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650-lecie Miasta Skoki
ŚWIĘTOWALIŚMY JUBILEUSZOWO

Zanim na skockiej estradzie pojawiły się zespoły polskiej i światowej
sławy, zachwycaliśmy się lokalnymi artystami. Podczas tegorocznego Święta Miasta i Gminy Skoki, 24 czerwca 2017, uroczyście zagrała Orkiestra
Dęta skockiej OSP. Pod batutą kapelmistrza Artura Pokorzyńskiego,
wielopokoleniowi muzycy zabrali nas w muzyczną, patriotyczno-rozrywkową podróż. W jej trakcie, za sprawą Grupy Artystycznej Skoczki,
poszybowały w górę balony z logo 650-lecia miasta, podkreślające rangę
Jubileuszu Miasta Skoki.

zamieniła koncert w niezwykle emocjonujące wydarzenie. Widownia
pozostała pod ogromnym wrażeniem.
Uczestnicy Święta, którzy zdecydowali się pozostać do końca imprezy,
nie zawiedli się. Duet Backstage Acoustic zaskoczył zebranych charakterystycznym wokalem i świetnym brzmieniem „unplugged”.

Skoczki po chwili opanowały estradę, czyniąc ją głośną, radosną i kolorową.
Spośród „naszych” wystąpił ponadto młodzieżowy Side Effect ze znanymi i lubianymi przez publiczność utworami i Pracownik Rocku. Ballady
rockowe w wykonaniu zespołu wyróżniają go wśród innych o podobnym
brzmieniu. Z zainteresowaniem słuchane były przez tłum fanów. Publiczność z powodzeniem rozbawił Kabaret Paranienormalni, w szczególności
przesympatyczna Mariolka - wisienka na kabaretowym torcie. Na Sylwię
Grzeszczak musieliśmy poczekać nieco dłużej, ale było warto. Artystka
Najmłodsi uczestnicy Święta Miasta mogli bez ograniczeń czasowych
i finansowych korzystać z dostępnych urządzeń zabawowych, a nieco starsi
wyostrzyć sokoli wzrok podczas zawodów strzeleckich zorganizowanych
przez KBS w Skokach.
Ogłoszono także wyniki konkursu plastycznego pt.: „Moje miasto”.
Wśród wyróżnionych znalazły się prace: Hanny Zaranek, Dagmary Futro,
Laury Przybysz, Kacpra Woźnego, Eriki Andruszko i Agaty Nowickiej.
Wsparli nas finansowo: Kruszgeo – Wielkopolskie Kopalnie i PKO BP
za pośrednictwem oddziału w Skokach. Rzeczowo natomiast OLPP – Baza
nr 4 w Rejowcu. Dziękujemy! Organizatorem imprezy była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach. Zdjęcia z imprezy www.gmina-skoki.pl
Elżbieta Skrzypczak
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Dożynki Gminne

Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

Skoki - Stadion sportowy

26.08.2017
13.30 - Msza św. w intencji rolników w kościele p.w. św. Mikołaja
Biskupa w Skokach
Formowanie korowodu dożynkowego przed kościołem
Przemarsz na stadion sportowy oraz prezentacja wieńców
dożynkowych
Zwyczaje i obrzędy dożynkowe w wykonaniu Zespołu
Folklorystycznego WIELKOPOLANIE
16.30 - X Turniej Sołectw Gminy Skoki
19.30 - Koncert Zespołów VOYAGE oraz ŁOBUZY
Po koncercie spotkanie z piosenką Zespołu AKCES ze Skoków

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Serdecznie zapraszają na

REKREACYJNE RAJDY
ROWEROWE
trasa ok. 15 km w formie pętli

9 i 30 sierpnia (środy) godz. 15

Biblioteka Publiczna w Skokach
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Zapraszają:
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Serdecznie zapraszają na

NORDIC WALKING 50 +
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Do udziału zapraszamy
mieszkańców Gminy Skoki w wieku 50 +

II Rajd Nordic Walking
„POCIĄG START”
20 sierpnia 2017/niedziela

Zawszę w środy: !!! cz 2.

23 sierpnia godz. 15 - świetlica w Grzybowicach
6 września godz. 14 - świetlica w Rejowcu

27 września godz. 14 - Hala Sportowa w Skokach

START - godz. 9:50 stacja PKP w Skokach
- przejazd do Przysieczyna, trasa powrotna ok. 13 km
META - „Dworek pod Złotą Podkową ” w Skokach

y!!!
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Zaprasza
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Do udziału w pieszych wycieczkach zapraszamy
mieszkańców Gminy Skoki w wieku 50 +

LICZBA

MIEJSC

!

O

CZONA
GRANI

Dla zgłoszonych uczestników
posiłek regeneracyjny na mecie

ZAPRASZAMY :-)

WYMAGANE ZAPISY:
turystyka@gmina-skoki.pl
691 726 319 (9.00 – 15.00)
do 16 sierpnia 2017
Liczba miejsc ograniczona

wKoZOOcąg!

„BuOw zNtGrWaEg pNkURzSiDkWeO sOkCh”
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
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07.05.2017 – Parafia p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Popowie Kościelnymdzieci z księdzem Edwardem Laitlochem i katechetką Anna Czechowską.

W czerwcowym wydaniu „Wiadomości
Skockich” zamieściliśmy udostępnione nam
przez rodziców fotografie naszych dzieci, które
w miesiącu maju pierwszy raz dostąpiły Sakramentu Komunii Świętej w Parafii p.w. Świętego
Mikołaja Biskupa w Skokach oraz w Parafiach:
p.w. Świętego Stanisława Biskupa w Lechlinie
i p.w. Świętego Michała Archanioła w Jabłkowie i p.w. Wszystkich Świętych w Raczkowie.
Już po terminie wymienionej publikacji
otrzymaliśmy fotografie dzieci, które uczestniczyły w uroczystościach Pierwszo–komunijnych
w kolejnych parafiach w Gminie i poza nią,
z którymi dzielimy się z naszymi czytelnikami.
Edmund Lubawy

28.05.2017 – Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu – dzieci z księdzem
Błażejem Czarneckim.

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi:
Bałut Wiktor ur.09.06.2017
Jaszyk Maurycy ur.09.06.2017
Jung Gabriela ur.13.06.2017
Paczkowska Klara ur.15.06.2017
Rymer Mikołaj ur.15.06.2017
Rozmiarek Róża ur.16.06.2017
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - 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

Druciarek Jan ur.18.06.2017
Stawowy Wiktor ur.25.06.2017
Adamski Jakub ur.27.06.2017
Walczak Franciszek ur.29.06.2017
Woźniak Natan ur. 30.06.2017
Rzepczyk Maja ur.02.07.2017
Ignasiak Wojciech ur. 06.07.2017
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a Im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi
znaleźli:
Gurgul Zdzisław ur.1933 Potrzanowo, zm.18.06.2017
Cegielska-Osińska Anna ur.1947 Skoki, zm.19.06.2017
Sobótka Sylwester ur.1969 Kuszewo, zm.27.06.2017
Bratka Teresa ur.1933 Skoki, zm.4.07.2017
Mikulski Mariusz ur.1969 Kuszewo,zm.5.07.2017
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
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Pomóżmy Antkowi!

Antek to wesoły, towarzyski, ciekawy świata chłopiec, który uwielbia
oglądać książeczki, słuchać muzyki i malować. Urodził się jako zdrowe
dziecko. Otrzymał 10 punktów w skali Apgar. Antek do 9 miesiąca
życia rozwijał się prawidłowo i nic nie wskazywało no to, że może dziać
się coś złego. Niestety, po pierwszych 9 miesiącach życia jego rozwój
fizyczny zaczął niepokoić. Antek nie osiągał kolejnych etapów rozwoju ruchowego (nie raczkował, nie potrafił sam usiąść, nie wstawał).
Zaczęliśmy wędrówki od lekarza do lekarza. Jedni uspokajali, inni
byli zaniepokojeni. Po długim procesie diagnozy i intensywnej rehabilitacji przyszła druzgocąca wiadomość, która zawierała się w trzech
literach: SMA.
Rdzeniowy Zanik Mięśni (SMA) to choroba genetyczna, postępująca, która atakuje mięśnie rąk, nóg, tułowia, przełyku, mięsnie oddechowe i powoli zabiera szanse na normalne życie. Antek dzięki naszym
staraniom i pomocy wielu fundacji został zaopatrzony w niezbędny
sprzęt ortopedyczny (m.in: wózek aktywny, pionizator, ortezy, gorset,
specjalistyczna spacerówkę) i medyczny (pulsyksometr, asystor kaszlu).
Sprzęt ten pomaga w utrzymaniu Antka w jak najlepszej kondycji.
Pomimo druzgocącej diagnozy nie poddaliśmy się i każdego dnia walczymy o zdrowie Antka. Obecnie Antek jest intensywnie rehabilitowany.
Do grudnia 2016 roku jedynie intensywna rehabilitacja, kosztowny
sprzęt i fachowa opieka mogły spowolnić postępy choroby. 1 czerwca
2017 w krajach Unii Europejskiej został dopuszczony pierwszy na świe-

