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Policjanci przeprowadzili spo-
tkanie prewencyjne w sali przy 
ul. Ciastowicza w Skokach na 
zaproszenie przewodniczącej koła 
Polskiego Związku Emerytów 
i Rencistów w Skokach Małgo-
rzaty Florysiak. Dotyczyło ono 
sytuacji niebezpiecznych z jakimi 
mogą się spotkać osoby starsze 
„Razem Bezpieczniej” oraz bez-
pieczeństwa seniorów jako pie-
szych w ruchu drogowym, będące-
go jednocześnie częścią kampanii 
„Kieruj się rozsądkiem”. 

POLICJANCI SPOTKALI SIĘ Z SENIORAMI

Policjanci poruszyli też temat 
bezpiecznego poruszania się w ru-
chu drogowym. Podali przykłady 
nieprawidłowych zachowań kieru-
jących, wobec pieszych, z których 
znaczą część stanowią seniorzy. 
Opisali sposoby zachowań na 
drodze, które mogą przyczynić 
się do poprawy bezpieczeństwa 
osób starszych. Zaprezentowano 
spot kampanii „Kieruj się Roz-
sądkiem”. 

Seniorzy nie stronili od zada-
wania pytań. Podczas przyjaznej 

W wtorek 5 sierpnia policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu spotkali się z seniorami w Sko-
kach. Spotkanie prewencyjne poświęcono tematyce sytuacji niebezpiecznych, jakie mogą spotkać seniorów 
w domu i poza domem. 

W spotkaniu uczestniczyło oko-
ło 70 osób. Policjanci przedstawili 
niebezpieczne sytuacje czyhające 
na osoby starsze. Omówili kon-
kretne przykłady i instruowali, 
jak nie stać się ofiarą przestępstw, 
w szczególności kradzieży, oszustw 
i wyłudzeń. Opisali najczęściej sto-
sowane przez przestępców metody 
oraz sposoby działania w tzw. „me-
todzie na wnuczka, krewnego”. 
Zobrazowali to filmem Wydziału 
Prewencji KWP Poznań „Policja 
Seniorom”. 

wymiany zdań funkcjonariusze 
odpowiadali na pytania związane 
z tematyką spotkania, jak rów-
nież innymi problemami jakie 
nurtują seniorów, a które mają 
bezpośredni wpływ na ich bez-
pieczeństwo. 

Po zakończeniu rozmów wrę-
czono przybyłym osobom ulotki 
i poradniki związane z tematami 
spotkania. 

sierż. Dominik Zieliński 
p.o. Oficer Prasowy 

KPP Wągrowiec
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Mszę św. odpustową w dniu 27 lipca w Kate-
drze pw. Św. Jakuba odprawił Abp. Metropolita 
Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga. We 
mszy uczestniczyli wierni, a wśród nich mło-
dzież, przedstawiciele władz samorządowych, 
rzemieślnicy oraz członkowie organizacji 
i stowarzyszeń, wśród których odznaczali się 
swymi strojami i pocztami sztandarowymi 
Bracia Kurkowi ze Skoków oraz ze Szczecinka. 
Uczestnikiem Mszy Świętej był też prezes Zjed-
noczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich 
Rzeczypospolitej Polskiej Adam Gołembowski. 

Podczas Mszy św. Ks. abp. poprosił prezesa 
Bractwa ze Skoków o przybliżenie historii 
i działalności Bractw Kurkowych. W rezultacie 
Krzysztof Jachna przedstawił historię i rolę 
Bractw i Stowarzyszeń Strzeleckich oraz po-
wiązania Skoków ze Szczecinem.

Po Mszy św. Bracia zostali zaproszeni na 
posiłek i przy tej okazji zrobili sobie zdjęcia 
pamiątkowe – jedno z nich z Metropolitą za-
mieszczamy przy artykule. 

Skoccy bracia aktywnie uczestniczyli w Jar-
marku Jakubowym i w dniach 17-18.07. zor-

ganizowali Wiatrówkowe Zawody Strzeleckie 
w kategorii pań i panów oraz Zawody o Tarczę 
Prezesa Rzeczypospolitej. Strzelanie to okazało 
się dużą atrakcją dla uczestników Jarmarku 
Jakubowego. 

Imprezie Jakubowej towarzyszył cały sze-
reg pokazów, warsztatów i koncertów. Swoje 

produkty prezentowało około 170 wystawców 
z Polski i zagranicy. Było rękodzieło, wyroby 
artystów ludowych i wytwórców produktów 
tradycyjnych i regionalnych. Były tez występy 
zespołów ludowych i lokalnych, a gwiazdą te-
gorocznej edycji był Zbigniew Wodecki.

Stanisław Grzegorzewski

SKOCCY BRACIA KURKOWI NA UROCZYSTYM 
ODPUŚCIE ŚW. JAKUBA W SZCZECINIE

Po raz trzeci, w dniach 26-27.07 br. Bracia Kurkowi ze Skoków uczestniczyli w uroczystościach odpusto-
wych oraz w Jarmarku Jakubowym w Szczecinie. 
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„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Sko-
ki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz 
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja: 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800. 
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78. 
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Szwed Leon 30.06.2014
Mantaj Jan 06.07.2014 
Kamińska Marcelina 07.07.2014 
Kozłowski Jan 06.07.2014 
Wilmanowicz Lena 24.06.2014 
Hagdan Piotr 19.07.2014 
Hencel Florian 11.07.2014 
Gruchała Aleksandra 18.07.2014
Kantorska Helena 16.07.2014 
Pawlak Dorian 17.07.2014 
Lipkowski Kacper 14.07.2014  

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:

Biegus Andrzej i Waligóra Małgorzata 
Mycer Krzysztof i Ratajczak Kinga
Woźniak Przemysław i Sawińska Iwona 
Warduleński Jarogniew i Balicka Danuta
Ziołek Paweł i Dąbrowska Róża
Basiński Robert i Kroenke Natalia
Moskalik Sławomir i Dudek Paulina
Ropuszyński Krzysztof i Wyleżała Monika
Cibail Wojciech i Cieślik Magdalena 
Berendt Jakub i Skrzypczak Maria
Sądej Mariusz i Nowicka Agnieszka
Bartkowski Damian i Ziętek Kamila
Ćwiertniak Leszek i Zywert Hanna
Nawrocki Jan i Kromrych Angelika
Sobótka Andrzej i Stachyra Joanna

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:

Rzepczyk Alfons ur. 1930 – Skoki zm. 06.07.2014 
Flegel Lucyna ur. 1933 – Pawłowo Skockie zm. 06.07.2014 
Ucińska Maria ur. 1932 – Skoki zm. 05.07.2014 
Kielma Władysław ur. 1929 – Skoki zm. 05.07.2014 
Roguszka Tadeusz ur.1945 – Skoki zm. 02.07.2014 
Matuszczak Kazimierz ur. 1928 – Skoki zm.17.07.2014 
Mostowski Andrzej ur. 1957 – Roszkowo zm.12.07.2014 
Bejma Wacław ur. 1927 – Raczkowo zm. 18.07.2014 
Nowak Krystyna ur.1930 – Łosiniec zm. 11.08.2014 

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

KOMUNIKAT!
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, że 15 maja 2014 roku 
upłynął termin płatności II raty podatków: rolnego, leśnego i od 
nieruchomości. Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie 
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane odsetki za zwłokę. 

Termin płatności III raty w/w podatków przypada 
15 września 2014 roku.

23 lipca 2014 roku w restauracji „Dworek pod Złotą Podkową” 
w Skokach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Piękna 
i Zielona Gmina 2014”, którego organizatorem był Tadeusz Kłos - 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.

Odnotowano rekordową frekwencję – do rywalizacji stanęli właści-
ciele 47 ogrodów (27 z terenu miasta i 20 z terenu gminy). W związku 
z ogromnym zainteresowaniem konkursem, komisja składającą się 
z pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, oceniała posesje, 
aż w ciągu czterech dni, tj. 16, 17 i 23, 24 czerwca. Pod uwagę brano 
m.in.: różnorodność nasadzeń, wkład pracy własnej, funkcjonalność 
nieruchomości, oryginalność zagospodarowania posesji oraz ogólne 
wrażenie estetyczne.

Członkowie Komisji mieli okazję zobaczyć pomysłowo zaprojekto-
wane ogrody, nowatorskie pomysły i rozwiązania. Podziwiano trafność 
kompozycji z architekturą budynków oraz z ukształtowaniem terenu, 
wspaniałe rabaty kwiatowe, liczne gatunki drzew i krzewów, nienagan-
nie przystrzyżone trawniki.

Po raz drugi z rzędu zdecydowano przyznać, poza trzema pierwszymi 
miejscami, trzy wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe.

Lista zwycięzców konkursu przedstawia się następująco:
I miejsce – Paweł Kubicki (Skoki)
II miejsce – Jadwiga Drewicz (Lechlin)
III miejsce – Lena i Piotr Kasprzyk (Skoki)
Wyróżnienia:
Marzanna Bachorska (Skoki),
Eugenia Pietrzak (Kakulin),
Wojciech Pluciński (Skoki).
Właścicielom wszystkich ogrodów należy się uznanie i podziw za 

realizowanie pięknej pasji.
Aleksandra Frankowska

KONKURS „PIĘKNA I ZIELONA GMINA 2014” 
ROZSTRZYGNIĘTY
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W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia 
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjęła rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz.755).

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych.
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek 

rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub 

szkole wyższej
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiar-

kowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych 

bez względu na ich miejsce zamieszkania.
Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód.
Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodzinywy-

dawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub pre-
zydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Karta będzie wydawana w przypadku dziecka:
1) małoletniego – do ukończenia 18. roku życia;
2) pełnoletniego – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym 

planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w za-
świadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej 
placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

3) legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, 
w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

4) umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie za-
stępczej lub rodzinnym domu dziecka;

5) w wieku powyżej 18. roku życia pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub ro-
dzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego 
lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie 
z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie 
ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
Upoważniony członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wnosić o przyznanie Karty dla 

pozostałych członków rodziny.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się w miejscu zamieszkania członków rodziny tj. 
w przypadku rodzin zamieszkujących na terenie gminy Skoki w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach.

W przypadku zbiegu uprawnień do korzystania z programu członkowi rodziny wielodzietnej 
przysługiwać będzie jedna Karta. Oznacza to, że w przypadku gdy o Kartę będzie ubiegać się 
osoba, w wieku 24 lat, która sama jest rodzicem trojga dzieci, a jednocześnie kontynuuje naukę 
w szkole wyższej i pozostaje jeszcze na utrzymaniu rodziców, będzie jej przysługiwać jedna Karta. 
W takiej sytuacji zasadne jest uznanie tej osoby, w procedurze przyznawania Karty, za rodzica.

Druki wniosku o przyznanie powyższej karty można pobrać w tut. OPS lub ze strony inter-
netowej.

Wymagane dokumenty, które należy okazać w momencie składania wniosku:
1) rodzic – dokument potwierdzający tożsamość 
2) dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający 

tożsamość
3) dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadcze-

nie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
4) dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnospraw-

ności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

5) dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie 
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

6) osoby, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Osoba, której wydano Kartę Dużej Rodziny zobowiązana jest informować Ośrodek Pomocy 

Społecznej o każdej zmianie w sytuacji rodzinnej.
Punkty, w których honorowane są Karty Dużej Rodziny oznaczone są logo.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ciastowicza 

11, 62-085 Skoki, tel. 61 892 58 28 lub 61 892 58 27

OGŁOSZENIE
Informuję, że od dnia 

16 czerwca 2014 roku rodziny 
wielodzietne, czyli takie 

w których rodzic (rodzice) 
lub małżonek rodzica 
mają na utrzymaniu 

co najmniej troje dzieci 
mogą złożyć w

Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Skokach

wniosek o wydanie 

KARTY 
DUŻEJ 

RODZINY
zgodnie z rządowym programem 

dla rodzin wielodzietnych.

