Nie ze sobą jednak. Polska grała z
Niemcami. Przegrywała 0:2, aż tu nagle... Od-
dajmy zresztą głos chłopcom z Polski, relacjo-
nuje Artur Kucharski: - Dostawaliśmy 0:2, ale
podali mi piłkę z autu. Pobiegłem i strzeliłem na
1:2. no i się podbudowaliśmy wtedy. Potem była
brama na 2:2. chłopaki, kto strzelił na 2:2? „Gru-

Trampkarze młodsi nadzieją „Wełny” Skoki
i najlepszą promocją Gminy

Kilkadziesiąt młodzieżowych drużyn piłkarskich z Poznania i Wielkopol-
ski spotkało się w „Turnieju o Puchar Gazety Wyborczej 2006”, który
odbywał się w Poznaniu w dniach od 7 – 9 lipca br.

Wśród piłkarzy znalazły się też reprezentacje Skoków. Ta młodsza, do
lat 12, prowadzona przez trenera i opiekuna Radosława Kujawę, i starsza
pod kierownictwem Grzegorza Samola.

cha”? tak, „Grucha” strzelił! Aha, proszę napi-
sać, że była świetna gra bramkarzy Macieja
Kujawy i Adriana Dębiny.”

Wydanie poniedziałkowe – 10.07.2006 – ar-
tykuł pt. „Mundial w Poznaniu rozstrzygnię-
ty.”:

(...) najbarwniejszą drużyną była Polska ka-
tegorii młodszej, rodem ze Skoków. Stawiła się
ona na turniej z ubranymi w biało-czerwone
barwy kibicami i flagami. Żywiołowo dopingo-
wała nie tylko swoich piłkarzy, ale i inne drużyny
obu kategorii wiekowych. Jak mówili „Polacy”-
te, z którymi się na turnieju zaprzyjaźnili i które
były sympatyczne. To niewątpliwie wpływ wycho-
wania tej grupki przez opiekuna Radosława
Kujawę, które było właściwie wzorowe. Podob-
nie jak w przypadku Brazylii z Sokołowa, którą
prowadził Grzegorz Kaźmierczak. Obaj pano-
wie i pozostali rodzice tak kierowali dziećmi, że
wpoili im wraz z wolą walki także zasady posta-
wy fair i szacunek do rywala, który wyznacza
tym samym poziom szacunku dla siebie. Naj-
piękniej wygrywali i najpiękniej przegrywali. A
kwintesencją był finał, w którym Polska wbiła
dwa gole po zaledwie minucie gry, a jednak mała
Brazylia odrobiła straty. Choć emocji było tak
wiele, że aż wylewały się z boiska, a opiekuno-
wie krzyczeli, szaleli wręcz przy lini, po meczu
uścisnęli się serdecznie i pogratulowali sobie
walki, a nawet robili wspólne zdjęcia. Czy to nie
wspaniałe?”

Oraz artykuł pt. „Brazylia i Szwajcaria
mistrzami świata”

„Tradycyjnie już większe emocje były w gru-

pie młodszej, w której rywalizują co najwyżej
dwunastolatkowie. Tam do finału doszła Brazy-
lia i... Polska! Ten drugi zespół, który przyjechał
do Poznania ze Skoków, był rewelacją nie tylko
ze względu na piłkarzy występujących na bo-
isku, ale także rezerwowych. Ci, wystrojeni w
czapeczki i koszulki reprezentacji Polski, wy-
machując flagami, głośno dopingowali swój ze-
spół. <<Jeszcze tego lata Polska będzie mistrzem
świata!>>- darli się w niebogłosy, ale w finale
nie sprostali Brazylii z Sokołowa. Przegrali z
nią 2:3, choć w ciągu pierwszej minuty meczu
strzelili dwa gole i prowadzili już 2:0.”

Czytelników zainteresowanych dalszymi
wrażeniami z dziecięcego Mundialu odsyłamy
do „Gazety Wyborczej” z 11 i 12 lipca, gdzie
znajdzie się zdjęcia i dalsze słowa na temat na-
szej skockiej młodzieży.

Nasi mali bohaterowie wystąpili w składzie:
Artur Kucharski, Adrian Deminiak, Rado-
sław Kramer, Tobiasz Lisecki, Michał Grusz-
ka, Maciej Kujawa, Patryk Stoiński, Błażej
Gebler, Krzesimir Kaczmarek, Filip Kuja-
wa, Dawid Chojnacki , Sebastian Rosik, Fa-
bian Burzyński, Jakub Liberski, a do Turnie-
ju przygotował ich i poprowadził opiekun i
trener Radosław Kujawa.

Za tę piękną postawę, która rozsławiła nasze
miasto i stała się wspaniałą promocją Gminy
Skoki dziękujemy zawodnikom i ich opiekuno-
wi – panu Radosławowi Kujawie oraz wszyst-
kim rodzicom, opiekunom i kibicom, którzy w
tych dniach  towarzyszyli naszej młodzieży.

Słowa podziękowania i życzenia dalszych
sukcesów na sportowej niwie trampkarzom i
ich trenerowi Radosławowi Kujawie wraz z pię-
cioma piłkami futbolowymi  przekazał Bur-
mistrz Tadeusz Kłos, który z naszymi bohate-
rami spotkał się w dniu 20.07 br.

E. Lubawy

Drużyna trampkarzy młodszych Klubu Sportowego „Wełna” Skoki zakończyła sezon 2005/
2006 r. na 4 miejscu, tracąc do 2 drużyny 4 punkty. Ponadto trampkarze młodsi zajęli II miejsce w
Turnieju o Puchar, „Gazety Wyborczej”. Nasi trampkarze przegrali tylko jeden mecz dopiero w
finale tego Turnieju, a ich bilans bramkowy to 20-6.

W związku z zakończonym sezonem piłkarskim 2005/2006 trampkarze młodsi wraz z trenerem
Radosławem Kujawą składają podziękowania osobom, które wspierały tę drużynę. Dziękujemy
gospodarzowi Klubu „Wełna” Skoki  panu Eugeniuszowi Kielmie i kierownikowi drużyn piłkarskich
tego Klubu Pawłowi Szudrowiczowi za sprawną organizację oraz za przygotowanie boisk do trenin-
gów. Ponadto szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów: Michała Rosika, Andrzeja Stil-
lera i Bernarda Kucharskiego, którzy zapewnili drużynie napoje oraz sprzęt piłkarski.

Nasze podziękowania kierujemy również dla Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy Skoki za
zakup nowego sprzętu piłkarskiego, a także dla kibiców, którzy wspierali nas przez cały sezon.

W tym miejscu kierujemy apel do wszystkich firm, tych dużych i małych, które chciałyby
wspierać finansowo drużynę trampkarzy młodszych i pomóc w zakupie nowego kompletu stroi
piłkarskich dla tej drużyny z nazwą miasta Skoki oraz z nadrukiem wszystkich firm lub nazwisk
właścicieli, którzy dołożą się do zakupu sprzętu piłkarskiego.

Telefon kontaktowy: Radosław Kujawa nr 601842551
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Burmistrz podziękował paniom za przygotowanie degustacji i prezentacje
wsi na Dniach Skoków.

Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki „Wesołe Misie” zwidziały Malbork i odpoczywały nad Bałtykiem.

Tomasz Kawczyński przed startem. Łukasz Nowak na trasie.

Otwarcie Placu zabaw w Skokach przy ulicy Krętej. Otwarcie Placu zabaw w Skokach przy ulicy Krętej.