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos
gratuluje
drużynie WEŁNA SKOKI
awansu do IV Ligi
i życzy powodzenia w kolejnym sezonie
na boiskach wyższej klasy rozgrywkowej

cie lek na rdzeniowy zanik mięśni o nazwie Spinraza. Spinraza to lek,
który nie tylko powstrzymuje chorobę, ale także, jak pokazały liczne
badania, w znacznym stopniu przywraca utraconą funkcje mięśniową.
Lek podawany jest przez wkłucie dolędźwiowe, początkowo co dwa
tygodnie, a następnie co 4 miesiące. Na chwilę obecną lek ten nie jest
dostępny w żadnym kraju Unii Europejskiej w ramach refundacji, gdyż
procedury refundacyjne nadal trwają.
W ramach programu ATU SMA 2 lek jest podawany grupie dzieci
w jednym z paryskich szpitali jeszcze przed ukończeniem procedur
refundacyjnych. Po wielu staraniach w maju tego roku wyjechaliśmy
z Antkiem do Paryża na konsultację medyczną, gdzie zakwalifikował
się do programu ATU SMA 2. W ramach programu lek zapewnia firma
farmaceutyczna a my pokrywamy koszty podania leku i hospitalizacji.
Leczenie jest dla Antka ogromną szansą, ale też bardzo dużym
wyzwaniem. Będzie to długa i trudna walka, ale nie zamierzamy się
poddać. Pierwsza dawka leku była zaplanowana na wrzesień. Nadzieja
zapukała jednak do drzwi wcześniej i 26 czerwca Antek otrzymał pierwszą dawkę leku. Czujemy ogromną ulgę i mamy nadzieję, że wszyscy
chorzy na SMA będą mogli poczuć jak najszybciej to samo. W tym
miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy nas wspierali,
kibicowali, dodawali otuchy, pomagali finansowo. Dziękujemy całej
naszej Rodzinie za wiarę i wsparcie. Dziękujemy mieszkańcom Miasta
i Gminy Skoki za ich solidarność i ofiarność. Dziękujemy organizatorom i wolontariuszom, którzy poświecili swój czas. Dziękujemy naszym
Aniołom we Francji za ich niestrudzoną pomoc. Dziękujemy naszej
SMAkowej Cioci Iwonie i Wujowi Pawłowi, którzy wzięli nas pod swoje
skrzydła już od pierwszego dnia diagnozy. Bez tych wszystkich osób
nie osiągnęlibyśmy tak wiele dla Antka. Razem dokonaliśmy wielkiej
rzeczy. Zapraszamy wszystkich do dalszego kibicowania Antkowi. Kolejna dawka leku już 10.07.2017. Koszty wyjazdów, pobytu i leczenia zagranicznego mocno przekraczają nasze możliwości finansowe. Bardzo
prosimy Państwa o wsparcie finansowe Antka w jego drodze po lek.
Antek posiada specjalne subkonto w Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym ,,SŁONECZKO».
SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY ZAKRZEWO
ODDZIAŁ W ZŁOTOWIE.
TYTUŁ PRZELEWU: 253/R Antoni Rzański
Darowizny w PLN
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Rodzice z Antkiem

Skoki mają swój pierwszy quest !!!
QUEST to popularna
gra miejska. Hasło „Wyskocz do Skoków” niechaj
zachęci mieszkańców i gości do bliskiego poznania
miasta. Wystarczy pobrać
wersję papierową w Bibliotece Publicznej w Skokach i wyruszyć w drogę!
Po przejściu około 4
km dotrą Państwo do
mety. Jeśli prawidłowo
rozwiążą hasło, otrzymają
naklejkę „skockiego przewodnika”. Szerokiej drogi
i wytrwałości życzymy!!
Autor questa: Andrzej
Surdyk
Koordynator akcji: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach.
UWAGA!!! dla pierwszych dwudziestu osób, które rozwiążą quest
nagrody - niespodzianki w BIBLIOTECE przy ulicy Rogozińskiej 1B.
ZAPRASZAMY!!!
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ZŁOTY JUBILEUSZ „HARFY”
Pięćdziesiąt lat minęło przecież,
jak śpiewacie w Polsce i obcym świecie.
Śpiewacie na chwałę Bożą
i pieśni ludowe też się tworzą.
Co byście nie zaśpiewali,
to wszystko piękne, to się chwali.
Twórzcie dobrze, bo tak trzeba,
śpiewając chylicie kawałek nieba.
50 lat Waszej twórczości,
niech w sercach u nas wszystkich gości.
Dużo milej żyje się,
gdy głos „Harfy” słyszy się.
„Harfo”, „Harfo” cóż Ci dam,
jedno serduszko tylko mam,
a w serduszku śliczny kwiat,
„Harfo” śpiewaj, choć 100 lat.
Piękną niespodzianką była uroczystość
Jubileuszu 50- lecia powstania Zespołu Śpiewaczego „Harfa”, którą przeżyli członkowie
Oddziału Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w dniu 4 lipca. Większość członków udając się na przypadające w tym dniu
comiesięczne zebranie Związku przygotowana
była na zwyczajne sprawy organizacyjne. A tu
już na wstępie zaskoczeniem był wielki tort,
a na nim wizerunki członków „Harfy” z 1967
roku i obecnie działającego Zespołu.
Dopełnieniem niespodzianki było pojawienie się na sali niecodziennych gości w osobach
Burmistrza Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Kujawy, Sekretarza
Gminy Blanki Gaździak, Drektora Biblioteki
Gminnej Elżbiety Skrzypczak i Dyrygenta
Kameralnego Zespołu Śpiewaczego Andrzeja
Kaliskiego, no i oczywiście „śpiewaków” Harfy
w „galowych” strojach. Teraz nie było już
wątpliwości. Świętowano Jubileusz 50-lecia
powstania skockiego Zespołu Śpiewaczego
„Harfa”.
Wszystko stało się jasne w momencie
otwarcia zebrania i powitania jego uczestników przez przewodniczącą Zarządu Oddziału
Małgorzatę Florysiak i wystąpienia dyrektora
Biblioteki Elżbiety Skrzypczak. Teraz też
na „ręce” dyrygenta „Harfy” Antoniego

Wiśniewskiego – członka debiutującego
we wrześniu 1967 r. w ramach uroczystości
600-lecia miasta Skoki, Zespołu Śpiewaczego
„Harfa” pod batutą jego ojca Janusza Wiśniewskiego – popłynęły wsparte bukietami
kwiatów, pamiątkami i dyplomami, gratulacje
i życzenia. Przekazali je Burmistrz Tadeusz
Kłos, dyrektor Biblioteki, a wiec placówki
przy której Jubilat działa, Elżbieta Skrzypczak, dyrygent Zespołu Kameralnego Andrzej Kaliski oraz przewodnicząca Oddziału
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Małgorzata Florysiak.
Po gratulacjach i życzeniach na scenie pojawili się Jubilaci – chórzyści, którzy pod batutą
swego dyrygenta, przeplatającego występ słowem wiążącym, w którym zaprezentował anegdoty i ciekawostki z działalności Chóru– min
wiersze odwiedzającej przed laty Skoki, Anieli
Woźniak z Kiekrza-, dali kilkunastominutowy
przegląd swego repertuaru. W wykonaniu
„Harfy” uczestnicy uroczystości usłyszeli,
a na prośbę dyrygenta, niektóre z płynących
ze sceny pieśni, zaśpiewali wraz z nią: 3 pieśni
o Skokach, „Naprzód wesoło”, „Cichą wodę”,
„Mariannę”, „Jarzębinę”, „Cyganerię” i na
zakończenie „Tak, jak przed laty”. Do wspólnego śpiewu z emerytami włączyli się min.
maestro Andrzej Kaliski, dyrektor Elżbieta

Skrzypczak i opiekun Chóru z ramienia Biblioteki - Gabriela Bałażyk.
Na zakończenie części artystycznej, przebywającym jeszcze na scenie naszym artystom,
indywidualne gratulacje i życzenia wręczyli
Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiejich treść publikujemy przy artykule, a jako
nasze „motto” zamieściliśmy wiersz przedstawiony na wstępie uroczystości przez członka
Zarządu Oddziału Związku Emerytów Aurelię
Ludzkowską, a napisany z okazji Jubileuszu
przez członkinię Związku Halinę Szymkowiak.
Po częściach, oficjalnej i dla ducha, nadszedł
czas na coś miłego dla podniebienia i wszyscy mogli uraczyć się przygotowanym przez
CukiernięJaniny i Jana Dziurków, będącym
swoistym dziełem sztuki, wymienionym na
wstępie wspaniałym, smacznym Tortem Jubileuszowym.
Edmund Lubawy
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„Budowa zintegrowanego punktu
przesiadkowego w Skokach”
Od kwietnia br. trwają prace budowlane związane z budową zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach.
Gmina Skoki na realizację tej inwestycji pozyskała dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Wniosek o dofinansowanie w/w zadania złożono za pośrednictwem
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w rozdysponowaniu środków przeznaczonych na tzw.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Obecnie na obiekcie:
- wymurowano ściany konstrukcyjne wiaty przystankowej,
- rozpoczęto murowanie ścian konstrukcyjnych wiaty rowerowej,
- zakończono roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Dworcowej i na parkingu,
- zakończono montaż krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych w ul. Dworcowej i łączniku z ul. Wągrowiecką,
- trwa montaż kostki granitowej na parkingu,
- zamontowano 5 szt. lamp oświetlenia parkingu,
- wykonano podbudowy betonowe chodników oraz rozpoczęto na
nich montaż kostki betonowej,
- wykonano większość trawników wraz z wysiewem traw,
- rozpoczęto wykonywanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię
ul. Dworcowej.

W ramach zadania realizowane są również działania informacyjno-promocyjne, których celem jest m.in. zachęcanie mieszkańców do
korzystania z transportu zbiorowego, jak też do ruchu pieszego i rowerowego. Do tej pory zrealizowano: trzy rajdy rowerowe, rajd pieszy
„Pociąg Start”, przejazd zabytkowym pociągiem „CYSTERS”, Skoki
MTB Maraton 2017. W sierpniu odbędzie się jeszcze jeden (ostatni)
rajd pieszy. W wymienionych wydarzeniach udział wzięło już łącznie
ok. 1200 osób.
Marianna Gregorczuk

Inwestycje drogowe
w pełni realizacji
Zakład Wielobranżowy „TRANS BRUK” z Nekli zakończył przebudowę drogi gminnej w Jabłkowie.
Pierwszy odcinek drogi, który posiadał zniszczoną nawierzchnię
bitumiczną o długości 420m został wyremontowany poprzez ułożenie

nowej nakładki bitumicznej. Drugi fragment drogi o długości ok. 600m
został kompleksowo przebudowany poprzez wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni bitumicznej o grubości 8cm. Również pobocza drogi
na całej długości zostały utwardzone kruszywem kamiennym. Koszt
tego przedsięwzięcia to 403.024,23zł. W postępowaniu przetargowym
uczestniczyło 7 firm, a cena najdroższej oferty została wyceniona na
kwotę 686.956,57zł
W Rościnnie rozpoczęto budowę kolejnego odcinka chodnika wzdłuż
drogi gminnej o długości 484m.