Druki wniosku o przyznanie powyższej 
karty można pobrać w tut. OPS

lub ze strony internetowej.
Karta Dużej Rodziny wydawana jest 

bezpłatnie oraz niezależnie 
od dochodu rodziny.

Wykaz podmiotów realizujących Kartę 
Dużej Rodziny 

dostępny jest na stronie internetowej:
www.rodzina.gov.pl

Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Skokach

KARTA DUŻEJ RODZINY
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25 lipca swe doroczne święto obchodzili 
policjanci. Z tej okazji w sali sesyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się 
spotkanie okolicznościowe w trakcie którego 
przedstawiciele władz samorządowych podzię-
kowali kierownictwu Komendy Powiatowej 
Policji i funkcjonariuszom za ich codzienną 
pracę dla zapewnienia porządku i bezpieczeń-
stwa mieszkańców. 

W trakcie spotkania wyróżniono też wie-
loletnich i zasłużonych dla bezpieczeństwa 
publicznego funkcjonariuszy, wśród których 
znaleźli się też pracownicy Komisariatu Policji 
w Skokach. 

Komendant Komisariatu podinspektor 
Jacek Matysiak wyróżniony został przyznaną 
przez Radę Powiatu Nagrodą Herbu Powiatu 
Wągrowieckiego, a aspirant sztabowy Paweł 
Dudziński przyznaną przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych Brązową Odznaką „Zasłu-
żony Policjant”. Równocześnie awanse na 
wyższy stopień służbowy otrzymali: Marek 
Lewandowski na stopień aspiranta, Joanna 
Wesołowska na stopień młodszego aspiranta 
i Krzysztof Kutzner na stopień sierżanta.

Wszystkim wyróżnionym, nagrodzonym 
i awansowanym funkcjonariuszom gratulu-
jemy.

Edmund Lubawy

REWIR DZIELNICOWYCH KOMISARIATU POLICJI W SKOKACH
Przedstawiamy Państwu dzielnicowych z Komisariatu Policji w Skokach, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. W razie 

problemów prosimy się z nimi kontaktować.

Kierownik Rewiru Dzielnico-
wych w Skokach

asp. Sztab. Damian Zych 
tel. 786 - 936 - 553

Rewir Dzielnicowych w Skokach
Rejon nr I

asp. Sławomir Słoma 
tel. 786 - 936 - 555
Skoki, Antoniewo

Rewir Dzielnicowych w Skokach
Rejon nr II

asp. sztab. Szymon Pijanowski 
tel.786 - 936 - 556

Bliżyce, Chociszewo, Choci-
szewko, Glinno, Grzybowice, 

Grzybowo, Jabłkowo,
Jagniewice, Kakulin, Kuszewo, 
Lechlin, Lechlin Huby, Lechli-

nek, Wysoka, Łosiniec, Nadmłyn
Niedarzyn, Pomarzanki, Racz-

kowo, Rakojady, Rościnno, 
Antoniewo Górne, Roszkowo.

Rewir Dzielnicowych w Skokach
Rejon nr III

asp. sztab. Paweł Dudziński 
tel. 786 - 936 - 554

Brzeźno, Budziszewice, Dzwono-
wo, Dzwonowo Leśne, Ignacewo, 

Miączynek,
Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, 

Potrzanowo, Rejowiec, Sława 
Wielkopolska, Stawiany

Szczodrochowo, Sławica.

Atak oszustów metodą na wnuczka w Sko-
kach. Do Policji dotarło sześć zawiadomień 
o działaniach oszustów, którzy za ofiary obrali 
sobie starsze osoby. Oszuści zadziałali w dzień 
po spotkaniu policjantów z liczną grupą skoc-
kich seniorów. Ta wizyta uchroniła seniorów 
przed oszustwami. 

W wtorek 5 sierpnia policjanci Komendy 
Powiatowej Policji w Wągrowcu spotkali się 
z seniorami w Skokach. Spotkanie prewencyj-
ne poświęcono tematyce sytuacji niebezpiecz-
nych, jakie mogą spotkać seniorów w domu 
i poza domem. Wówczas w spotkaniu uczest-
niczyło około 70 osób starszych zrzeszonych 
w Polskim Związku Emerytów i Rencistów 
oddział Skoki. 

Dzień po wizycie policjantów w Skokach, 
do miejscowego komisariatu zgłosiły się 
pierwsze osoby, które odebrały telefon od 
oszustów, działających metodą na wnuczka. 
Działania przestępców w Skokach trwały dwa 
dni. W tym czasie Policja odnotowała sześć 
prób pozyskania pieniędzy od osób starszych 
metodą „na wnuczka” 

Schemat działania oszusta za każdym razem 
był podobny. Mężczyzna o zachrypniętym 
głosie dzwoniąc informował że jest chory, był 

u lekarza oraz że miał wypadek drogowy i na 
ten moment potrzebuje większej gotówki, aby 
pokryć uszkodzenia samochodu. Kiedy osoby 
próbowały więcej dowiedzieć się o okoliczno-
ściach zdarzenia, lub zaczęły wypytywać o dane 
osoby dzwoniącej, wówczas kontakt się urywał. 

Policjanci na spotkaniu prewencyjnym 
informowali właśnie o takim sposobie działa-
nia oszustów. Instruowali również osoby jak 
postępować w takich przypadkach. 

Dwie osoby, które poinformowały Policję 
o próbie oszustwa przyznały, że o tym jak 
mają się zachować wiedziały po odbytym dzień 
wcześniej spotkaniu z funkcjonariuszami. 
Pozostałe osoby słyszały o podobnych przy-
padkach oszustw od znajomych, koleżanek, 
bądź rodziny. 

Policja przypomina, że w przypadku, gdy 
zadzwoni osoba informując o zdarzeniu 
w wyniku którego prosi o przesłanie pieniędzy, 
potwierdźmy te informacje, zadzwońmy pod 
997 i poinformujmy o sytuacji Policję. 

sierż. Dominik Zieliński 
p.o. Oficer Prasowy KPP Wągrowiec

Awanse i wyróżnienia 
skockich policjantów

UWAGA 
„WNUCZEK” grasuje 
na terenie Skoków
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XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
17 lipca 2014r pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy 

obradowała Rada Miejska Gminy Skoki. Rolę sekretarza 
obrad sesji, w której uczestniczyło 12 radnych pełniła radna 
Wiesława Surdyk-Fertsch. 

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 4 Uchwały, w tym: 
1. Uchwałę nr XXXVIII/292/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian 

w Uchwale budżetowej na rok 2014.
Uchwałą tą Rada dokonała zmian zarówno w dochodach, jak i w 

wydatkach budżetu Gminy Skoki na rok 2014, które szczegółowo 
omówione zostały w załącznikach nr 1,2,3 i 4 do Uchwały. 

W rezultacie tych zmian łączne dochody budżetu Gminy na rok 
2014 wzrosły o kwotę 403.770 zł i po zmianach wynoszą 33.744.845,87 
zł, a łączne wydatki budżetu wzrosły o kwotę 403.770 zł i po zmianach 
wynoszą 35.043.625,87 zł.

2. Uchwałę nr XXXVIII/293/2014 w sprawie: udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu nas zadanie pn. „Remont 
drogi powiatowej nr. 1651 P w m.Łosiniec”. 

W/w Uchwałą Rada zdecydowała o udzieleniu Powiatowi Wągro-
wieckiemu pomocy finasowej w wysokości 50.000 zł na realizacje 
zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1651 P w m.Łosiniec”.

Wcześniej, bo 24.04.2014r Rada swą Uchwałą nr XXVIII/269/2014 
postanowiła udzielić Powiatowi pomocy na realizację tego zadania 
w wysokości 30.000 zł. Jednak w dniu 7.07br wpłynęła do Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki uzasadniona zwiększeniem wartości zadania 
prośba Starosty Wągrowieckiego o zwiększenie udziału Gminy Skoki 
o 20.000 zł. W rezultacie, uwzględniając potrzeby mieszkańców Gminy 
Rada postanowiła tę prośbę uwzględnić i podjąć w/w Uchwałę – rów-
nocześnie utraciła moc Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/269/2014 
z dnia 24.04.2014r.

3. Uchwałę nr XXXVIII/294/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na 
oddanie w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata części działki nr 108 
położonej w Skokach pod budowę budynków handlowych.

W/w Uchwałą Rada wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę na 
okres dłuższy niż 3 lata położonej przy ulicy Rościńskiej w Skokach 
(przy cmentarzu) części działki komunalnej nr 108 o pow. około 
0,0600 ha z przeznaczeniem pod budynek handlowy – sprzedaż 
kwiatów i zniczy.

4. Uchwałę nr XXXVIII/295/2014 w sprawie: zgłoszenia kandydata 
na stanowisko pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu.

Powyższą Uchwałą Rada postanowiła zgłosić ofertę pani Joanny 
Kotlińskiej kandydata na stanowisko pozaetatowego członka Kole-
gium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Podjęcie tej Uchwały wiążę się z ogłoszeniem przez Prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu konkursu na kandydata na 
pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu, w którym to konkursie zgłoszenia kandydatów dokonuje 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego czyli Rada 
poprzez podjęcie stosownej Uchwały.

Wszystkie podjęte Uchwały zostały przekazane do realizacji przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Wszystkie wraz z protokółem 
obrad sesji znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy na 
stanowisku ds. Rady i jej organów pokój - nr 8 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl.

INWESTYCJE KOMUNALNE:
- sieć wodociągowa 

w Sławie Wielkopolskiej 
W Sławie Wlkp. dobiegła końca budowa sieci wodociągowej na 

terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i gminnych terenach 
budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usłu-

gową. Rozpoczęcie robót nastąpiło w miesiącu kwietniu br i trwało 
do połowy sierpnia br. Wykonawcą inwestycji za kwotę 394.182,85zł 
była firma EKO - BUDOWA z Międzyrzecza i w tym czasie ułożyła 
4.793,5m sieci wodociągowej oraz 172 przyłącza wodociągowe do 
granicy nieruchomości na terenie ROD w Sławie Wlkp. Po odbio-
rze końcowym inwestycji i przekazaniu jej zamawiającemu, dalszą 
eksploatację wodociągu w imieniu Gminy Skoki będzie prowadził 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. 

- kanalizacja deszczowa 
i nowa nawierzchnia ulic 

w Skokach 
Na ulicy Jodłowej, Jarzębinowej i Świerkowej w Skokach konty-

nuowane są prace związane z przebudową dróg. Firma IVESTON 
z Obornik, która jest wykonawcą robót zakończyła budowę kanali-
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zacji deszczowej, natomiast prace związane z budową nawierzchni 
dróg z kostki betonowej są na półmetku. Termin zakończenia 
robót w zawartej umowie z wykonawcą został określony na dzień 
31 października br. 

Postęp prowadzonych prac daje szanse ich wcześniejszego za-
kończenia i tym samym zakończenia uciążliwości komunikacyjnych 
dla mieszkańców osiedla w związku z prowadzonymi pracami 
drogowymi. Wartość inwestycji to 934.014,46 zł.

- wybrano wykonawcę na budowę 
nawierzchni dróg w Skokach 

i w Rejowcu 
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 

w dniu 1 sierpnia br. wybrano wykonawcę przebudowy drogi 
gminnej w Rejowcu i na terenie miasta Skoki. 

W Rejowcu zostanie utwardzona kostką betonową droga gmin-
na przebiegająca przez wieś na długości 748m. W mieście Skoki 
zostanie również utwardzony kostką betonową dojazd do posesji 
położonych pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a Wągrowiecką 
na długości ok. 50m. Wykonawcą robót będzie Firma Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowa „BADERA” z siedzibą w miejscowości 
Dalachów. Koszt inwestycji w ofercie najtańszego wykonawcy 
został wyliczony na kwotę 544.433,95 zł brutto. 

Rozpoczęcie robót nastąpi na początku września a termin za-
kończenie prac w zawartej umowie z wykonawcą jest ustalony na 
dzień 31 października br.