Wykonawcą robót wyłonionym również w procedurze przetargowej
jest Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, który złożył najkorzystniejszą
ofertę za kwotę 217.401,06zł. Druga oferta złożona w tym postępowaniu
przez wykonawcę z Gniezna została wyceniona już na kwotę 319.408,50
zł. W zawartej umowie z wykonawcą robót określono termin ich zakończenia na koniec września br. Jednak postęp prowadzonych prac
pozwala stwierdzić, że roboty te zostaną zakończone znacznie wcześniej
przed wyznaczonym terminem.
W kolejnym postępowaniu wybrano również wykonawcę przebudowy odcinka drogi gminnej pomiędzy miejscowością Sława Wlkp.
a Potrzanowo. Tutaj na obecnie trudno przejezdnym fragmencie drogi
utwardzonej częściowo płytami betonowymi zostanie ułożona druga
warstwa płyt drogowych. Płyty te pochodzą z demontażu starej ładowni przy dworcu PKP. Materiał ten jest w dobrym stanie technicznym
i może posłużyć do wyremontowania odcinka drogi. Łącznie zostanie
ułożonych ok. 550 płyt. Droga na remontowanym odcinku zostanie
również poszerzona do 4,2m ułatwiając w ten sposób komunikację.
Dodatkowo na długości 120m zostanie wykonana podbudowa drogi
z kruszywa betonowego. Zainteresowanych tą robotą było 6 wykonawców. Najtańszą ofertę przedłożyła firma KOP-DRÓG ze Skoków za
kwotę 100.785,23 zł. Najdroższa oferta została wyceniona na kwotę
449.081,03 zł. Rozpoczęcie prac nastąpi w drugiej połowie lipca br.
Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej w Potrzanowie
ul. Kolonia. Cały odcinek drogi na długości 1,6 km ma zostać poddany
przebudowie. Na pierwszym fragmencie drogi zostanie ułożona nowa
nakładka bitumiczna, a pozostała część zostanie całkowicie przebudowana poprzez wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni bitumicznej.
Otwarcie ofert przetargowych nastąpi w dniu 25 lipca br.
Adam Zdanowski
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Będzie jak nowa

Stojąca woda na ulicy Wiśniowej

Trwają prace modernizacyjne świetlicy
wiejskiej w Pawłowie Skockim, których
wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LK TRADE Marcin Podraza
z Łosińca.
Potrzeba odremontowania świetlicy
wiejskiej w Pawłowie Skockim wynikała
ze złego stanu podłogi drewnianej na której wyłożona była wykładzina z tworzywa
sztucznego. Posadzka była miejscami
wypaczona i krzywa. Prace remontowe
obejmują wymianę podłogi na betonową z ociepleniem styropianem. Na niej
zostaną wyłożone płytki ceramiczne. Dodatkowo będą odnowione ściany sali świetlicy poprzez pomalowanie
i lakierowanie ścian na wysokości do 2 metrów. Termin zakończenia
robót zaplanowano na 5 sierpnia a koszt prac, zgodnie z przedstawioną
ofertą, wyniesie 43 870 zł brutto.
Dodatkowo świetlica została doposażona o specjalistyczną patelnię
elektryczną.
Świetlica pełni funkcje integrujące życie społeczności lokalnej wokół
której ogniskuje się aktywność społeczno-kulturalna mieszkańców
wsi: spotkania kulturalno-rozrywkowe, zebrania wiejskie, imprezy
integracyjne. Remont oraz doposażenie przyczyni się do pełnego
wykorzystania istniejącego obiektu oraz wzrostu aktywności lokalnych
form zorganizowania ludności.
Adrianna Urbaniak

Na terenach budownictwa jednorodzinnego w Skokach, a dokładnie
na ulicy Wiśniowej przez tydzień trwały prace związane z budową
rurociągu drenarskiego. Okazało się bowiem, że konieczne było odwodnienie terenu. Wykonawcą robót została Gminna Spółka Wodna
w Skokach. Drenaż został ułożony na długości 220 metrów z węża
drenarskiego o średnicy 160 mm w otulinie kokosowej na głębokości
140 cm. Do tego wykonano jedną studzienkę drenarską oraz wzmocniony wylot do odbiornika wody. Całość prac melioracyjnych wyniosła
19 499,19 zł brutto.
Adrianna Urbaniak

Plaża czeka na pogodę

28.06.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zawarto umowę o dofinansowaniu, ze środków Unii Europejskiej, projektu Gminy Skoki pn.: „Termomodernizacja budynku
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”. Wartość przyznanej dotacji to
716.589,67 zł.
Gmina Skoki, dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu Metropolia
Poznań, mogła ubiegać się o dofinansowanie w/w zadania ze środków
Unii Europejskiej, przeznaczonych na tzw. Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT), w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Metropolia
Poznań pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP)w rozdysponowaniu
przedmiotowych środków finansowych.
Termomodernizacja budynku urzędu w Skokach realizowana będzie
w latach 2017-2018 i swym zakresem obejmie:
- docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, stropodachu niewentylowanego;
- wymianę starych drzwi i okien;
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania
- wymianę dwóch kotłów węglowych na jeden kocioł gazowy;
- usprawnienie wentylacji mechanicznej poprzez montaż rekuperatorów ciepła.
Dodatkowo budynek urzędu rozbudowany zostanie o hol wejściowy
wraz z podestem i pochylnią dla wózków inwalidzkich.
Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie korzyści środowiskowych.
Zwiększenie termoizolacyjności budynku, poprzez zmniejszenie utraty
ciepła przez przegrody, wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszy zapotrzebowanie na energię potrzebną do
jego ogrzania. Zmiana źródła ciepła z węgla na gaz ziemny wpłynie na
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
Marianna Gregorczuk

Choć pogoda zbytnio nie rozpieszcza, plaża w Potrzanowie przy
jeziorze Włókna czeka na turystów.

Już na początku czerwca postawione zostały toalety z umywalkami,
przebieralnie, kosze na śmieci oraz nawieziono świeżego, czystego
piachu. Linia brzegowa została poszerzona o kolejne kilkanaście metrów poprzez wycięcie odrostów trzcin w jeziorze. Wykoszono trawy,
chwasty i odrosty krzewów na obszarze 1,50 ha. Zatem pozostaje tylko
korzystać z uroków tego miejsca.
Do obsługi plaży i szaletów oraz sprzątania terenów ogólnodostępnych została zatrudniona pani Justyna Żydowicz.
Adrianna Urbaniak

Podziały geodezyjne na ulicy Polnej
Tereny przy ulicy Polnej należą do jednych z ostatnich, które gmina
zamierza przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe. Wśród nich jest
działka 1082 położona w okolicy placu zabaw. Już niebawem zostanie
podzielona na kilkanaście nowych działek o powierzchni ok. 800 m2.
Będą one dostępne w sprzedaży przetargowej w 2018 roku.
Wykonawcą robót geodezyjnych został Adrian Kłosowski.
Adrianna Urbaniak

Pozyskano dotację na
„Termomodernizację budynku
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”

Pomoc dla poszkodowanych w pożarze
22 maja w Grzybowie w domu należącym do gminy wybuchł pożar.
Do tragicznego zdarzenia przyczynił się najprawdopodobniej wybuch
butli z gazem. Dach nad głową straciło 12 osób. Rodzinom poszkodowanym w pożarze nieustannie udzielana jest pomoc oraz wsparcie
gminnych służb.
Dokończenie na str. 8
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Dokończenie ze str. 7

Gmina otoczyła lokatorów opieką i zaproponowała mieszkania.
Jedna rodzina zamieszkała w odremontowanym niedawno mieszkaniu
w Szczodrochowie. Jedna osoba skorzystała z lokum tymczasowego.
Dla niej szykowane jest niewielkie mieszkanie w Skokach, w którym
będzie mogła zamieszkać już niebawem. Pozostałe osoby przebywają
w placówkach opiekuńczych. Mając na względzie ich trudną sytuację
życiową, pracownicy urzędu czynią wszystko, by również oni otrzymali
mieszkania socjalne.
W wyniku pożaru zniszczeniu uległ niemalże cały budynek. Teren
wkrótce zostanie uprzątnięty z pozostałości. Wiadomo już, że mieszkańcy nie będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Straty szacowane są
na około pół miliona złotych.