PRzYbYWA MIESzKAńCóW 
W GMINIE SKOKI

Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza przystąpiło do opracowania koncepcji Kierunków 
Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań. Podstawą do spo-
rządzenia ww. koncepcji są analizy i prognozy demograficzne 
dotyczące liczby, dynamiki i struktury mieszkańców w układzie 
obrębów ewidencyjnych. 

W związku z powyższym ewidencja ludności Urzędu Miasta 
i Gminy w Skokach opracowała szczegółowe statystyki wg kry-
teriów podanych przez instytucję. 

W ciągu ostatnich 10 lat stwierdza się systematycznie wzrastającą 
liczbę mieszkańców zarówno w mieście jak i w gminie. 

W roku 2013 zarejestrowano 155 migracji na pobyt stały, 76 osób 
zameldowało się na pobyt czasowy. Z pobytu stałego wymeldowało 
się poza gminę 89 osób.

Poniżej miejscowości z których pochodzi największa liczba mi-
grantów.

Gmina wymeldowania (gmina, z której przybył migrant) 
dane statystyczne z roku 2013

Nazwa gminy liczba osób

Poznań 56

Murowana Goślina 26

Rogoźno 14

Wągrowiec 8

Kłecko 6

Czerwonak 6

Mieścisko 5

Suchy Las 4

Szamocin 4

Pobiedziska 3

Swarzędz 2

Nakło nad Notecia 2

Bydgoszcz 2

Radomyśl Wielki 2

POdRęCzNIKI SzKOLNE 
– dOfINANSOWANIE 

Referat Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Skokach przypomina, 
iż do dnia 15 września 2014 można składać wnioski o przyznanie 
dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych. 

Wnioskodawcą może być 
rodzic ucznia klasy II-III 
i VI szkoły podstawowej oraz 
ucznia niepełnosprawnego. 
Warunkiem otrzymania do-
finansowania jest złożenie 
stosownego wniosku wraz 
załącznikami oraz spełnienie 
kryterium dochodowego, 
które obecnie wynosi 539 zł 
netto, na osobę w rodzinie. 

Wnioski o przyznanie do-
finansowania można pobierać w siedzibie szkoły, do której uczeń 
uczęszcza. W sekretariatach szkół oraz w Referacie Oświaty pok. 
Nr 5 można również uzyskać wszelkie niezbędne informacje.

Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy 
I szkoły podstawowej  będą udostępniane przez szkoły bez-
płatnie.

Beata Nowak-Szmyra

STYPENdIA SzKOLNE
Referat Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Skokach przypomina, 

iż do dnia 15 września 2014 można składać wnioski o przyznanie 
stypendium szkolnego. 

Wnioskodawcą może  być rodzic lub pełnoletni uczeń. Warun-
kiem otrzymania stypendium szkolnego jest złożenie stosownego 
wniosku wraz załącznikami oraz spełnienie kryterium dochodo-
wego, które obecnie wynosi 456 zł netto, na osobę w rodzinie. 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać 
w siedzibie urzędu, w pokoju Nr 5. Pracownik Referatu Oświaty 
udziela również wszelkich niezbędnych informacji.

Beata Nowak-Szmyra 
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Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Fundu-
szu Alimentacyjnego informuje o terminach przyjmowania wniosków 
na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2014/2015.

W sprawach o świadczenia rodzinne
* wnioski przyjmowane od dnia 15 września 2014 roku
* złożenie wniosku w okresie od 15 września 2014 roku do 30 września 

2014 roku pozwala na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłatę świadczeń do dnia 31 listopada 2014 roku.

* złożenie wniosku w okresie od 1 października 2014 roku do 30 listo-
pada 2014 roku pozwala na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłatę świadczeń do 31 grudnia 2014 roku.

W sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
* wnioski przyjmowane od dnia 15 sierpnia 2014 roku

Do wniosków wymagane są zaświadczenie o dochodach uzyskanych 
w roku 2013 przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

Uwaga:
Ponadto, przypominamy, że osoby pobierające zasiłek rodzinny 

i dodatki na dzieci zakwalifikowane lub uczęszczające do szkół po-
nadgimnazjalnych, lub na dzieci odbywające roczne przygotowanie 
przedszkolne, tzw. zerówkę, zobowiązane są dostarczyć w terminie do 
12 września 2014 roku zaświadczenia ze szkoły, odpowiednio z przed-
szkola o realizowaniu nauki.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01-11-2014 roku obwiązuje 
nowe kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku ro-
dzinnego i wynosi ono 574,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, 
a w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego 664,00 zł 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodów 
uzyskanych w roku 2013.

Szczegółowych informacji udzielają Iwona Tyll i Anna Przykucka 
pod nr tel. (061)8925-827

Ponad 900 dzieci i młodzieży z szkół i przed-
szkoli na ternie powiatu wągrowieckiego 
wzięło udział w programie „Super Wiewiórka 
– Przyjaciółka Oli i Kuby PCK” z zakresu 
zdrowia, bezpieczeństwa, higieny, humanita-
ryzmu i ekologii. 

Podczas uroczystego podsumowania 29 
maja, którego organizatorem był Zarząd 
Koła Polskiego Czerwonego Krzyża i Biuro 
Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego podziękowano placówkom 
oświatowym, prelegentom i nauczycielom. 
W sali sesyjnej starostwa wągrowieckiego 
wszystkich przybyłych powitał Jan Maćko-
wiak, prezes Koła PCK w Wągrowcu, który 
omówił zrealizowany program w formie 
prezentacji. Wśród przybyłych byli Tomasz 
Kranc – starosta wągrowiecki, Urszula Wierz-
bicka – zastępca burmistrza Miasta i Gminy 
Gołańcz, Barbara Linetty – kierownik biura 
spraw obywatelskich i zdrowia w starostwie, 
Halina Lubawa – przewodnicząca Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wą-
growcu, Eleonora Kozłowska z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

zASAdY KORzYSTANIA 
zE ŚWIAdCzEń ROdzINNYCH 

I fUNdUSzU ALIMENTACYJNEGO

w Poznaniu oraz przedstawiciele instytucji 
współpracujących przy realizacji programu. 
Aż 27 nauczycieli z siedmiu szkół podstawo-
wych i ośmiu przedszkoli czynnie włączyło 
się w jego realizację. Z Szkoły Podstawowej 
w Skokach realizatorkami były nauczycielki: 
Alina Gapińska, Wioletta Molińska, Paulina 
Marszewska, Małgorzata Kapczyńska. 

Głównym celem programu opracowanego 
przez Zarząd Główny PCK jest wykształcenie 
pozytywnych nawyków u młodzieży wczesnosz-
kolnej i przedszkolnej z zakresu: zdrowia, 
higieny, bezpieczeństwa, ekologii i wartości 
humanitarnych, które w okresie roku szkol-
nego 2013/14 bezinteresownie prezentowali 
wykładowcy: Arun Goel – lek. stomatolog, Ina 
Łapacz i Ewa Czarnecka z Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej, Agnieszka 
Wójtych i Magdalena Kamińska z Powiatowej 
Komendy Policji, Barbara Thomas – Trybus 
z Nadleśnictwa Durowo, Jowita Maćkowiak 
– ratownik, Marek Piekutowski z Komendy 
Powiatowej PSP, Zbyszko Sygierycz z Straży 
Miejskiej i Jan Maćkowiak z PCK.  Dzięki 
programowi młodzież zapoznała się z ideałami 

głoszonymi przez międzynarodową organiza-
cję czerwonokrzyską, podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa, ruchu drogowego, ochrony 
przeciwpożarowej i udzielania pierwszej po-
mocy, przestrzegania nawyków higienicznych 
jamy ustnej, zasad prozdrowotnych – zwięk-
szenia udziału w diecie warzyw i owoców, 
współpracy z rówieśnikami. Ponadto zacho-
wań w lesie, poznania gatunków roślin, drzew 
i zwierząt w otaczającej naturze.. Podczas 
podsumowania wszyscy prelegenci zostali 
uhonorowani jubileuszowymi statuetkami 
PCK , placówki biorące udział nagrodzono 
dyplomami, a specjale podziękowania otrzy-
mali nauczyciele. – „Cieszę się, że nauczyciele 
czynnie włączyli się w realizację programu 
promującego tak szczytne idee” – powiedziała 
Halina Lubawa, przewodnicząca wągro-
wieckiego ZNP. Natomiast nauczycielka ze 
Smogulca Maria Gaszyńska, wyraziła słowa 
podziękowania w imieniu dzieci, które bardzo 
się cieszą z przekazanej wiedzy i odwiedzin 
prelegentów programu. 

Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu

POdSUMOWANIE PROGRAMU 
„SUPER WIEWIóRKA – PRzYJACIółKA OLI I KUbY PCK”
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Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” oraz Urząd Miasta i Gminy w Skokach zapraszają

mieszkańców Gminy Skoki w wieku 50 lat i więcej do wzięcia udziału w projekcie

pn. „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”.
Jest to kontynuacja udanego projektu pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki”

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO :

ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE PILATES
Pilates to metoda mającą na celu stworzeniu równowagi w ciele. Jest treningiem "dobrego 
samopoczucia". Wpływa na to jak wygląda ciało, jak je odczuwamy i jak ono pracuje. 
Ćwiczenia bez stresu i męki wykonywane przy dźwiękach spokojnej muzyki wprowadzają w 
dobry nastrój i poprawiają wygląd ciała.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki o godz. 17-18 
w sali Biblioteki Publicznej w Skokach ul. Ciastowicza 11A II piętro 
od 9 września 2014 do 26 lutego 2015

KONSULTACJE DIETETYCZNE 
Indywidulane spotkania obejmujące: 
- pomiary antropometryczne  w tym: masa tkanki tłuszczowej w %, masa tkanki mięśniowej w 
kg, całkowita zawartość wody w organizmie w %, masa kości w kg, Wiek metaboliczny, wskaźnik 
trzewnej tkanki tłuszczowej, wskaźnik norm tłuszczu trzewnego (na brzuchu) 
- Pomiary obwodu pasa i bioder i wyliczenie wskaźnika WHR
- Obliczenie BMI
- Analiza dotychczasowych nawyków żywieniowych
- Obliczenie indywidulanego dziennego zapotrzebowania kalorycznego
- Sporządzenie planu diety indywidulanie dopasowanego do danej osoby
- Porady dotyczące żywienia w różnych jednostkach chorobowych np.: nadciśnieniu, cukrzycy, 
chorobach przewodu pokarmowego, dnie moczanowej, chorobach tarczycy, chorobach nerek, 
chorobach wątroby.
Każda osoba otrzyma w formie wydruku wyniki pomiarów, plan diety i ogólne wskazówki 
dotyczące żywienia. Czas trwania konsultacji ok. 30 minut/ osobę.

Spotkania będą się odbywać w dawnym budynku Biblioteki Publicznej 
w Skokach, ul. Ciastowicza 11A I piętro, w terminach: 
- 19 września (piątek) od godz. 10
- 6 października (poniedziałek) od godz. 12
- 17 listopada (poniedziałek) od godz. 10
- 15 grudnia (poniedziałek) od godz. 12

PIESZE SPACERY Z KIJAMI NORDIC WALKING 
Długość wędrówki to ok 6-8 km.
Wszyscy zgłoszeni uczestnicy dostaną na mecie posiłek regeneracyjny. 

Terminy i miejsca startu i mety:
- 13 września (sobota) – godz. 14 – Gimnazjum w Skokach 
- 4 października (sobota) – godz. 14 – Szkoła w Łosińcu 
- 20 października (poniedziałek) – godz. 12 – Gimnazjum w Skokach 
- 16 listopada (niedziela) – godz. 12 – świetlica w Rościnnie  
- 4 stycznia (niedziela) – godz. 12 – Szkoła w Lechlinie
- 22 luty (niedziela) – godz. 12 – świetlica w Kakulinie 

Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona, 
liczyć będzie się kolejność zgłoszeń.

Obowiązkowe zapisy od 1 września od godz. 10:00 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Skokach pokój nr 9 lub telefonicznie 61 8925 820

Karolina Stefaniak 

„CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?”