Wykupy gruntów pod drogi gminne
Zamierzenia dotyczące budowy dróg gminnych wiążą się dla
większości z nas z budową nawierzchni, chodników, czy ulokowania
uzbrojenia. Proces inwestycyjny wymaga jednak wcześniejszego
przygotowania, czyli zapewnienia pasa gruntów o szerokości wymaganej przepisami lub dokumentacją techniczną. Najczęściej
okazuje się, że „ stare drogi” są bardzo wąskie. Szerokość od 2
do 4 m wystarczała dla przejazdu wozów konnych, ale na budowę
współczesnej drogi to zdecydowanie za mało. Gdy jest zbyt wąsko,
trzeba grunty pozyskać. Jak to zrobić? Wykupić albo zamienić na
inne grunty gminne. Nie ma już dzisiaj mowy na praktykowane
wcześniej lokowanie dróg bez potwierdzenia własności gruntów.
W zamierzeniach inwestycyjnych przewidywana jest budowa
drogi z Jabłkowa do Pomarzanek. Prace geodezyjne potwierdziły
konieczność wykupu pasa gruntów, a w przypadku drugiego właściciela - przygotowanie gruntów zamiennych po to, aby zapewnić
odpowiednio szeroki teren pod przyszłą inwestycję. W chwili obecnej
pozostajemy; w pierwszym przypadku na etapie uzgodnienia terminu
podpisania umowy, w drugim na konieczności załatwienia spraw
wieczysto-księgowych przez sprzedającego.
Bardziej pracochłonne okazały się działania mające na celu
poszerzenie ulicy Gackiej w centrum wsi Sławica. Gmina wykupiła
całą działkę nr 41/1. Pozyskany w ten sposób teren przeznaczony
zostanie na poszerzenie ulicy, a dodatkowa powierzchnia przypadnie mieszkańcom i dzieciom na powiększenia placu gminnego. Po
wcześniejszych uzgodnieniach przygotowano też do wykupu od
właścicieli działek sąsiadujących, terenu na poszerzenie ciągu wspomnianej ulicy. Jeden z właścicieli zdecydował się na przekazanie
gruntów nieodpłatnie. Przewiduje się, że dwie umowy przenoszące
własność podpisane zostaną w lipcu, a ostatnia najpóźniej do końca
tegorocznych wakacji.
Również w samych Skokach trwają prace związane z zamianą
gruntów w rejonie dojazdu do siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Projekt uwzględniający powstanie nowych miejsc parkingowych przewiduje jednocześnie uruchomienie drogi do ogrodów
należących do nieruchomości zabudowanych, zlokalizowanych
przy ul. Jana Pawła II. W tym wypadku zakończenie prac ziemnych
i zatwierdzony plan zagospodarowania umożliwi wejście na grunt
geodetom. Dzięki temu ta „mniej urodziwa” część naszego miasta
zdecydowanie wypięknieje.
Ryszard Kobus

Odebrane psy
Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu, w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wszczął postępowanie
administracyjne w sprawie czasowego odebrania psów, znajdujących
się w miejscowości Sława Wielkopolska.
W celu sprawdzenia warunków utrzymania psów, ich liczby oraz
stanu zdrowotnego powiadomiono właściciela nieruchomości o zamiarze oględzin nieruchomości i 7 czerwca 2017 roku, w obecności
policji, lekarzy weterynarii oraz innych osób przybranych dokonano oględzin.

Po pochwyceniu, zaszczepieniu i umieszczeniu psów w tymczasowych
kojcach, przystąpiono do oględzin. W wyniku czynności administracyjnych zinwentaryzowano 29 sztuk psów w typie rasy Bernardym,
w tym 9 dorosłych psów, 18 dorosłych suk oraz 1 szczenięcia. Zwierzęta znajdowały się w pomieszczeniach wewnątrz budynku, gdzie
w jednym z pomieszczeń zalegały znaczne ilości odchodów psich, a w
pozostałych panował nieład. Stwierdzono również ślady bytowania
gryzoni (szczurów).

Na skutek stwierdzenia utrzymywania zwierząt w niewłaściwych
warunkach bytowania, w tym utrzymywania ich w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa funkcjonariusze Policji zarządzili odebranie
właścicielowi psów.
Jednocześnie, przy użyciu koparko ładowarki, na niewielkim fragmencie terenu, przy płocie, wykopano zwłoki 4 sztuk psów. Lustracja
nieruchomości ujawniła także obecność znacznej ilości przeterminowanej karmy, zgromadzonej w beczce pod wiatą. Wewnątrz budynku
znajdowała się żywność z utraconym terminem przydatności do spożycia. Zapas suchej karmy dla psów na, zgromadzonej na nieruchomości
określonej przez lekarza weterynarii wystarczał na 1,5 dnia.
8 czerwca br. psy zostały przetransportowane ze Sławy Wielkopolskiej do schroniska zwierząt w Margoninie. Obecnie toczy się postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.
Krzysztof Mańka
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„PRZYRODA OKOLIC SKOKÓW”
Nie tylko mieszkańcy, ale i osoby korzystające z pobytu na terenach
rekreacyjnych i ogrodach rodzinnych na terenie Miasta i Gminy Skoki,
zainteresowani przyrodą i szeroką rozumianym środowiskiem, przybyli
28 czerwca do sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy. Wszystkich
zmobilizował, organizowany przez Towarzystwo Miłośników Miasta
Skoki i Ziemi Skockiej oraz przez Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach inicjatyw związanych z obchodami 650 lat Miasta Skoki, wykład
dr. inż. Tomasza Sobalaka pt „Przyroda okolic Skoków”.
Z ust prelegenta uzupełnianych slajdami uczestnicy dowiedzieli
się nie tylko o strukturze obszarowej Gminy Skoki, w której 36% powierzchni stanowią lasy, a ponad 2% wody. Poznali też rodzaje lasów
oraz drzewostany dominujące w nich i ich wielką rolę i znaczenie
w życiu człowieka. Dowiedzieli się o wpływie lasów na kształtowanie się
powietrza atmosferycznego oraz na gospodarkę wodną i na rolnictwo.
Poznali wiele ciekawostek z otaczającej nas flory i fauny, min. o pomnikach przyrody, w tym o tym że na terenie leśnictwa Brzeźno znajduje
się najgrubsza grusza w Polsce o obwodzie pnia wynoszącym 385 cm.
Mówiąc o roślinności i zwierzynie naszych lasów, w tym również o gatunkach chronionych pan Tomasz przypomniał, że część naszej Gminy
zahacza o teren Puszczy Zielonki, mówił o rezerwatach i terenach
chronionych oraz o ochronie gatunkowej roślin i zwierząt. Sytuacja
w tym zakresie może ulegać zmianie- obecnie ochroną gatunkową nie
jest już objęta konwalia. Zmienia się też rodzaj i struktura zwierzyny
leśnej. Obok gatunków rodzimych bobrów, zajęcy, saren, jeleni, dzików
czy nawet pojawiających się łosi, rozprzestrzeniły się sprowadzone
do hodowli parkowej daniele, a w ostatnich latach zbiegłe z hodowli
klatkowych norki amerykańskie i jenoty, a nawet szopy pracze. Na terenie Gminy spotykano też wilki, żyją objęte ochroną orły bieliki oraz
czarne bociany i czyniące szkody w gospodarce rybackiej kormorany.
Zebrani usłyszeli też praktyczne porady, m.in. :
- jak postępować z owocami leśnymi - dla uniknięcia zarażenia się
m.in. roznoszonym przez zwierzęta tasiemcem bąblowcem, przed
spożyciem należy myć owoce;
- jak postępować by uniknąć zaatakowania przez kleszcze i jak postępować przy ich usuwaniu.
Prelegent odpowiadał też na zadawane pytania, w tym o swój
stosunek do wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej – tu słuchacze
dowiedzieli się, że jako leśnik popiera on działania ministra środowiska.
Dla wiadomości czytelników podajemy, że nasz prelegent jest
Nadleśniczym Nadleśnictwa Łopuchówko, a prywatnie mieszkańcem
Skoków, z zamiłowania wielkim miłośnikiem przyrody, myśliwym
i podróżnikiem, a zarazem autorem wielu książek i opracowań o tematyce przyrodniczej. Ostatnio jest współautorem przygotowywanego
„Przewodnika po Skokach i okolicy”.
Edmund Lubawy

DROGI TURYSTO I MIESZKAŃCU NASZ!
Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku, wytchnienia po nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia. Przybywasz nad
nasze wody, by łowić ryby, udajesz się do naszych lasów w poszukiwaniu
grzybów.
Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają
pozostawione w lasach i nad wodami lub
po prostu przy drogach i ścieżkach różnego
rodzaju odpadki. Zastanów się więc, czy
nie są one wynikiem Twego wcześniejszego
pobytu w tym miejscu? A może to wynik
pobytu Twych dobrych przyjaciół, kolegów
lub sąsiadów?
Dlatego pamiętaj, że łowiąc ryby, zbierając grzyby czy nawet spacerując po lesie i spożywając w tym czasie
posiłki lub napoje, wytwarzasz różnego rodzaju odpadki, które zaśmiecają
środowisko! Pamiętaj, by zabrać je ze sobą i wrzucić do miejsc do tego
przeznaczonych. Inaczej, za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za rok,
Ty sam, a może Twoi przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi irytować się będą
zalegającymi nad wodą lub w lesie różnego rodzaju odpadkami.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji
W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 19 czerwca
odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne, poświęcone omówieniu wyników analizy Miasta i Gminy Skoki na podstawie której wyznaczony
został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Spotkanie prowadziła Joanna Gradomska, która w imieniu firmy
Grupa BST, przygotowującej na zlecenie urzędu Program Rewitalizacji
dla Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023, przedstawiła prezentację
wyjaśniającą czym jest rewitalizacja, jaki jest sposób jej przeprowadzania zarówno formalny jak i praktyczny, a także jakie efekty można
osiągnąć po jej realizacji.
Po omówieniu wyników diagnozy głos oddano przybyłym mieszkańcom, którzy wyrazili swoją opinię, przedstawili lokalne potrzeby,
wskazywali również na problemy i trudności dnia codziennego.
Dominującymi zagadnieniami poruszonymi przez zebranych było
zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia, problemy osób niepełnosprawnych w pokonywaniu istniejących barier architektonicznych
oraz zachowanie zieleni. Wszystkie kwestie problemowe, zgłoszone
podczas spotkania zostały zanotowane przez prowadzących spotkanie
i zostaną przeanalizowane na etapie prac nad dokumentem.
Kolejne konsultacje z mieszkańcami odbędą się w sierpniu, kiedy
to przedstawione zostaną szczegóły dotyczące planowanych inwestycji
i działań ,,miękkich” z obszaru rewitalizacji.
Adrianna Urbaniak

Masz pomysł na to, co mogłoby zostać
zrealizowane w naszej gminie?
Zgłoś swoją propozycję zadań,
przedsięwzięć i projektów
tylko do 28 lipca 2017 roku
24 lipca 2017 r. o godz. 18.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Skokach, odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone przygotowywanemu dla naszego miasta i gminy Programowi Rewitalizacji
(PR). Tym razem mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozycje projektów/przedsięwzięć, jakie wg nich powinny być uwzględnione w PR
a w przyszłości zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Zadania zgłaszać też będzie można za pomocą fiszki projektowej, która
dostępna będzie na stronie internetowej UMiG Skoki oraz w urzędzie. Wypełnioną fiszkę należy przekazać do 28.07.2017 r. w jednej
z następujących form:
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul.
Ciastowicza 11, 62-085 Skoki;
- drogą elektroniczną na adres e-mail: w.szymala@grupabst.pl;
- osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,
w dniach i w godzinach pracy urzędu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz do zgłaszania
propozycji zadań.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Rejowcu
I. Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz księgi wieczystej
Działka nr 182/27 o powierzchni 0,1156 ha położona w obrębie geodezyjnym Rejowiec dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi
księgę wieczystą nr PO1B/00047631/3
II. Opis nieruchomości
Działka położona w miejscowości
Rejowiec, położona pomiędzy
drogą wojewódzką nr 197 a drogą
wewnętrzną obsługującą tereny
budowlane. Dojazd do działki
odbywa się drogą nieutwardzoną.
III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia
2003 r. przedmiotowa działka przeznaczona była na cele zabudowy
mieszkaniowej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady
Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla w/w
działki został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania
przestrzennego: „obszary zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz działalności rolniczych i nierolniczych”
IV. Cena nieruchomości: 25 000 zł brutto
V. Termin zagospodarowania nie jest określony.
VI. Czas i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul.Ciastowicza 11 w sali konferencyjnej w budynku B 11 sierpnia 2017 r, tj. piątek o godzinie 9:00
VII. Warunki przystąpienia do przetargu
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie 3 000 zł na konto Gminy Skoki nr 58 9065 0006
0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2017 r. (poniedziałek).
2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę
przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym
dowodem osobistym.
5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba, która wpłaciła
wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca
uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój
dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie
do występowania w przetargu w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej,
włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega
opłacie skarbowej.
6. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od
zawarcia umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
7. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały,
zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni.
VIII. Uwagi
1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania
przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację
o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę
odwołania przetargu.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu,
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.
lp

nr
działki

powierzchnia

księga
wieczysta

cena
nieruchomości

1.

64/166

0,0980

PO1B/00048378/8

47 040 zł

2.

64/168

0,1021

PO1B/00048378/8

52 000 zł

3.

64/169

0,0934

PO1B/00048378/8

49 000 zł

4.

64/170

0,1046

PO1B/00048378/8

54 000 zł

5.

64/171

0,0973

PO1B/00048378/8

50 500 zł

6.

64/113

0,1226

PO1B/00048378/8

59 000 zł

7.

64/114

0,0660

PO1B/00048378/8

32 000 zł

8.

64/144

0,0938

PO1B/00048378/8

45 000 zł

9.

64/145

0,0792

PO1B/00048378/8

38 300 zł

II. Opis nieruchomości
Działki położone są w miejscowości Sława Wielkopolska (obręb
geodezyjny Szczodrochowo) na terenach nowopowstałego osiedla
domów jednorodzinnych przy drodze wojewódzkiej nr 197. Dojazd
do działek odbywa się drogą nieutwardzoną. Teren uzbrojony w sieć
energetyczną i wodociągową.
III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Szczegółowe warunki zabudowy określa „Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący
obszar działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony uchwałą nr
XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2009 r.
Podstawowe warunki budowy to :
- budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących i nieprzekraczających liniach zabudowy
- zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje w tym poddasze
- dachy strome, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym
- dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących
- maksymalna powierzchnia zabudowy do 25%
- maksymalna wysokość budynku do kalenicy do 8,5 m
- kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰
- odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej od ulicy 6m
a od lasu 12 m
- ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5 m, przy
tym w części powyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe
IV. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
wymienionej w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1774) a zainteresowane nabyciem
nieruchomości, winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty
wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta
i Gminy w Skokach.
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KRONIKA 112
Strażacy mają pełne ręce pracy
W minionym miesiącu ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej ze
Skoków mieli pełne ręce pracy działając przy zdarzeniach ratowniczo
gaśniczych. Dwukrotnie skoccy strażacy byli dysponowani do wypadków samochodowych na drodze wojewódzkiej nr 196.
Pierwsze zdarzenie miało miejsce w Sławie Wielkopolskiej przy skręcie na Szczodrochowo, gdzie doszło do uderzenia bocznego w wyniku
którego poszkodowane zostały dwie kobiety.

Do drugiego bardzo groźnego wypadku samochodowego ratownicy
z OSP zostali zadysponowani w niedzielne popołudnie 11. czerwca,
gdzie pojazd wyjeżdżający z terenów rekreacyjnych w „Karolewie”
nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi jadącemu od strony Poznania
czego skutkiem było uderzenie w bok pojazdu wyjeżdżającego. Uderzenie było tak silne, że wewnątrz pojazdu zostały zakleszczone osoby
podróżujące. Strażacy w celu uwolnienia osób z pojazdu musieli użyć

specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Ze względu na poważne
obrażenia poszkodowanych na miejsce wypadku zadysponowano dwa
śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z informacji jakie
dotarły do strażaków okazało się, że jedna z osób poszkodowanych
niestety zmarła w szpitalu.
Oprócz tych zdarzeń strażacy kilkukrotnie dysponowani byli do zdarzeń medycznych na terenie naszej gminy, gdzie w kilku przypadkach
doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK). W takich przypadkach
każda minuta jest na wagę życia, a szybkie zadysponowanie strażaków
i podjęcie natychmiastowej resuscytacji krążeniowo oddechowej, w wielu przypadkach skutecznie przywraca funkcje życiowe poszkodowanych
przed przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego.

Zgniecione TICO
W środę 12 lipca br. w godzinach popołudniowych do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu wpłynęło
zgłoszenie o wypadku w miejscowości Skoki, gdzie doszło do najechania
ładowacza budowlanego na samochód osobowy.

Na miejsce zdarzenia dyżurny stanowiska zadysponował zastępy
straży pożarnej z JRG PSP z Wągrowca oraz OSP Skoki. Przybyli na
miejsce działań druhowie z OSP Skoki zastali zgnieciony przez przednią
łychę samochód osobowy, którego kierowca i pasażerka o własnych
siłach opuścili wrak. Strażacy natychmiast zabezpieczyli miejsce działań oraz przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
kobiecie, która najbardziej ucierpiała w tym zdarzeniu. Zaopatrzona
poszkodowana została przekazana przybyłemu zespołowi ratownictwa
medycznego. Z miejsca zdarzenia oddalił się kierujący pojazdem osobowym, którego po chwili doprowadziła Policja.
Po wykonaniu czynności dochodzeniowych przez Policję usunięto
z drogi elementy rozbitych pojazdów oraz przywrócono ruch na drodze powiatowej.
zdjęcia: OSP Skoki
opracowanie: st. sekc. Piotr Kaczmarek
oficer prasowy KP PSP w Wągrowcu
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promocyjnymi zostały wręczone w sobotę, 24 czerwca br. podczas
święta miasta.
Iwona Migasiewicz
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział,
a nagrodzonym gratulujemy. Prace laureatów są wystawione w holu
biblioteki. Można je obejrzeć również na stronie http://www.bibliotekaskoki.pl/aktualnosci/konkursy-z-okazji-650-lecia-miasta-skoki

Skoczki w Karkonoszach
Wraz z pierwszym dniem rozpoczęcia wakacji Grupa Artystyczna
Skoczki wyjechała na kilkudniowy wypoczynek do Borowic/k. Karpacza. Trzydziestoosobowy zespół spędził czas na podziwianiu piękna
górskich krajobrazów podczas pieszej wędrówki do Wodospadu Podgórnej, poznawaniu karkonoskich tajemnic (bezpośrednio w siedzibie

CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?

SKOKI i SKOCZANIE
w starym obiektywie

Przeżyliśmy miesiąc maj, miesiąc zieleni i kwiatów, w którym nie tylko przyroda budzi się do życia. Maj, to też miesiąc,
w którym w wielu skockich domach dominującym wydarzeniem
stały się Pierwsze Komunie Święte naszych dzieci. Wydarzenia
te, w obecnym wydaniu „Widomości”, upamiętniamy za pomocą
fotografii udostępnionych nam przez ich autorów oraz przez
rodziców dzieci będących bohaterami tych szczególnych dni.

Ducha Gór) oraz na zwiedzaniu atrakcyjnych miejsc: Świątynia Wang,
Miejskie Muzeum Zabawek i Wystawa Klocków Lego. Wspólny czas
spożytkowany został również na próby wokalno-taneczne i koncert
dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka SW w Rychwale. Jak przystało na prawdziwą kolonię artystyczną, obowiązkowymi „na dzień
dobry” zadaniami stały się: poranna gimnastyka, apel oraz konkurs
czystości. GAS potrzebowała wakacyjnego zresetowania się. Wspólny
wyjazd stanowił także formę wyróżnienia za całokształt zaangażowania
młodych artystów w pracę zespołu. O zadowoleniu z pobytu i dzieci,
i kadry niechaj świadczy wysoko przyznana punktacja. Zdecydowana
większość uczestników wystawiła w skali od 1 do 5 punktów maksymalną ich ilość, a zdecydowana mniejszość 4 punkty. W sobotę, 1 lipca
2017, Grupa zaprezentowała się na Festynie Lwa w Rościnnie.
Tak trzymać Skoczki!!! Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.
Elżbieta Skrzypczak

Ale obecne Pierwsze Komunie Święte wywołują też wspomnienia
z dawnych lat, bo przecież można powiedzieć, że w czasach ich dzieciństwa były one wielkim przeżyciem w życiu ponad 99 procent naszych
współmieszkańców.
Dzięki uprzejmości naszego czytelnika Bronisława Piechockiego,
przeżywającego tę szczególną uroczystość w maju 1956 roku, dzisiaj
dzielimy się z czytelnikami zdjęciem wykonanym w tym pamiętnym dniu
i upamiętniającym go wraz z koleżankami i kolegami przyjmującymi
w tym dniu Pierwszą Komunię Świętą w kościele pw. Świętego Mikołaja
Biskupa w Skokach. W otoczeniu dzieci pierwszokomunijnych widzimy
też ówczesnego długoletniego proboszcza skockiej parafii księdza
Wiktora Joachimczaka.