SKOKI i SKOCZANIE 
w starym obiektywie

Wspominając czasy i ludzi z bogatej historii Miasta i Gminy Skoki 
dzisiaj przedstawiamy zdjęcie upamiętniające uczniów 6 i 7 klasy 
Szkoły Podstawowej w Potrzanowie. 

Przy okazji przypominamy, że od pierwszych m-cy wyzwolenia spod 
okupacji hitlerowskiej w 1945 do czerwca 1973, tj. do czasu utworzenia 
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Potrzanowie działała 7-klasowa Szkoła. 
Z kolei od września 1973 do czerwca 1987 była tu Szkoła 4-klasowa, 
która od września 1987 stała się Szkołą 3-klasową, by ostatecznie 
zamknąć swe podwoje z końcem roku szkolnego 2001. Od tej chwili 
dzieci z Potrzanowa uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Skokach.

Fotografię wykonano w czerwcu 1972 z okazji zorganizowanej na 
zakończenie roku szkolnego 1971/1972 wycieczki szkolnej do Trój-
miasta, a widoczni na niej są: uczniowie Szkoły z nauczycielką panią 
Marią Futro zd. Makowska oraz dyrektorem Szkoły panem Zenonem 
Sierzchułą. 

A oto nazwiska uczestników wyjazdu nad Bałtyk: 
– stoją od lewej: Jerzy Janecko, Andrzej Bochyński, Stanisław Kacz-
marek, Grzegorz Kuczyński, Lucjan Janiszewski, Wiesław Sierzchuła, 
Maria Sygnecka, Halina Sprenger, Barbara Rutkowska, Piotr Biała-
chowski, Marian Kaczmarek, Maria Hauke, Marian Deminiak, Maria 
Futro – wychowawczyni i Zenon Sierzchuła – dyrektor i wychowawca.
- klęczą od lewej: Eugenia Futro, Dorota Fliszta, Jolanta Wojtasiak, 
Małgorzata Kaczmarek, Ewa Gurgul i Paweł Westfal.
- na przodzie: Elżbieta Sendor i Anna Hauke.

Edmund Lubawy

zOSTAń dAWCĄ SzPIKU I HONOROWYM 
dAWCĄ KRWI

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu informuje, że od 26 maja br. 
istnieje możliwość zarejestrowania się na potencjalnego dawcę szpiku 
w Punkcie Krwiodawstwa, który mieści się na 4 piętrze w budynku 
szpitala powiatowego. 

Po spełnieniu pewnych wymogów m.in.: wyrażeniu zgody na zostanie 
potencjalnym dawcą szpiku, wypełnieniu formularza, posiadaniu dowo-
du tożsamości, oddania próbki krwi oraz wieku do 45 lat, każdy chętny 
zostanie zapisany w Polskim rejestrze potencjalnych dawców szpiku 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zostanie 
potencjalnym dawcą szpiku nie zobowiązuje do zostania honorowym 
dawcą krwi. Wszystkich chętnych zapraszamy do wągrowieckiego punk-
tu krwiodawstwa, który czynny jest w: poniedziałek, wtorek i czwartek, 
rejestracja w godzinach porannych. 

Jan Maćkowiak- prezes PCK w Wągrowcu
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OSObY będĄCE W KRYzYSIE, 
bORYKAJĄCE SIę z PRObLEMAMI 

UzALEŻNIEń, KRzYWdzONE, 
dOzNAJĄCE PRzEMOCY dOMOWEJ, 

MAJĄCE WŚRód bLISKICH 
OSObY POTRzEbUJĄCE POMOCY 

I WSPARCIA PSYCHOSPOłECzNEGO

Informujemy, że w Skokach na ul. Ciastowicza 11 
działa Punkt Informacyjno – Konsultacyjny. 

Można w nim skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji psycholo-
gicznych w zakresie problematyki uzależnień i problemów rodzinnych, 
związanych zwłaszcza z przemocą domową. 
Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest w poniższych terminach:

KONSULTACJE I PORADY INDYWIDUALNE
Elżbieta Ciećmierowska - psycholog, terapeuta leczenia uzależnień
Drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 8.15 – 13.15 i czwarta 
sobota miesiąca w godzinach 8.15 -12.15
W miesiącu sierpniu w dniu 30.08.2014r. w godzinach 8.15 – 12.15

Katarzyna Dudzińska-Rapczewska - psycholog
Od września do grudnia br. w każdą środę miesiąca w godzinach: 
18.00 - 20.00 (uwaga: w miesiącu grudniu zamiast 24.12 i 31.12 porady 
udzielane będą w dniach 22.12 i 29.12)

Jolanta Korczowska-Jankowiak - psycholog
06.09.2014r. w godzinach: 10.00 - 15.00
11.10.2014r. w godzinach: 10.00 - 14.00
08.11.2014r. w godzinach: 10.00 - 14.00
06.11 2014r. w godzinach: 10.00 - 14.00

Krzysztof Ołdziejewski - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przemocy w Rodzinie 
każdy wtorek od godziny 14:00 do 15:00

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Skokach.

Uwaga:
Poradę lub konsultację indywidualną najlepiej umówić wcześniej 
dzwoniąc pod numer:
(61) 8925 828 – numer Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach
w poniedziałki w godz. 8.00 – 17.00 
w pozostałe dni tygodnia w godz. 7.30 – 15.30
lub
(61) 8925 800 wew. 52 - numer Gminnego Koordynatora ds. Uza-
leżnień 
w czwartki w godz. 8.30 – 12.30 

Regulacje te są spowodowane względami organizacyjnymi umożli-
wiającymi sprawną obsługę osób zainteresowanych.
Osoby zgłaszające się bezpośrednio do specjalistów będą obsługiwani 
przez nich jedynie w przypadku posiadania wolnego terminu.

CENY ZBóż, RZEPAKU I WARZYW
Obecnie (z dnia 14 sierpnia 2014 r) ceny skupu zbóż na poziomie:  

żyto na mąkę do 500 zł/tona, pszenica na mąkę do 660 zł/t, jęczmień 
na kaszę ok. 500 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę do 
600 zł/tona, pszenżyto do  530 zł/tona, jęczmień na paszę  ok. 500 zł/
tona. Do ceny doliczyć VAT. Zakłady Zbożowe mają pewne zapasy 
zbóż. Cena skupu rzepaku ozimego (suchego) – obecnie na poziomie 
ok. 1260 - 1270 zł/tona plus VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  poziomie : pszen-
żyto, jęczmień 30 - 35 zł, pszenica 35-40 zł za 50 kg. Ziemniaki 0,60 
– 0,80 zł za 1 kg. Ceny warzyw: marchew, cebula, czerwone buraczki 
2,00 zł/kg, pietruszka, seler do 5,00 zł/kg, kapusta do 2,0 zł/główka, 
ogórki 2,50 - 4,00 zł/kg, pomidory 2,50 - 4,00 zł/kg. Jabłka 2,0 – 2,5 zł/
kg. Jaja kurze 0,50 - 0,70 zł/szt.

CENY TUCZNIKóW I BYDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 14 sierpnia 2014) – ok. 4,65 zł/kg 

plus VAT. Maciory do 3,40 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
260 – 310 zł/para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 10,0 zł 
za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki około 
6,00 - 6,50 zł/kg plus VAT, jałówki 5,80 – 6,20 zł/kg, krowy 3,50 - 4,50 
zł/kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie około 1,23 - 1,38 zł/litr plus 
VAT. Cena mleka nieco się obniża.

INNE CENY – NA DZIEń 14 SIERPNIA 2014 R.
Nawozy : mocznik ok. 1395 zł/tona, saletra amonowa ok. 1260 zł/t, 

polifoska „6” (z importu) ok. 1600 zł/tona. Otręby pszenne ok. 650 - 
700 zł/tona – rok temu do 800 zł/t. Otręby żytnie ok. 500 - 550. Śruta 
sojowa ok. 2000 zł/t – rok temu do 2450 zł/t, śruta rzepakowa do 1100 
zł/tona. Cena oleju napędowego około 5,18 – 5,25 zł/litr. Rok temu 
była cena ok. 5,60 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 650 zł/t, 

żyto średnio 400 zł za 1 tonę, pszenżyto do 530 zł/t, jęczmień był w ce-
nie do 550 zł za tonę. Możliwe, że wyższe ceny skupu (podobne jak 
w 2013r) zbóż będą dopiero pod koniec 2014 roku. Jednak rolnicy winni 
pamiętać, aby magazynować zboże w „suchych, dobrych warunkach”. 
Najniższe ceny skupu rzepaku dostali rolnicy nie posiadający umów 
kontraktacyjnych na 2014 rok.

Cena skupu tuczników ok. 4,65. Rok temu wynosiła ok. 5,55 zł/kg 
plus VAT. Nadal ceny skupu tuczników nie są zadowalające i rolnicy 
– nasi producenci trzody chlewnej mają problemy z opłacalnością tej 
produkcji. Jednak przy granicy z Białorusią znaleziono kolejne padłe 
dziki na pomór afrykański. Jest już przypadek tej choroby w chlewni. 
Nie są to dobre wiadomości, ale tak jest. 

Ogólnie na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjały pracą 
żniwnym. Zebrane ziarno jest dobrej jakości i suche. Plony były dość 
dobre, choć zróżnicowane. Na słabych glebach podobne lub nieco 
gorsze niż w 2013 r. Rolnicy zebrane zboże przechowują głównie na 
cele paszowe. Część rolników planuje sprzedaż zboże, gdy będą wyższe 
ceny skupu. Czy zboże szybko zdrożeje czas pokaże. Raczej nie będzie 
już tanieć – choćby z tego powodu, że trudno liczyć w tym roku na 
rekordowe plony kukurydzy w naszym regionie. Tegoroczne lato było 
zbyt suche (za mało opadów deszczu) dla kukurydzy. Spokojne deszcze 
są nadal pilnie potrzebne. Trwają orki pod uprawę rzepaku. Zachęcam 
rolników, aby w miarę możliwości finansowych planowali zakup kwalifi-

kowanego zboża siewnego. Ceny nie powinny być wyższe niż w ubiegłym 
roku. Nadal jest szansa na dopłatę 100 zł/ha do materiału siewnego. 

Przystępując do planowanych zasiewów rzepaku i zbóż ozimych 
należy pamiętać o właściwym nawożeniu przedsiewnym – również 
o soli potasowej. Uwaga Rolnicy! W tym roku wyjątkowo do 1 września 
włącznie można składać wnioski o dopłatę do paliwa rolniczego (oleju 
napędowego) zakupionego od 1 lutego 2014 do 31 lipca 2014 r. 

Rolnikom Życzę korzystnej pogody na okres jesiennych prac siew-
nych. 

Skoki, 18 sierpnia 2014 r.
Doradca Rolników - Stanisław Kida
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Wielu dramatów można byłoby uniknąć, gdyby ktoś np. pasażer czy 
członek rodziny, w porę zareagował i ni dopuścił do tego, aby osoba 
nietrzeźwa prowadziła pojazd. Najważniejsze by w porę podjąć wła-
ściwą interwencję.

Przeprowadzone badania oraz związane z nimi statystyki wykazują 
np. że w okresie wielkanocnym w stosunku do ubiegłego roku, liczba 
zatrzymanych pijanych kierowców w Polsce wzrosła o blisko jedną 
czwartą. Natomiast po rozpoczęciu kampanii „Powstrzymaj pijanego 
kierowcę”, podczas tegorocznej majówki ich liczba spadła o jedną 
trzecią w porównaniu do ubiegłorocznej.

Uznając za bardzo ważne działania promujące trzeźwość na drogach, 
skierowane zarówno do kierowców, jak i pasażerów, postanowiliśmy 
rozpowszechnić rzetelne, opracowane przez specjalistów informa-
cje na temat działania alkoholu na organizm człowieka, zwłaszcza 
uczestnika ruchu drogowego prowadzącego jakikolwiek pojazd oraz 
zaapelować do sumień tych, którzy siadają za kierownicę po alkoholu 
lub tolerują takie zachowania. Ponadto upowszechnić informacje 
uzyskane z PARPA na stronie internetowej Gminy Skoki i w „Wia-
domościach Skockich”.

Oprócz tego zaprosić osoby prowadzące szkoły nauki jazdy do za-
poznania się z programem profilaktyczno – edukacyjnym dotyczącym 
problematyki nietrzeźwych kierowców i zachęcić do jego realizacji 
z osobami ubiegającymi się o prawo jazdy.

Poniżej drukujemy, ważne naszym zdaniem informacje, uzyskane 
z Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych:

POWSTRZYMAJ PIJANEGO KIEROWCę!
Styczniowy wypadek w Kamieniu Pomorskim, w którym zginęło 

sześć osób, śmierć siedmiu nastolatków pod Chełmnem oraz dwóch 
dziewczynek pod Łukowem to tragedie, których można było uniknąć. 
We wszystkich przypadkach byli świadkowie, którzy wiedzieli, że osoba 
wsiadająca za kierownicę piła alkohol. 

Policjanci zwracają uwagę, że pijani kierowcy nierzadko przewożą 
swoich najbliższych: żony, dzieci, przyjaciół. Wielu pasażerów świado-
mie podejmuje ryzyko, decydując się na jazdę samochodem prowadzo-
nym przez nietrzeźwego. Inni nie reagują, gdy w ich obecności ktoś na 
chwiejnych nogach zbliża się do samochodu – To nic innego jak liczenie 
na cud – zwraca uwagę Andrzej Markowski, psycholog transportu. 

Jeśli widzisz kierowcę, który zachowuje się podejrzanie, reaguj! 
Każdy z nas może ująć sprawcę przestępstwa na gorącym uczynku. 
To tzw. zatrzymanie obywatelskie. – Nie jest to prawny obowiązek, ale 
uprawnienie, które posiada każdy obywatel – wyjaśnia mł. insp. Marek 
Konkolewski z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej 
Policji. – Po pierwsze należy zadzwonić pod numer 112 i poinformo-
wać policję o uzasadnionym podejrzeniu, że ktoś jedzie pod wpływem 
alkoholu, np. jedzie „wężykiem”. W miarę możliwości jak najszybciej 
wyślemy tam patrol, by tę osobę zatrzymać.

Prawidłowe formy reakcji pokazują filmy, które można obejrzeć na 
stronie www.powstrzymaj.pl. W portalu nie brakuje rad ekspertów, 
m.in. policjantów i psychologów. Do reagowania na pijanych kierow-
ców zachęca m.in. Krzysztof Hołowczyc. – W żadnym wypadku nie 
powinno to stanowić powodu do wstydu. Przecież w ten sposób możemy 
ustrzec przed tragedią samego kierowcę, jak i ludzi, dla których stanowi 
realne zagrożenie. 

– Warto reagować, by nie stać się współwinnym za cudze przewinie-
nie – dodaje Radosław Pazura, aktor zaangażowany w promowanie 
bezpiecznych zachowań na drogach po tym, jak sam uległ poważnemu 
wypadkowi 11 lat temu.

Patronat nad działaniami pod hasłem „Powstrzymaj pijanego 
kierowcę” objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Komenda Główna 
Policji, Instytut Transportu Samochodowego, Polski Czerwony Krzyż, 
Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości oraz 
Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. 

Oficjalnymi partnerami działań są: Stowarzyszenie Partnerstwo dla 
Bezpieczeństwa Drogowego, Towarzystwo Trzeźwości Transportow-
ców oraz Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce. Patronat 
medialny nad działaniami PARPA objęło pismo „Świat Problemów” 
oraz blisko 80 mediów lokalnych we wszystkich województwach.

JAK POWSTRZYMAć PIJANEGO KIEROWCę?
Każdego dnia możesz spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę. 

Pamiętaj, że stanowi on śmiertelne zagrożenie. Powstrzymanie nie-
trzeźwego kierującego to absolutna konieczność – w przeciwnym razie 
może dojść do tragedii. Sprawdź, jaka powinna być Twoja reakcja. 

Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek zauważysz dziwne zachowanie 
kierowcy na drodze, które może świadczyć o tym, że jest on pod wpły-
wem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, niezwłocznie 
powiadom policję. Zadzwoń pod numer 112. Podczas rozmowy określ 
miejsce, w którym się znajdujesz i powiedz, jakie zachowania kierowcy 
wzbudzają Twój niepokój. Opisz jego samochód (numery rejestracyjne, 
marka, kolor).

Po zakończeniu rozmowy poczekaj na reakcję policji lub zastanów 
się, czy jesteś w stanie samodzielnie podjąć interwencję, pamiętając 
przy tym o swoim bezpieczeństwie. Możesz skonsultować swój plan 
działania telefonicznie z policjantem i np. jechać w bezpiecznej odle-
głości za samochodem kierowanym przez nietrzeźwego, informując na 
bieżąco o trasie, którą pokonujesz.

Nigdy nie zapominaj o własnym bezpieczeństwie. Powstrzymaj się 
od podejmowania na własną rękę pościgów za pijanym kierowcą czy 
zajeżdżania mu drogi. Weź pod uwagę, że osoby pod wpływem alkoholu 
mogą być agresywne i stwarzać zagrożenie. Zawsze rozsądnie oceniaj 
sytuację, w jakiej się znajdujesz. Reaguj adekwatnie. Zrezygnuj z bez-
pośredniej interwencji, jeśli nietrzeźwy kierowca jest silniejszy fizycznie, 
rozdrażniony i pobudzony.

Możesz zdecydować się na fizyczne powstrzymanie kogoś od jazdy, 
jeśli masz przekonanie, że jego opór nie będzie duży lub będziesz 
w stanie bez trudu go przełamać (np. jeśli kierowca jest tak pijany, że 
ledwo trzyma się na nogach lub posiadasz znaczącą fizyczną przewagę). 
Zawsze warto poprosić drugą osobę, by pomogła Ci w interwencji. 
Wspólnie poczekajcie na przyjazd policji.

Jeśli kierowca, który wyraźnie jest pijany, zatrzyma się (np. na 
światłach czy na poboczu), możesz zareagować, korzystając z prawa 
do ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku. W ramach tzw. 
zatrzymania obywatelskiego możesz otworzyć drzwi samochodu pija-
nego kierowcy i wyciągnąć kluczyki, uniemożliwiając mu w ten sposób 
dalszą jazdę. 

Bądź stanowczy – wyraź swój sprzeciw wobec jazdy pod wpływem 
alkoholu, uświadom ryzyko, z jakim się wiąże. Możesz odwołać się do 
prawa i surowych kar za prowadzenie w stanie nietrzeźwości oraz do 
emocji, wskazując na możliwość spowodowania tragedii na drodze. 
Następnie poczekaj na przyjazd policji.

Pamiętaj – pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie. Od tego, czy 
zareagujesz, może zależeć czyjeś życie. Nigdy nie przymykaj oka na 
niebezpieczne sytuacje na drodze.

Małgorzata Szpendowska-Wylegalska
gminny koordynator ds. uzależnień

POWSTRZYMAJ PIJANEGO KIEROWCĘ!
Po przeprowadzeniu wielu akcji skierowanych do kierowców, Państwowa Agencja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych rozpoczęła działania informacyjno – edukacyjne pod nazwą „Powstrzymaj 
pijanego kierowcę”, skierowane do świadków sytuacji, w której ktoś prowadzi lub zamierza prowadzić 
samochód po alkoholu. Do uczestnictwa w nich zaprosiła wszystkie samorządy w Polsce i ze strony 
naszego, spotkała się z pozytywnym odzewem.
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CHód SPORTOWY – SUKCESY 
bRACI NOWAKóW

W lipcowym wydaniu Wiadomości Skockich zapowiadaliśmy start 
Łukasza Nowaka w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski w Szcze-
cinie.

Dzisiaj natomiast 
już z przyjemnością 
komunikujemy, że 
30 lipca br. sko-
czanin startujący 
w barwach AZS Po-
znań w chodzie na 
20 km, po zaciętej 
walce w nietypo-
wych warunkach 
– na terenie przy 
budowanej  hal i 
sportowej i sztucz-
nym oświetleniu 
– zwyciężył z wyni-
kiem 1,22,10. Tym 
samym Łukasz No-
wak zdobył Złoty 
Medal i tytuł Mi-
strza Polski. Jego 
rywale uzyskali: 
Rafał Fedaczyński 

czas o 15 sekund, a Rafał Augustyn o 24 sekundy gorszy.
Tak więc Łukasz ostatecznie zapewnił sobie udział w Mistrzostwach 

Europy w Zurychu gdzie 15 sierpnia wystartował w chodzie sportowym 
na dystansie 50 km. 

Obserwując tę konkurencję widzieliśmy, że Łukasz przez długi okres 
czasu dobrze radził sobie na trasie – na 20 km był 8-mym, a na 30 km 
był 7-mym. 

Niestety Łukasz musiał zejść z trasy na około 30 km z powodu 
kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Nasz finalista Igrzysk Olimpijskich 
z Londynu również w chodzie na 50 km próbował walczyć z kontuzją 
i kontynuować swój marsz, lecz niestety dolegliwość uniemożliwiła mu 
to. Ostatecznie kontuzja okazała się na tyle poważna, iż interweniowały 
służby medyczne, które musiały pomóc mu zejść z trasy. Sympatyczne-
mu zawodnikowi życzymy przede wszystkim zdrowia.

Przy tej okazji przypominamy też, że młodszy brat Łukasza, Ma-
teusz Nowak zdobył Złoty Medal w chodzie sportowym na dystansie 
10 km podczas rozegranych 29 czerwca w Toruniu Mistrzostwach 
Polski Juniorów w Lekkoatletyce – Mateusz obecnie pod opieką ojca 
Wiesława przygotowuje się do startu na 20 km w Mistrzostwach Polski 
Juniorów, które odbędą się 30 sierpnia w Gdańsku.

Edmund Lubawy

WYCIECzKA 
dO USTRONIA MORSKIEGO

W dniach 28-30 czerwca 2014. Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych „Wesołe Misie” odpoczywało nad morzem. 

Spacery brzegiem morza, dyskoteka, smaczna rybka, desery na 
osłodę. Był również czas na plażowanie. Wyjazd dofinansowali nam: 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, Katolickie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „Wesołe Misie”. Otrzymaliśmy apteczkę z Apteki 
św. Łukasza w Skokach. Bardzo dziękujemy!

Alicja Nowak 

IV LIGOWA WEłNA POd 
OPIEKĄ NOWEGO TRENERA

Sześć sparingów rozegranych przez IV Ligową „Wełnę”, w tym: 
3 zwycięskie – 5:3 ze „Zjednoczonymi” Trzemeszno, 2:1 z „Huraga-
nem” Pobiedziska i 3:0 z „ KS 1920” Mosina;
1 zakończony remisem 3:3 z „Concordią” Murowana Goślina; 
2 przegrane 1:7 z „Wartą” Poznań i 0:8 z „Nielbą” Wągrowiec
poprzedziło sezon piłkarski 2014/2015. 

Sezon ten skoczanie rozpoczęli pod opieką nowego trenera Krzysz-
tofa Pancewicza wcześniej prowadzącego „Huragan” Pobiedziska, 
a stało się to po rezygnacji Tomasza Bekasa, który z powodzeniem 
doprowadził „Wełnę” do IV Ligi, a w obecnym sezonie zdecydował 
się poprowadzić zawodników „Warty” Poznań.

Ale zmiana trenera, to nie jedyne zmiany w skockiej drużynie. 
Z „Wełną” pożegnali się Szymon Kubicki, Jan Lisiecki i Paweł Smy-
kowski, a w jej składzie zagrają: Cezary Jerzak, Mateusz Piechocki, 
Sebastian Maćkowski i Mikołaj Wicher. 