Konkurs plastyczny
„Skoki-moje miasto”

Z protokołu posiedzenia komisji konkursowej
Na konkurs plastyczny pt. „Skoki – moje miasto” ogłoszony przez
Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej z okazji 650.
rocznicy lokacji miasta wpłynęło 36 prac.
Komisja konkursowa składająca się z członków Towarzystwa
w składzie: Małgorzata Zaganiaczyk (przewodnicząca komisji), Iwona Migasiewicz, Dorota Mrozińska i Adam Mroziński zebrała się 22
czerwca 2017, by dokonać oceny i przyznać nagrody. Stosując kryteria
zawarte w regulaminie konkursu komisja wyróżniła najbardziej twórcze
i oryginalne potraktowanie tematu, biorąc pod uwagę również włożoną
pracę oraz estetykę wykonania dzieła.
Autorami nagrodzonych prac są: Laura Przybysz, Dagmara Futro,
Erika Andruszko, Agata Nowicka (uczniowie szkoły podstawowej),
Kacper Woźny (uczeń gimnazjum), Hanna Zaranek (osoba dorosła).
Dyplomy oraz nagrody - niespodzianki w postaci zestawów materiałów i przyborów plastycznych ufundowała Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Skoki. Nagrody te wraz z okolicznościowymi pamiątkami

Mamy nadzieję, że na zdjęciu tym, wielu naszych czytelników odnajdzie jeszcze siebie oraz swoje koleżanki i kolegów z lat dzieciństwa,
i mimo że niejednej spośród patrzących na nas osób, nie ma już wśród
nas, przy okazji wspomni dawne czasy. Bo chociaż było wówczas mniej
kolorowo, było równie pięknie i ciekawie. Bo przecież dzieciństwo to
najpiękniejszy okres naszego życia.
Przy okazji zwróćmy uwagę na stroje dzieci – nie występują jeszcze
w albach, które wejdą do ubioru w późniejszych latach. Ich atrybutem
są białe sukienki dziewczynek i granatowe ubranka chłopców oraz
różańce, książeczki do nabożeństwa i świece w rękach.
Warto również wspomnieć, że w tych czasach, przystępując do
Komunii, dzieci musiały być na czczo. Uroczystość rozpoczynała się
w godzinach rannych Mszą świętą, a kończyła wspólnym poczęstunkiem
z nieodłącznym plackiem drożdżowym i wspólną fotografią uczestników.
Edmund Lubawy
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informacji o najwspanialszych budowlach świata, w Mini Zoo oglądały
różnorodne zwierzęta i owady z wielu regionów świata.

Zakończenie roku szkolnego
sześciolatków
„Wakacje w Europie” – pod tym hasłem odbyło się zakończenie roku
szkolnego i pożegnanie przedszkolaków w Przedszkolu Samorządowym
im. Kubusia Puchatka w Skokach.
Był to dzień szczególny - pełen przeżyć dla przedszkolaków, rodziców
oraz nauczycielek. Pod czujnym okiem Pań, dzieci przygotowywały
prezentacje swoich umiejętności - a tym samym wzbogaciły ten dzień
występami artystycznymi, dziękując wszystkim za wspólnie spędzony
czas.
Niebywałą przygodą był również spacer po Wielkopolskim Parku
Narodowym trasą podniebną, 250 m ścieżki wiodącej wśród drzew.
Domki, tarasy, wiszące mosty i tajemnicze przejścia to niezapomniane
wrażenia i emocje. Do dyspozycji dzieci były również dmuchane zamki
i atrakcyjne place zabaw.
Po powrocie wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że koniecznie
należy odwiedzić to miejsce ponownie.
K. Adamska

Wycieczka do Alpakolandu
29 maja 2017 roku udaliśmy się z wizytą do Alpakolandu w Klotyldzinie.

By absolwenci naszego przedszkola zachowali w pamięci beztroskę
i radość bycia przedszkolakiem, młodsze grupy przygotowały taneczne pożegnanie. Każda z nich przedstawiła impresję nawiązującą do
różnych państw europejskich. Tanecznym krokiem przemierzyliśmy:
Włochy, Grecję, Szwecję, Hiszpanię, Austrię i Finlandię. Nie zabrakło akcentów z naszej ojczyzny. W ten sposób pożegnaliśmy nie tylko
„starszaków” ale zaprosiliśmy wszystkich na letni wypoczynek.

Pani dyrektor przedszkola złożyła podziękowania rodzicom za całoroczną pomoc, współpracę i doradztwo w podejmowanych działaniach.
Po zakończonym występie dzieci kończące przedszkole otrzymały
pamiątkowe dyplomy i upominki. Mamy nadzieję, że zachowają także
w pamięci to szczególne taneczne pożegnanie.
K. Dukszta

Wycieczka do Deli Parku
12 czerwca grupy: Mądre Sowy i Tygryski II wyjechały na wycieczkę
do parku edukacyjno-rozrywkowego Deli Park w Rosnówku. Dzieci skorzystały z takich atrakcji jak: zwiedzanie parku miniatur, wysłuchały

Pod okiem Pani Małgorzaty Łady, certyfikowanej alpakoterapeutki,
onoterapeutki i kynoterapeutki, dzieci miały okazję zapoznać się ze
zwierzętami: alpakami, świnkami, owcami, kozami, psem i osłem. Mogły karmić i bawić się ze zwierzętami, a potem czekała je moc innych
atrakcji: zabawy w piaskownicy, na hamakach, gra w piłkę, trampolina,
rowery, traktory i jazda na kucyku. W międzyczasie zjadły kiełbaskę,
upieczoną na ognisku. Na pożegnanie przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy. Pełne wrażeń, szczęśliwe i zadowolone wróciły
do przedszkola.
M. Futro

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 maja 2017 minął termin płatności
II raty podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Termin III raty - do 15 września 2017.
Od sum niezapłaconych w wyżej wymienionym
terminie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Finansów są naliczane odsetki za zwłokę.
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sandra Markiewicz, Mateusz Siuchniński, Krzysztof Stefan, Wiktoria
Szczepaniak, Zuzanna Szkaradkiewicz;
klasa 4 C - Paulina Adrych, Oskar Bolewski, Aleksandra Dolatowska,
Tomasz Komasiński, Jan Maciąg, Urszula Nowaczkiewicz, Anna Pol,
Alicja Rojtek, Szymon Serba, Antonina Zdanowska;

Przed nami zmiany
23 czerwca br., dla 483
uczniów naszej szkoły rozpoczęły się letnie wakacje.
Jako że mijający rok szkolny
2016/2017 był czasem przygotowania do wdrażania zmian
w oświacie, we wrześniu spotkamy się w powiększonym
gronie, zarówno uczniowskim,
jak i nauczycielskim. Uczyć będziemy się w istniejącym kompleksie budynków szkolnych.
Uczniowie kończący klasę
VI od nowego roku szkolnego
staną się uczniami VII klasy
szkoły podstawowej i rozpocznie się tym samym stopniowe
wygaszanie gimnazjów. Do
szkoły podstawowej zostaną
wprowadzone nowe obowiązkowe zajęcia edukacyjne: geografia,
biologia, chemia i fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa (EDB). Geografia i biologia – od klasy piątej, chemia i fizyka oraz drugi język
obcy - od klasy siódmej, EDB - od klasy ósmej. Zmienią się również
nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zamiast zajęć
komputerowych będzie informatyka, zamiast zajęć technicznych technika, a w miejsce historii i społeczeństwa - osobno historia oraz
wiedza o społeczeństwie. Uczniowie nadal będą korzystać z darmowych
podręczników, które odbiorą w pierwszych dniach nauki w bibliotece
szkolnej.
Kształcenie w szkole podstawowej będzie podzielone na dwa etapy
edukacyjne: I etap edukacyjny obejmie klasy I-III (edukacja wczesnoszkolna), II etap edukacyjny klasy IV-VIII (nauczanie przedmiotowe). Na
zakończenie szkoły uczniowie napiszą egzamin ósmoklasisty z języka
polskiego, matematyki, języka obcego i jednego wybranego przedmiotu. Następnie wybiorą: czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum lub
szkołę branżową.
Dołożymy wszelkich starań, aby zmiany oświatowe, w tym realizacja nowej podstawy programowej, były dla naszych uczniów łagodne
i przyjazne. Z radością powitamy w naszym gronie wszystkich dotychczasowych nauczycieli gimnazjum, którzy od nowego roku zasilą kadrę
szkoły podstawowej.
RODZICÓW NASZYCH UCZNIÓW PROSIMY O WSPARCIE,
GDYŻ PODSTAWOWĄ SIŁĄ PEDAGOGICZNĄ JEST DOM RODZINNY.
Wiesław Berendt - dyrektor szkoły