W tej sytuacji z niepokojem zarówno kierownictwo Klubu jak i sami 
zawodnicy i kibice czekali na wynik pierwszego spotkania sezonu, 
które nasza drużyna 9 sierpnia rozegrała przed własną publicznością 
z „Lechią” Kostrzyn. Po zaciętej walce („Wełna” grała bez kontu-
zjowanego w trakcie sparingu z „Nielbą” Wągrowiec Arkadiusza 
Dereżyńskiego, a w II połowie spotkania bez „obdarowanego” przez 
sędziego czerwoną kartką Tomasza Jarzembowskiego) mecz zakoń-
czył się zwycięstwem skoczan z wynikiem 3:2. Zwycięskie bramki 
dla „Wełny” zdobyli: Jakub Ślósarczyk 2 i Krzysztof Gryszczyński 1.

W sobotę 16 sierpnia zawodnicy „Wełny” rozegrali pierwszy mecz 
wyjazdowy ze „Zjednoczonymi” Trzemeszno. Spotkanie to zakoń-
czyło się remisem – 1:1, a bramkę dla naszej drużyny zdobył Piotr 
Gułajski. 

W obecnym sezonie rywalami „Wełny” na boiskach będą:

Termin spotkania Rywal „Wełny” Miejsce spotkania

23 sierpnia „1920” Mosina” Mosina

29 sierpnia „Warta” Międzychód Skoki

6 września „Sparta” Szamotuły Skoki

13 września „ Sparta” Oborniki Skoki

21 września „Płomień” 
Przyprostynia Przyprostynia

27 września Pelikan” Niechanowo Skoki

4 października „Mieszko” Gniezno Gniezno

12 października „Lubuszanin” 
Trzcianka Skoki

18 października „Leśnik” Margonin Margonin

26 października „Iskra” Szydłowo Skoki

2 listopada „Huragan” 
Pobiedziska Pobiedziska

9 listopada „Grom” Plewiska Skoki

11 listopada GKS Dopiewo Dopiewo

Edmund Lubawy

II RAJd ROWEROWY 
„WĄGROWIECKA 100”

Po raz II PTTK Wągrowiec zorganizował rajd na dystansie powyżej 
100 km. W tym roku do organizacji II 100 dołączyła Gmina Skoki, 
która gościła uczestników rajdu na mecie w Potrzanowie.

Około 60 miłośników długich dystansów szosą stawiło się o 9 
rano 17 sierpnia pod Starostwem Powiatowym w Wągrowcu. Trasa 



13

prowadziła po powiecie wągrowieckim drogami asfaltowymi przez 
Bobrowniki, Kamienicę, Gołańcz, Morakowo, Wapno, Damasławek, 
Międzylesie, Mirkowice, Żabiczyn, Mieścisko, Popowo Kościelne, 
Jabłkowo, Antoniewo i Skoki, a meta znajdowała się w Potrzanowie 
w Gospodarstwie Agroturystycznym Relax 4 all, gdzie na uczestników 
czekał posiłek regeneracyjny.

Na trasie z uwagi na jej długi i wyczerpujący dystans zorganizowany 
został przystanek regeneracyjny w Mieścisku, gdzie w Domu Kultury 
z kawą i herbatą oraz pysznym plackiem czekały panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich. 

Łącznie trasa rajdu wyniosła ok 120 km, które w miłym towarzystwie 
uciekły nie wiadomo kiedy. 

Karolina Stefaniak 

z KRONIKI KOłA PzW W SKOKACH!
z przyjacielską wizytą 

w bardowick
W dniach od 7-11.08.br. 15-to osobowa reprezentacja Koła na 

zaproszenie niemieckich kolegów przebywała w zaprzyjaźnionej 
Gminie Bardowick.

W trakcie pobytu tradycyjnie już gospodarze zorganizowali zawo-

dy wędkarskie. Tym razem były to zawody dwuetapowe. W piątek 
przeprowadzone zostały na rzece Ilmenau, a w sobotę na Elbie, u nas 
powszechnie zwanej jako Łaba. O ostatecznym wyniku zwodów decy-
dowała suma punków zdobytych w obu tych dniach.

Tym milej nam zakomunikować, że w zawodach tych ostatecznie 
tak zbiorowo, jak i indywidualnie triumfowała skocka reprezentacja. 
I miejsce zdobył Wojciech Kłosowski, II Alojzy Pacholski, a III Jerzy 
Ślusarczyk. 

Zarówno o zwycięstwie, jak i pobycie w Bardowick naszym węd-
karzom przypominać będą okolicznościowe upominki, z którymi 
Skoczanie powrócili 11.08. do swych domów.

Plany na najbliższe tygodnie.
Zgodnie z kalendarzem imprez organizowanych przez Koło w m-cu 

wrześniu odbędą się Zawody Spinningowe na Warcie, a w m-cu paź-
dzierniku Zawody Spinningowe na Jeziorze Maciejak.

Edmund Lubawy

Puchar burmistrza Murowanej 
Gośliny powiększył pucharową 

kolekcję Koła
I miejsce i Puchar Burmistrza Tomasza Łęckiego zdobyła startująca 

obok 4 innych drużyn reprezentacja Koła PZW nr 120 w Skokach 
w Zawodach Wędkarskich z okazji Jarmarku Św. Jakuba w Muro-
wanej Goślinie. 

Zawody odbyły się 19 lipca 2014r. nad jeziorem Łomno w Wojnówku, 
a skoczanie wystąpili w składzie: Dariusz Bałażyk, Jacek Dudek, Ma-
riusz Kielma, Marek Kubicki, Karol Neumann i Andrzej Szymkowiak. 
Oni też wszyscy otrzymali pamiątkowe medale upamiętniające 625 lat 
Murowanej Gośliny. 

zawody Aktywu 
na Jeziorze Rościńskim

26.07. nad Jeziorem Rościńskim w Skokach z udziałem 14 wędkarzy 
odbyły się Spławikowe Zawody Wędkarskie Aktywu Koła. W zawodach 
startowali członkowie Zarządu i organów statutowych Koła, a więc 
członkowie, którzy normalnie w zawodach i imprezach organizowanych 
przez Koło zajmują się ich organizacją.

Rolę komisji sędziowskiej pełnili Jacek Dudek, Mariusz Kielma i Ma-
rek Kubicki, którzy też po zakończeniu prac związanych z ważeniem 
złowionych ryb i ustaleniu punktacji ogłosili ich wyniki. 

Tak więc, bohaterem dnia, tj. zwycięzcą zawodów łowiąc 9,27 kg ryb 
został Wojciech Kłosowski. II miejsce z 5,08 kg złowionych ryb zdobył 
Jarosław Pachela, a III z 4,42 kg ryb zajął Karol Neumann. 

Ich zwycięstwo, przypominać Im będą puchary pamiątkowe którymi 
obdarowani zostali w trakcie ogłaszania wyników.

Na zakończenie zawodów zawodnicy i organizatorzy – łącznie 28 
członków, wspólnie z członkami swych rodzin spotkali się przy po-
częstunku.
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Tegoroczne sukcesy w konkursach 
i zawodach sportowych

Konkursy kierowane są do uczniów wykazujących szczególne zain-
teresowanie wybranym przedmiotem i prezentujących rozległą wiedzę, 
z jednoczesną umiejętnością twórczego myślenia. Rozwijają indywidu-
alne możliwości, upodobania oraz predyspozycje. Efektem dodatkowej 
pracy nauczycieli i uczniów naszej szkoły są sukcesy w różnorodnych 
konkursach i zawodach sportowych. Koniec roku szkolnego to dobra 
okazja, by te sukcesy przypomnieć. 

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” nasi 
uczniowie uzyskali następujące wyniki:
- w klasach 2:  wyróżnienie otrzymał Kacper Połczyński,
- w klasach 3: wynik bardzo dobry uzyskał Aleks Urbaniak, a wyróż-
nienie Martyna Kubiak i Szymon Kubiak,
- w klasach 4: wynik bardzo dobry uzyskała Paulina Kawczyńska, a wy-
różnienie Sergiusz Widziński, Paulina Kubicka i Klaudia Przykucka,
- w klasach 5: wyróżnienie - Aleksandra Szymańska,
- w klasach 6: wyróżnienie - Piotr Kawczyński i Julia Frąckowiak.

W Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim :
I miejsce  zdobyli: Martyna Frąckowiak, Julia Frąckowiak i Kac-
per Kujawa,
III miejsce - Kasper Grzegorzewski.

W Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce:
I miejsce – Martyna Frąckowiak i Paulina Kubicka,
II miejsce  – Małgorzata Surdyk,
III miejsce – Adrian Szwed,  Patryk Talar i Sergiusz Wojtaszek.

W Ogólnopolskim Turnieju PTTK  - I   miejsce w województwie 
wielkopolskim i udział w finale ogólnopolskim wywalczyły: Adrianna 
Będziecha, Weronika Rojtek i Małgorzata Surdyk.

W Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik 2014” 
wyróżnienia uzyskali: Paulina Kubicka i Dorota Konowalska.

Nasi uczniowie uczestniczyli również w etapie okręgowym Kon-
kursu Przyrodniczego dla uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych 
„Skrzydlaci Mieszkańcy naszych lasów” organizowanego przez Pol-
skie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” (reprezentanci 
to: Zuzanna Szczepaniak, Aleksandra Konieczka, Weronika Rojtek, 
Agnieszka Pietrzak i Paulina Kubicka).

W Powiatowym Konkursie wiedzy o Cystersach - IV miejsce zajął 
Adam Frąckowiak, a V - Paulina Kubicka.

W Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym nasza drużyna 
zdobyła III miejsce.

W Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego - II miejsce w ka-
tegorii klas VI uzyskała Patrycja Gronowicz, a w kategorii klas V - II 
miejsce zdobyła Aleksandra Szymańska. 

SUKCESY SPORTOWE: 
- I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego 

w Szachach,
- III miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Wągrowiec-

kiego w Szachach - Bartosz Sierzchuła,
- Mistrzostwo Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt 

(piąte miejsce w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego),
- Mistrzostwo Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Chłopców 

(trzecie miejsce w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego),
- Wicemistrzostwo Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Nożnej Halo-

wej Chłopców,
- Wicemistrzostwo Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Nożnej Chłopców,
- III miejsce w Powiatowym Turnieju o Puchar Premiera Donalda 

Tuska w kategorii uczniów klas V i młodszych
- Mistrzostwo Powiatu Wągrowieckiego w Indywidualnych Biegach 

Przełajowych - Krystian Konieczny.
Do uczestnictwa w konsultacjach szkoleniowych organizowanych 

przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej zostali powołani: Jan Fertsch, 
Filip Jarzembowski, Michał Przywarski i Dawid Sznajder.

Wszystkim uczniom za wzorową postawę i godne reprezentowanie 
imienia szkoły serdecznie dziękujemy, a pozostałych  zachęcamy do 
pracy w przyszłym roku szkolnym.

Renata Stróżewska

Jeszcze raz o wynikach 
sprawdzianu

Znając już szczegółowe dane (prezentowane na stronie OKE Poznań 
– wyniki i analizy) potwierdzamy, że UZYSKALIŚMY JEDEN Z NAJ-
WYŻSZYCH WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI 
W POWIECIE WĄGROWIECKIM. Wśród 20 szkół piszących spraw-
dzian uplasowaliśmy się w ścisłej czołówce uzyskując 25,65 pkta. Dla 
porównania przypominamy ogólne wyniki miasta Wągrowiec: 24,39, 
powiatu: 23,64, województwa: 25,17, okręgu: 25,16 i kraju: 25,82. 

W Wągrowcu wyższy wynik miała tylko S.P nr 4. Wysokie noty zebrały 
także szkoła w Gołańczy (porównywalna z nami także pod względem 
ilości piszących test - 62 uczniów), Panigrodzu (5 uczniów), Wiatrowie 
(5 uczniów) i Siennie (8 uczniów). 

W kategorii gmin (lub M-Gm) z powiatu wągrowieckiego Skoki były 
najlepsze, wyprzedzając kolejno: M-Gm. Gołańcz, M. Wągrowiec, Gm. 
Mieścisko, Gm. Damasławek Gm. Wągrowiec, Gm. Wapno. W naszej 
gminie sprawdzian pisali także uczniowie z Jabłkowa, uzyskując wynik 
21,41 pkta).

Mijający rok szkolny był ostatnim, w którym przeprowadzono 
sprawdzian dla szóstoklasistów w dotychczasowej formule. Wiosną 
przyszłego roku pierwsze roczniki, które uczyły się zgodnie z nową 
podstawą programową kształcenia ogólnego, przystąpią do egzaminów 
zewnętrznych także z języka obcego.
(Dane na podstawie raportu OKE - zestawienie wyników w układzie 
terytorialnym; średnie wyniki punktowe szkół uzyskane łącznie w sesji 
wiosennej oraz dodatkowej 2014)

Renata Stróżewska

PółKOLONIA LETNIA 2014 
„z pierwszą pomocą na ty”

Kolejny raz Stowarzyszenie Edukacyjne TęCZA w Jabłkowie zorga-
nizowało letnią półkolonię, która odbyła się w filii w Lechlinie w dniach 
7-11 lipca 2014r. W letniej akcji wzięli udział nie tylko uczniowie 
naszych szkół ale także dzieci spoza niej. W tym roku nasze wspólne 
działania były nastawione nie tylko na zdrowe ciało, uśmiechniętą 
buzię ale także na nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia 
życia i zdrowia. 
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Organizatorzy zadbali, aby program półkolonii był atrakcyjny i przy-
gotowany tak, żeby każde dziecko mogło w nim znaleźć coś dla siebie. 
Kolejne dni były pełne atrakcji, podczas których uczestnicy brali udział 
w zajęciach z pierwszej pomocy, zajęciach sportowo – rekreacyjnych 
i zajęciach plastyczno – artystycznych. Zaplanowano także wyjazdy 
do Świata wspinaczki i rekreacji AVANA w Poznaniu.  W każdym 
dniu półkolonii dzieci miały możliwość spożywania posiłków, serwo-
wane były napoje, owoce i lody. Z uwagi na fakt, iż uczestnikami byli 
uczniowie z terenu całej gminy organizatorzy zapewnili również dowóz 
i odwóz uczestników.

Półkolonia zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza 
okazała się po raz kolejny atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. 
Różnorodny i bogaty program, nie tylko nie pozwolił na nudę, ale uczył 
i bawił. Tegoroczna półkolonia letnia umożliwiła dzieciom zabawę 
i integrację w grupie, dostarczyła wiele pozytywnych wrażeń, a przede 
wszystkim była miłym akcentem na początek wakacji. Duża frekwencja 
na wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci i ich rodziców wska-
zuje, iż należy ją kontynuować i rozwijać w latach przyszłych.

Joanna Tomczak

ziemia z nieba
Pod takim hasłem odbywa się ogólnopolski projekt organizowany 

przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Bierze w nim udział 12 
szkół, w których działają Kluby Młodego Odkrywcy. 

Głównym celem projektu jest przygotowanie wystawy zdjęć Ziemi 
„widzianej” z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Jednym z za-
dań projektowych jest udział w misji EarthKAM organizowanej przez 
NASA, dzięki której młodzież wykona zdjęcia ciekawych miejsc naszej 
planety. Zadanie nie jest wcale takie proste, bowiem uzależnione jest 
od czasu przelotu ISS, pory dnia oraz pogody. Członkowie Szkolnego 
Koła Astronomicznego „Antares” i Klubu Młodego Odkrywcy „Ar-
chimedes” w misjach tych uczestniczą od kilku lat, ale po raz pierwszy 
w tak dużym przedsięwzięciu. Mimo, że są wakacje wzięli udział w misji 
letniej, która trwała od 15 do 19 lipca bieżącego roku. Wszyscy stawili 
się w szkole punktualnie. Pracę młodzieży obserwowały trenerki – 
opiekunki projektu z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Z wiel-
kim zainteresowaniem patrzyły jak uczniowie świetnie radzą sobie 
z programem, a potem same wykonały kilka zdjęć, co było dla nich 
nowym wyzwaniem. Na zakończenie zajęć trenerki wręczyły upominki, 
podziękowały młodzieży za pracę i zaangażowanie na rzecz klubu.

Wystawa „Ziemia z nieba” wystawiona zostanie w listopadzie na 
III Forum KMO w warszawskim Planetarium CNK, a potem trafi do 
wszystkich szkół biorących udział w projekcie, a czym z pewnością po-
informujemy.

Dziękuję dyrekcji gimnazjum i pracownikom technicznym za pomoc 
w organizacji zajęć.

Opiekun: Małgorzata Dudek 
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„Literacka Uczta u Wierzynka”
Cykl konkursów i przeglądów 

recytatorskich
We wrześniu roku pańskiego 1364 w stolicy Polski odbył się wielki 

zjazd europejskich monarchów. Na zaproszenie polskiego króla Ka-
zimierza Wielkiego  do Krakowa zjechało jedenaście koronowanych 
głów z całej Europy. [...] Mikołaj Wierzynek zaprosił na ucztę do 
swego domu pięciu królów i wszystkich książąt, panów i gości (Jan 
Długosz. Uczta u Wierzynka - fragment). Wydarzenie to przez wiele 
lat było na ustach całej Europy i przeszło do historii jako jedna 
z największych i najbogatszych uczt wszechczasów. 

Szanowni Państwo, w 2014 przypada 650. rocznica tego wydarzenia 
jak również „650 lat w służbie książki” pod Patronatem Honorowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 
Rok czytelnika niechaj będzie rokiem szczególnym również w skoc-
kiej Bibliotece. Na Ucztę zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. 
Niezwykłość konkursów recytatorskich  polegać będzie w 2014 na 
tym, że odbędą się one w scenerii królewskiej uczty.

Król i jego goście z radością wysłuchają Państwa, recytujących 
wiersze o Polsce - bo taki jest temat przewodni konkursu. Chętnych 
do wzięcia udziału w tej niezwykłej podróży w czasie prosimy o zgła-
szanie się do Biblioteki w Skokach. Dzieci i młodzież poinformujemy 
o wydarzeniu dodatkowo poprzez dyrekcję i nauczycieli przedszkoli 
i szkół.

XIV Przegląd Amatorskiej 
Twórczości Seniorów 

10 lipca 2014 r. odbył się w Obornikach XIV Przegląd Amatorskiej 
Twórczości Seniorów pod hasłem „Stare ale jare”.

Tegoroczna impreza zgromadziła 14 zespołów emeryckich z  różnych 
regionów Wielkopolski. Nie zabrakło wśród nich Zespołu Śpiewaczego 
„Harfa” ze Skoków pod batutą Antoniego Wiśniewskiego. Oprócz 
Skoczan w Przeglądzie udział wzięły następujące zespoły: 

- Zespół Śpiewaczy „Sonata” – Oborniki
- Zespół Śpiewaczy „Lutnia” – Zaniemyśl
- Zespół Śpiewaczy „Dębowy Liść” – Suchy Las 

- Chór „Złota Jesień” – Kostrzyn Wlkp
-  Zespół Wokalno-Instrumentalny „Śczęśliwa 13” – Środa Wlkp
- Zespół Muzyczny „Gorajskie Echo” – Goraj  
- Zespół Śpiewaczy „Goślinianka” – Murowana Goślina
- Zespół Śpiewaczy „Retro Cafe” – Czerwonak         
- Zespół Śpiewaczy „ Chabry” – Wronki     
- Zespół Śpiewaczy „Lubaszanka” – Lubasz
- Zespół Śpiewaczy „Przemysław II” – Rogoźno
Zaśpiewała także indywidualnie Cecylia Połczyńska z Obornik 

i niewidomy Mieczysław Wiśniewski z Uścikowa.
Uczestnicy Przeglądu prezentowali po 3 utwory, a każdy ze słu-

chaczy mógł znaleźć cos dla siebie. „Harfa” zaśpiewała piosenki 
biesiadne z repertuaru Teresy Werner i Duetu „Karo”. Były to: 
„Szczęśliwi we dwoje”, „Kochasz mnie czy nie” oraz „Dziubka 
mi daj”.

Impreza miała na celu, nie tylko rozbudzenie aktywności se-
niorów w zakresie czynnego uczestnictwa w kulturze i twórczej 
działalności artystycznej, ale i integracje różnych środowisk przy 
równoczesnej konfrontacji pomysłów i umiejętności oraz wymianie 
doświadczeń twórczych.

Podczas Przeglądu można było skorzystać z bezpłatnej konsultacji 
dietetycznej, pomiarów antropometrycznych ciała oraz wskazówek 
dotyczących prawidłowego żywienia, z zabawy rekreacyjnej, strze-
lania z wiatrówki i rzutów lotką oraz rzutów beretem.

Po prezentacjach muzyczno-instrumentalnych uczestniczyliśmy 
w pikniku oraz zabawie tanecznej w plenerze.

Całością imprezy w Obornikach sprawnie kierowała i prowadziła 
ją Elżbieta Brodzińska. – menager kultury, której skoccy uczestnicy 
Przeglądu serdecznie dziękują za zaproszenie i umożliwienie miłego 
spędzenia wolnego czasu.

Edmund Lubawy
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Zapraszamy do odwiedzania strony Biblioteki 

www.bibliotekaskoki.pl
Na stronie znaleźć można aktualności kulturalne dotyczące Gminy 
Skoki, informacje o zespołach działających przy Bibliotece, katalog 

zasobów oraz polecane książki miesiąca.
Zachęcamy również do polubienia naszej strony na Facebook’u.

We wtorkowy poranek 8 lipca 40-sto osobowa grupa „etno-od-
krywców” wraz z opiekunami wyruszyła w swoją pierwszą wakacyjną 
podróż. Celem wyprawy uczestników projektu było Muzeum Kultury 
Ludowej w Osieku nad Notecią.

Muzeum powstało w latach 70-tych XX wieku. Początkowo prowa-
dzono tam badania archeologiczne, które pozwoliły na odkrycie ponad 
500 grobów i stworzenie rezerwatu archeologicznego. Z biegiem czasu 
rezerwat poszerzono o ekspozycję domostw i zagród obrazujących 
życie polskiej wsi. Na terenie skansenu zmontowano i udostępniono 
zwiedzającym kilkadziesiąt obiektów budownictwa ludowego. Jednym 
z nich jest chałupa z końca XVIII w. pochodząca z Przysieczyna. Poza 
nią zwiedzający mogą obejrzeć również m.in. remizę strażacką z wypo-
sażeniem, karczmę z początku XX w., tartak, kościół, wiatraki, szkołę 
wiejską, kuźnię oraz chałupy i zagrody osadników polskich, kolonisty  
niemieckiego, repatriantów z Bukowiny datowanych na koniec XIX 
i pierwszą połowę XX w.

Młodzi skoczanie oprócz zwiedzania ww. miejsc mieli także oka-
zję poznać tajniki produkcji kawy zbożowej, wypieku wafli, chleba, 
mielenia ziarna na żarnach, pracy kowala oraz mogli zgłębić wiedzę 
z zakresu wyrobu masła. Ostatnia czynność przyniosła im najwięcej 
frajdy, gdyż masło „wyprodukowali” własnoręcznie. Atrakcją dla 
dzieci stała się również przejażdżka wozem po drogach i bezdrożach 
skansenu, oglądanie przydrożnych kapliczek oraz zwiedzanie wystawy 
pt. „Sztuka ludowa Krajny i Pałuk”. Zwieńczeniem „etno – wyprawy” 
była degustacja potraw kuchni regionalnej: wiejskiego chleba, masła, 
maślanki, kawy zbożowej oraz pieczonych kiełbasek.

Wyjazd zorganizowany został podczas zajęć prowadzonych przez 
Muzeum Regionalne w Wągrowcu odbywających się w ramach projektu 
pn. „Etno-warsztaty w Bibliotece. Cykl spotkań ludowych dla dzieci 
z Gminy Skoki.” Organizatorem projektu jest Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Skokach, a projekt współfinansowany został ze 
środków Unii Europejskiej.