Świadectwa z wyróżnieniem
dla najlepszych uczniów
Podczas akademii podsumowano rok szkolny 2016/2017. Dyrektor
Wiesław Berendt na forum szkoły pogratulował i wręczył świadectwa
najlepszym uczniom.
ŚWIADECTWA Z WYRÓŻNIENIEM OTRZYMALI:
klasa 4 A - Amelia Glapa, Szymon Kruś, Kinga Kucharska, Julia Loręcka, Mikołaj Łukasik, Julia Płaczkowska, Jakub Rychlicki, Maciej
Więckowski, Maria Wojtaś;
klasa 4 B - Aleksandra Grynia, Mateusz Kaczmarek, Kamil Kamiński,
Gabriela Kiszka, Olga Kujawa, Wiktoria Łęc, Jagoda Łuczak, Alek-

klasa 5 B: Dawid Bartkowiak, Artur Cibail, Sebastian Czerwiński,
Szymon Gramza, Maja Jankowska, Rafał Jarzębowski, Julia Konrad,
Bartosz Malczewski, Marcin Nogajewski, Kacper Połczyński, Oliwia
Rożnowska, Klaudia Stefańska, Wiktoria Stożek, Michał Szklennik,
Kinga Szymkowiak, Oliwia Wardak, Alan Witkowski;
klasa 5 C: Martyna Miłoszewska, Gracjan Sikora, Wiktoria Siódmiak,
Karolina Skwierzyńska, Kornelia Strojna.
Klasa 6 A: Kinga Kaczmarek, Natalia Kmieć, Olimpia Łączyńska,
Oliwia Łączyńska, Filip Maciąg, Zuzanna Magda, Paweł Sierakowski,
Sara Słomińska, Oliwier Stożek, Zofia Teofilewska, Wojciech Tyll,
Aleks Urbaniak, Eliza Wilkosz.
Klasa 6 B: Marianna Dukszta, Adam Frąckowiak, Oliwia Fredrych,
Maria Gąsecka, Albert Grzegorzewski, Mateusz Kulus, Julia Łęc.
Klasa 6 C: Kinga Bejma, Alicja Fliszkiewicz, Dagmara Futro, Martyna
Loręcka, Adrian Płażalski, Alan Sygnecki, Martyna Wieczorek;
Klasa 6 D: Oskar Zięta;
Klasa 6 E: Dominika Mendel
Najlepszych uczniów spotkała dodatkowa nagroda w postaci
atrakcyjnej wycieczki ufundowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy
Skoki - Tadeusza Kłosa. Z tej niespodzianki 18 lipca skorzystało ponad czterdziestu uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre lub wzorowe
zachowanie i wysoką średnią ocen.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim Naszym Uczniom
życzymy udanych, bezpiecznych i niezapomnianych wakacji!
Renata Stróżewska

Aktywnie i turystycznie
Wakacje w pełni, a szkoła nie jest zamknięta. Chcąc uatrakcyjnić
dzieciom letni wypoczynek organizujemy wycieczki krajoznawcze oraz
biwaki jedno- i dwudniowe z noclegiem. Naszym celem jest upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia oraz budowanie wrażliwości
na piękno otaczającej przyrody i szacunku dla jej zasobów.
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Nie lada atrakcje przeżywały nasze dzieci w łosinieckiej „Stajni pod
lasem”, gdzie w pięknym otoczeniu łąk i lasów, delektowały się błogim
spokojem, nieskażoną przyrodą i możliwością obcowania z końmi.
W „Stajni pod lasem” przyrodę poznaje się naprawdę wszystkimi zmysłami. Można dotykać, smakować, wąchać i wyrażać emocje do woli.
Uczestnicy biwaku oglądali stajnie i boksy, dowiedzieli się wielu
ciekawych informacji o hodowli koni, a także uczestniczyli w jeździe
konnej. Świat zwierzęcy bez wątpienia uwrażliwia i podnosi empatię
wobec zwierząt hodowlanych. Inną atrakcją była zabawa w podchody,
a następnie ognisko i wspaniały poczęstunek. O pozostałych rozrywkach
opowiemy szerzej w następnym wydaniu gazety.
Atrakcją dla uczniów była również wycieczka do wsi Szymbark,
położonej w sercu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. W szymbarskim lesie znajduje się niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju Centrum
Edukacji i Promocji Regionu. W tym szczególnym miejscu poznaliśmy
historię, język i kulturę Kaszub, zobaczyliśmy m.in. dom stojący na
głowie, najdłuższą deskę świata i wiele innych atrakcji. Nie zabrakło
też aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku w parku linowym,
gdzie tor przeszkód zawieszony jest nad ziemią między drzewami.
Szersza relacja z WAKACJI ZE SZKOŁĄ pojawi się we wrześniu.
Renata Stróżewska

rodzice podziękowali nauczycielce ich dzieci za 3 lata pracy, za trud
i zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy i przygotowanie dzieci do
dalszej nauki. Również wychowawczyni Justyna Graczyk podziękowała
uczniom za wspólną pracę w pierwszym etapie edukacyjnym. Po części
oficjalnej, przy soczku i pizzy, przy kawie i ciastku wspominano wydarzenia, które miały miejsce podczas minionych trzech lat.
Justyna Graczyk

Wycieczka do Poznania

Biwak w Kamienicy
Tuż przed wakacjami, uczniowie klasy VI z Lechlina z wychowawczynią, postanowili spędzić ostatnie wspólne dni na biwaku w Kamienicy.
Pełni energii, radości i emocji wyruszyliśmy na naszą ostatnią przygodę.
Biwak okazał się wspaniałym sposobem na wspólne spędzenie czasu,

21 czerwca dzieci klas I-IV i trzy uczennice z klasy V (nagroda za zaangażowanie
w działalność kółka muzycznego) ze Szkoły
Podstawowej w Jabłkowie filia Lechlin udały
się na wycieczkę do Poznania. Wyjazd był
podsumowaniem realizowanego w tym
roku szkolnym projektu edukacyjnego
,,Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom…”.
Dzieci zwiedziły Cytadelę, oglądając sprzęt
wojskowy, który używany był w czasie II
wojny światowej. Potem spacerem udały się
na Stary Rynek, aby na żywo zobaczyć to,
co znają z legendy, a mianowicie ,,poznańskie koziołki”. Dzieci były
bardzo zadowolone z wyjazdu.
Justyna Graczyk

Słowiński Park Narodowy
Wyjątkowy początek tygodnia – niecierpliwie oczekiwana wycieczka.
W poniedziałek, 12 czerwca spotykamy się pod szkołą i wyruszamy
do Słowińskiego Parku Narodowego Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Jabłkowie mieli okazję poznać kolejną część naszego kraju, tym razem
wycieczka zorganizowana została nad nasze piękne Morze Bałtyckie.

podczas którego dominowały zajęcia sportowo – rekreacyjne. Oprócz
gier, zajęć tanecznych, spacerów i dostępnej siłowni zewnętrznej,
główną atrakcją okazały się dla uczniów kąpiele w miejscowym jeziorze. Uczniowie wspaniale poradzili sobie także z przygotowywaniem
posiłków i czynnościami porządkowymi. Niewątpliwie był to czas
aktywnie spędzony, bardzo radosny, pełen radości i słońca. Jednak
wszystko co dobre kiedyś się kończy, tak i nasz biwak dobiegł końca.
Za ten wspaniale spędzony czas kierujemy szczególne podziękowania
dla Pana Przemysława Majchrzaka, Wójta Gminy Wągrowiec, który
wyraził zgodę na udostępnienie nam Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Kamienicy.
Joanna Tomczak

Pożegnanie III klasy
We wtorek 20 czerwca w Lechlinie odbyło się spotkanie uczniów,
rodziców i wychowawcy klasy III. Podczas spotkania dzieci, a potem

W pierwszym dniu odwiedziliśmy Zoo w Dolinie Charlotty. Po kolacji
zażywaliśmy morskiej bryzy, niektórzy nawet morskiej kąpieli. Dużą
frajdę sprawiły wszystkim integracyjne zabawy na plaży. Kolejny dzień
rozpoczęliśmy w Parku Ziemi Słowińskiej w Klukach. Następnie, dużym
wyzwaniem okazało się wejście w towarzystwie silnego wiatru na latarDokończenie na str. 16
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Dokończenie ze str. 15

nię morską w Czołpinie, z której podziwialiśmy piękne, nadmorskie
widoki. Nasza tęczowa karawana dzielnie wędrowała niełatwym, bo
piaszczystym szlakiem. Mimo tylu wrażeń, uczniowie znaleźli jeszcze
siły na wieczorny spacer urozmaicony zakupem pamiątek. Głównym
punktem ostatniego dnia pobytu nad Morzem Bałtyckim, było zwiedzanie Okrętu Marynarki Wojennej ORP Błyskawica, który znajduje się
w gdyńskim porcie. Tutaj cumuje również statek Dar Pomorza. Ukazują
one bogatą historię polskiej marynarki wojennej i bohaterską walkę
o polskie wybrzeże podczas II wojny światowej. Następnie udaliśmy się
do Gdańska, by odbyć spacer miejscami związanymi z historią miasta
i portu. Widzieliśmy wiele zabytków stanowiących dumę naszej historii i kultury, o których wcześniej słyszeliśmy i czytaliśmy na lekcjach.
Odwiedziliśmy również Filię Biblioteki Publicznej Miasta Gdańska,
gdzie usłyszeliśmy legendy związane z miastem i obejrzeliśmy tamtejszy,
bogaty księgozbiór. Filia Gdańska jest usytuowana w ścisłym centrum
miasta, na jednej z najpiękniejszych polskich ulic.
Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy… Nadszedł czas
powrotu do naszych domów i szkoły. W pogodnej i rozśpiewanej atmosferze zakończyła się tegoroczna wycieczka. Wszyscy uczestnicy wrócili
zadowoleni, zintegrowani, bogatsi o nowe doświadczenia edukacyjne,
kulturowe i społeczne.
Anita Czechowska, Katarzyna Rakowska, Joanna Tomczak