26 sierpnia „etno – odkrywcy” wyruszają na kolejną wyprawę. 
Tym razem odwiedzą Muzea Regionalne w Rogoźnie, Wągrowcu oraz  
Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego 
w Jaraczu.

Sylwia Popadowska

„ETNO - WARSZTATY 
W BIBLIOTECE

CYKL SPOTKAŃ LUDOWYCH 
DLA DZIECI Z GMINY SKOKI” - CZ.7

Weekendowy skok 
do Skorzęcina

Okres letnich wakacji dla Grupy Artystycznej Skoczki to czas wy-
pełniony szlifowaniem artystycznej kondycji, integracji i wypoczynku. 
Zaspokojenie tych trzech potrzeb realizowaliśmy w Skorzęcinie pod-
czas pobytu weekendowego z instruktorami GAS od 11 lipca 2014. 
Członkowie zespołu po raz kolejny udowodnili, że potrafią bawić się 
i tworzyć jednocześnie. Zdobyliśmy nowe umiejętności i doświadcze-
nia przyznały zgodnie Skoczki. Pogoda dopisała, nastroje także. Do 
zobaczenia zatem w nowym roku szkolnym – artystycznym. 

Wyjazd zrealizowany został przy zaangażowaniu Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy w Skokach oraz rodziców dzieci Grupy Artystycznej 
Skoczki. Rodzicom, Dzieciom i Instruktorom: Katarzynie Kędziorze 
– Dukszcie, Romie Jakubowskiej i Darii Bieleckiej Biblioteka dzię-
kuje najserdeczniej.
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Pomimo zaciętej walki zachowano zasady 
gry fair play. Podczas Turnieju można było 
zaobserwować nie tylko sportową rywaliza-
cję, ale także integrację i zabawę pomiędzy 
zawodnikami.  Doceniając zaangażowa-
nie w organizację i prawidłowy przebieg 
spotkań piłkarskich Burmistrz Tadeusz 
Kłos oficjalnie podziękował uczestnikom 
i osobom wspomagającym Turniej, a także 
sędziemu- Maciejowi  Kuczyńskiemu za 
sprawiedliwą ocenę spotkań. Każda z drużyn 
otrzymała pamiątkowe dyplomy, a także 
nagrody finansowe do wykorzystania na za-
kup sprzętu sportowego. Po oficjalnej części 
dzięki gościnności mieszkańców Potrzanowa 
zawodnicy zasiedli przy wspólnym grillu 
by omówić przebieg Turnieju oraz ustalić 
szczegóły na przyszły rok.  

Wyniki 
Gminnej Ligi Piłki Nożnej 2014:

I miejsce   Potrzanowo
II miejsce  Łosiniec

III miejsce   Sława Wlkp.
IV miejsce   Kakulin
V miejsce   Lechlin

VI miejsce  Niedźwiedziny
VII miejsce  Rościnno

VIII miejsce   Grzybowo

ZAKOŃCZENIE 
GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2014
17 sierpnia w Potrzanowie rozegrano ostatnia kolejkę piłkarskich spotkań. Rywalizacja była ogromna- 

o miejsca na podium walczyły trzy drużyny: Potrzanowo, Łosiniec oraz Sława Wlkp. 
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To pierwsze wrażenia, jakimi podzielili się uczestnicy kolonii 
w Bardzie po powrocie do domu.

Już po raz kolejny dwadzieścioro pięcioro dzieci z miasta i gminy 
Skoki wypoczywało przez dziesięć lipcowych dni w malowniczych 
Górach Bardzkich, położonych w Kotlinie Kłodzkiej. Kolo nia 
została zorganizowana przez Towarzystwo Wspierania Rodziny 
i Dziecka „Alia ”na zlecenie Pana Burmistrza Tadeusza Kłosa, 
a finansowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alko holowych. 

Dzieci zamieszkały w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie. 
Gospodarze ośrodka za pewnili dobre warunki lokalowe, wspaniałe 
wyżywienie, codzienne kąpiele w basenie, dobrze wypo sażone 
boisko oraz przemiłą, pełną życzliwości atmosferę. Dzieci poznały 
wiele ciekawych zakątków Barda. Pobyt uatrakcyjniły również 
piesze wędrówki po górach oraz szereg wycieczek autokarowych, 
podczas których zwiedziły Kłodzko, Wambierzyce z Bazyliką 
i liczącą ponad sto lat ruchomą szopką, kopalnię złota w Złotym 
Stoku. Odwiedziły również Ząbkowice Śląskie, gdzie wspięły się 
na Krzywą Wieżę oraz poznały mroczną historię tego miasta, 
które swego czasu nosiło nazwę Frankenstein. Nie dzielny wie-
czór spędziły w parku zdrojowym w Polanicy Zdrój, podziwiając 
wspaniały koncert kolo rowych, grających fontann. Zobaczenie tylu 
ciekawych miejsc nie byłoby możliwe bez przychylności Pana Bur-
mistrza, który na cały czas pobytu udostępnił nam na korzystnych 
warunkach autokar. Nie zawiódł nas, jak zawsze, Pan Bogusław 
Marciniak, zapewniając bezpieczną podróż do celu oraz pod czas 
licznych wycieczek.

Dzięki życzliwości sponsorów w osobach: Prezesa PPH LEMAR 
pana Lecha Dworzyńskiego, właścicielki firmy AS-SPED w Ko-
bylcu pani Wiolety Łukaszewicz, pana Zenona Czerwieńskiego 
właściciela PHU PAPIRUS w Wągrowcu, pani Eugenii Cieślow-
skiej, pani Karolinie Stefaniak oraz Witka Drewicza z Poznania, 
koloniści mogli uczestniczyć w spływie pontonowym po Nysie 
Kłodz kiej, zajadać się pysznymi lodami i goframi oraz cieszyć się 
wspaniałymi nagrodami i upominkami.

Za miłe chwile wakacyjnego wypoczynku i wiele niepowtarzal-
nych wrażeń w imieniu uczestni ków i organizatora serdecznie 
dziękujemy panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki oraz pani 
Małgo rzacie Szpendowskiej-Wylegalskiej przewodniczącej Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Za troskliwą opiekę słowa podziękowania kierujemy do Pań: 
Elżbiety Berendt, Anny Hamulczyk i Agaty Mielcarek.

Mamy nadzieję, że przyszłe wakacje będą równie wspaniałe i uda 
nam się zabrać dzieci w jeszcze ciekawsze miejsca.

Antoni Kasica 

LETNI WYPOCZYNEK W KOTLINIE KŁODZKIEJ
„W Bardzie było fajnie. Zwiedzaliśmy bardzo ciekawe miejsca. Można 

było poszerzyć swoje wiadomości z geografii i historii. Podczas pobytu na 

kolonii zawarłam nowe znajomości, które mam nadzieję, że przetrwają. 

W ośrodku panowała miła atmosfera. Wszyscy starali się, aby było nam 

jak najlepiej, byśmy przyjemnie spędzili czas.”
Sara

„Na kolonii było super. Często kąpałem się w basenie i jeździłem na 

różne wycieczki. Byłem na urwisku skalnym z Białym Krzyżem, w kopalni 

złota i w Twierdzy Kłodzkiej. Poznałem wielu kolegów.”
Krystian

„Na kolonii w Bardzie bardzo mi się podobało. Podczas wycieczek 

zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. Żeby wypocząć chodziliśmy na 

basen i boisko. Było cudownie, a jedzenie pyszne.”
Sergiusz
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W trakcie obozu 60-ciu młodych ludzi – w tym 2 z Gminy Skoki - za-
fascynowanych strażą pożarną i chcących poznać tajniki pożarnictwa 
i udzielania pomocy poszkodowanym brało udział w różnego rodzaju 
zajęciach, w których opiekunami i jednocześnie wykładowcami byli 
profesjonaliści, funkcjonariusze Państwowej Straży pożarnej z Gnie-
zna i Wągrowca, ratownicy medyczni oraz funkcjonariusze Szkoły 
Aspirantów z Poznania.

Oferowany program obfitował w wiele zagadnień, z naciskiem 
na pomoc i obronę w sytuacjach zagrożenia p.poż oraz wypadkach 
komunikacyjnych. Popularnością cieszyły się zajęcia wodne które 
miały szeroki przekrój, od praktycznej nauki zachowań nad wodą i w 
wodzie, aż po naukę nurkowania z profesjonalnym wyposażeniem 
płetwonurka. Do dyspozycji młodych strażaków była motorówka 
z JRG Wągrowiec. Pomimo cienia strachu, ogromnym powodzeniem 
cieszyły się zajęcia z zakresu ratownictwa wysokościowego z użyciem 
technik stosowanych w alpinistyce. Funkcjonariusze policji z Komen-
dy Powiatowej w Wągrowcu przeprowadzili wykład na temat zagrożeń 
związanych z narkomanią, alkoholizmem i innymi używkami a także 
zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą. Przeprowadzono 
różnorodne zajęcia ze sztuki przetrwania w trudnych warunkach, 
organizując nocne wyprawy do lasu. 

Jednak głównym zadaniem instruktorów było szkolenie w zakresie 
pożarnictwa oraz ratownictwa medycznego. Uczestnicy obozu 
wykonywali ćwiczenia na torze CTIF, rozwijali linie gaśnicze, 
posługiwali się armaturą wodną i pianową oraz narzędziami 
hydraulicznymi przy cięciu samochodu. 

Młodzież miała okazję zwiedzić lotnisko wojskowe w Krzesinach 
oraz jednostkę Wojskowej Straży Pożarnej stacjonującej na tym lotni-
sku. Zaprezentowano sprzęt którym dysponuję ta jednostka, po czym 
zwiedzono remizę, muzeum i hangar lotniska, w którym znajdował się 
samolot F16. Wycieczka sprawiła wiele radości uczestnikom i wszyscy 
wrócili do obozowiska z uśmiechem na twarzy. 
W dniu 13.07.2014 obóz zaszczycili swoją obecnością goście specjalni: 
- Wicestarosta Powiatowy Tomasz Kranc, 
- Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu Andrzej 

Kuraszkiewicz, 
- Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie mł.bryg. Jacek Michalak, 
- Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu mł.bryg. Krzysztof Klupś, 
- Wójt Gminy Mieścisko Andrzej Banaszyński 
- Komendant Gminny Związku OSP w Mieścisku Tomasz Napieralski,
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Skokach Dariusz Lipczyński.

Podczas uroczystej Mszy Świętej wręczono kierownikowi ośrodka 
Antoniemu Czyżewskiemu medal „Na Straży” przyznany przez za-
rząd OSP w Mieścisku oraz wyróżniono dh. Mariusza Napieralskiego 
odznaką Wzorowy Strażak, za zdobycie pierwszego miejsca w powia-
towym i wojewódzkim konkursie OTWP oraz godne reprezentowanie 
gminy, powiatu i województwa na szczeblu krajowym. Mszę Świętą 
upiększył występ orkiestry dętej z Mieściska.

Dla przeważającej większości uczestników, obóz był jedyną for-
mą wyjazdu letniego. Ponad połowa dzieci wywodziła się z rodzin 
o niższym statusie społecznym i rodzin zastępczych. Proponowana 
bezpłatna forma wypoczynku połączona ze zdobyciem fachowej 
wiedzy, to dla rodzin wielka ulga a dla nich szansa na przyszłość. Kto 
wie? Może niejeden z nich swoje dorosłe życie zwiąże z zawodową 
pracą w pożarnictwie.

Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
W dniach od 1.07. do 21.07.2014r. w Ośrodku Kostrzyńskiego Stowarzyszenia Dorośli – Dzieciom położonym nad 

brzegiem jeziora Budziszewskiego w Rościnnie odbył się Obóz Szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych z powiatów wągrowieckiego i gnieźnieńskiego. Organizatorami obozu była Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu i w Gnieźnie, a sprawami organizacyjnymi i technicznymi na 
miejscu zajął się głównie prezes OSP w Mieścisku Marian Bodus. Obóz sfinansowany został ze środków Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Gmin: Mieścisko, Skoki, Gołańcz, 
Damasławek, Wapno i Gniezno. 