Wyprawa z Cukierkami
do Krainy Zmysłów
Półkolonia letnia 2017 r. finansowana przez Gminę Skoki
Pierwszego dnia zapoznaliśmy się z bohaterami opowiadania
„Cukierki” i zaczęliśmy przygotowania to stworzenia własnej książeczki związanej z poruszaną tematyką profilaktyki. Weszliśmy też do
pierwszej krainy zmysłów jaką jest wzrok. Obejrzeliśmy krótki film
o zmysłach, posłuchaliśmy Pań, które opowiedziały nam ciekawostki
dotyczące wzroku. Przygotowane ćwiczenia pozwoliły nam sprawdzić
bystrość oka. Ponadto wykonaliśmy super książeczki, w których użyte
elementy pokazują kontrastowe kolory. Posileni pysznym obiadkiem,
znaleźliśmy również czas na zadbanie o naszą sprawność fizyczną biorąc
udział w zajęciach sportowych.
Drugiego dnia podążaliśmy za kolejnymi ciekawymi informacjami
zawartymi w programie „Cukierki”. Dowiedzieliśmy się jak zachować

ostrożność w kontaktach z nieznanymi osobami, przypomnieliśmy
sobie gdzie można zwrócić się o pomoc w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu. Kolejną krainą zmysłów do której
się udaliśmy był smak i węch. Smakując, wąchając mogliśmy przekonać
się jak ważne i pomocne jest użycie wielu zmysłów do identyfikacji
zapachu i smaku. Zawiązane oczy czy zatkany nos znacznie utrudniały
zidentyfikowanie niektórych smaków. Mieliśmy trudność z nazwaniem
niektórych, na pozór znanych nam produktów. Na podsumowanie
zajęć wykonaliśmy smakowo – zapachowe mandale z aromatycznych,
sypkich przypraw. Następnie udaliśmy się na zajęcia ruchowe, gdzie
zmagaliśmy się w wyścigach rzędów, grach zespołowych.
W środę kontynuowaliśmy tematykę programu „Cukierki”. Dowiedzieliśmy się jak straszne jest uzależnienie, uczyliśmy się jak asertywnie

odmawiać, a także bawiliśmy się w zabawę „Jestem niepowtarzalny”.
Następnie weszliśmy do kolejnej krainy zmysłów. Tym razem bawiliśmy się
równowagą i słuchem. Okazało się, że utrzymanie się na dużej piłce wcale
nie jest łatwe. Mogliśmy sprawdzić się w chodzeniu po linie z woreczkiem
na głowie. Trenowaliśmy także sprawne przechodzenie po ławeczce.
W krainie słuchu identyfikowaliśmy odgłosy zwierząt oraz wykonaliśmy
z produktów sypkich słuchowe memo. Znalezienie par nie należało do
najłatwiejszych zadań. Z krainy zmysłów udaliśmy się na zajęcia sportowe,
które zaczęliśmy od spaceru po lesie. Następnie sprawdzaliśmy swoją
sprawność fizyczną w rozgrywkach sportowych. Zadowoleni i wzbogacenie
o nowe doświadczenia zakończyliśmy trzeci dzień wyprawy…
Czwartek był dniem wyjazdu do Parku Orientacji Przestrzennej
w Owińskach. To miejsce gdzie mogliśmy sprawdzić integrację wszystkich zmysłów. Podziwialiśmy piękno roślin w cudownym ogrodzie,
a potem szaleliśmy na placu zabaw. Bardzo ważny okazał się zmysł
równowagi jednak pozostałe zmysły okazały się równie ważne i potrzebne do pokonywania wszystkich atrakcji. Zmęczeni, ale zadowoleni
zakończyliśmy czwarty dzień wyprawy.
Piątek powitał nas sprawdzeniem zmysłu dotyku. Stworzyliśmy pudła i plansze sensoryczne, które służyć nam będą do zajęć w nowym
roku szkolnym. Podsumowaliśmy również wszystkie treści z programu
„Cukierki. Tego dnia zadbaliśmy również o naszą sprawność fizyczną
na zajęciach sportowych. Na zakończenie półkolonii zaprezentowaliśmy przygotowywany przez pięć dni taniec „Belgijka”. Otrzymaliśmy
również dyplomy z ukończonej Wyprawy.
Danuta Dobrzycka - Klimczak

VII Piknik Naukowy
14 czerwca w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach odbył się VII Piknik Naukowy pod hasłem „Eksperymentuj
i odkrywaj”.
Swoją obecnością zaszczyciły nas władze gminne i powiatowe oraz
ksiądz Karol Kaczor. W tym roku zaproszenie przyjęły gimnazja z Mieściska, Kiszkowa, Wągrowca oraz szkoły podstawowe z Manieczek,
Skoków, Popowa Kościelnego i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
z Antoniewa.
Uroczystego otwarcia pikniku dokonał dyrektor gimnazjum pan
Wiesław Sierzchuła.
W dalszej części wystąpił szkolny zespół „Dulcynea” i laureat tegorocznej edycji Rejonowego Konkursu Gwary Poznańskiej - Jacek
Mania, który opowiedział legendę o Skokach – po naszymu. Występy
nagrodzono gromkimi brawami.
Wspaniale prezentowali się uczestnicy konkursu „W blasku średniowiecza”, paradując w pięknych, średniowiecznych strojach.
Z dużym zainteresowaniem wysłuchano prelekcji pana Tomasza Podzerka na temat pracy archeologa, a potem Studenckie Koło Naukowe
Fizyków„Fusion” z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod
kierunkiem pani Magdaleny Grajek przeprowadziło ciekawe pokazy
eksperymentów z ciekłym azotem w roli głównej.
Następnie uczestnicy pikniku przystąpili do zadań projektowych.
W przygotowanych salach specjaliści z różnych dziedzin prowadzili
warsztaty, podczas których można było zgłębiać tajniki nauki. W świat
mechatroniki pełen symulacji komputerowej i elektroniki zwiedzających wprowadzili uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
1 w Wągrowcu, a w świat niedocenianych przez nas pszczół - państwo
Monika i Cezary Fliszkiewiczowie. Wszyscy lubiący niezwykłe historie
mieli okazję spotkać się z odkrywcą średniowiecznego miasta panem
Marcinem Krzepkowskim, a ci którym bliższe są podróże, z panią
Małgorzatą Wojciechowską. Pracownicy Nadleśnictwa Łapuchówko
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przygotowali zróżnicowany repertuar przyrodniczy, który - jak co
roku - przyciągnął wielu zainteresowanych. Licznie odwiedzana była
również sala przygotowana przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu, w której można było zobaczyć zbiór pamiątek
oświatowych i wziąć udział w zajęciach z kaligrafii.

Stres
Czy można się wyuczyć stylu
radzenia sobie z nim?
Dużym powodzeniem cieszyły się także stanowiska takie jak:
„łamigłówki matematyczne”, „potyczki językowe”, „poszukiwacze
skarbów”, „gnieciuchy”, ”ekologia” czy „kosmiczne zmagania” przygotowane przez społeczność naszego gimnazjum oraz Klub Młodego
Odkrywcy z Manieczek i młodzież z Antoniewa. To dowód na to, że
młodzi naukowcy potrafią zainteresować innych i przekazać wiedzę
w sposób przystępny i ciekawy.
Po pełnej wrażeń części projektowej i po pysznych kiełbaskach
przygotowanych przez rodziców, zgromadzeni obejrzeli humorystyczne
przedstawienie o sławnych uczonych w wykonaniu młodych artystów
naszego gimnazjum.
Na zakończenie odbyło się wręczenie dyplomów, podziękowań
i nagród rzeczowych.
Podczas pikniku można było obejrzeć dwie wystawy:
- wystawę zdjęć prezentującą prace archeologiczne z lipca 2016 r.
w Dzwonowie, z udziałem skockich gimnazjalistów i nauczycieli,
- wystawę prac plastycznych wykonanych przez młodzież gimnazjalną
w ramach projektu piknikowego „Dzwonowo-zaginione miasto”.
Wyniki konkursów realizowanych w ramach pikniku:
KONKURS PLASTYCZNY „ŚREDNIOWIECZNE ZAMKI”
w kategorii gimnazjów
1miejsce – Hanna Szczurek – Gimnazjum w Mieścisku
2 miejsce –Wiktoria Sprenger – Gimnazjum w Kiszkowie
3 miejsce – Jakub Cichy – Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
KONKURS PLASTYCZNY „ŚREDNIOWIECZNE ZAMKI”
w kategorii szkół podstawowych
1miejsce –Lidia Bystra – Szkoła Podstawowa w Skokach
2 miejsce – Katarzyna Karasiewicz – Szkoła Podstawowa w Popowie
Kościelnym
3miejsce – Oliwia Fredrych – Szkoła Podstawowa w Skokach
V SKOCKI KONKURS PRZYRODNICZY
1 miejsce – Gimnazjum nr 1w Skokach i Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
2 miejsce – Gimnazjum w Kiszkowie
KONKURS „W BLASKU ŚREDNIOWIECZA”
1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Manieczkach
2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym
3 miejsce – Gimnazjum nr 1 w Skokach
SZKOLNY KONKURS O GMINIE SKOKI
I POWIECIE WĄGROWIECKIM
1 miejsce – Eiza Załęska
2 miejsce – Michał Liberski
3 miejsce – Natalia Dudek
VII Piknik Naukowy odbył się dzięki pomocy i wsparciu finansowemu: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, pana Krzysztofa Migasiewicza –
właściciela Piekarni – Cukierni „Emka”, Rady Rodziców Gimnazjum
nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach i Biblioteki Publicznej
w Skokach. Dziękujemy.
Małgorzata Dudek

Wakacje, zasłużony wypoczynek dla wszystkich uczniów każdej
szkoły, ale też odpoczynek dla nauczycieli. Urlop po przepracowanym roku jest konieczny dla każdego i powinien odbudować
nasze siły, ale też przywrócić naszą równowagę psychiczną. Nasz
świat pędzi coraz szybciej, jest coraz bardziej nieprzewidywalny
i każdego dnia pełen nowych wyzwań. Ubocznym następstwem
postępu cywilizacyjnego jest systematyczne wzrastające zagrożenie
pojedynczego człowieka i całych społeczeństw negatywnymi zjawiskami społecznymi.
Do zachowań problemowych młodzieży należy między innymi
agresja, przemoc, używanie substancji psychoaktywnych, uczestnictwo w grupach psychomanipulacyjnych, przedwczesne życie
seksualne. Coraz mniej jesteśmy też odporni na stres i to już dotyczy
nie tylko młodszego pokolenia.
Znasz to? Ilu Twoich znajomych skarży się na stres? Choć nasza
odporność na stres wynika po części z czynników wrodzonych, na
które nie mamy wpływu, jednak nawet te osoby, które mają predyspozycje, by dobrze radzić sobie ze stresem, mogą odczuwać zbyt
silne napięcie i związany z nim dyskomfort. Dzieje się tak zwłaszcza,
gdy mamy do czynienia z tzw. stresem nagłym (ktoś bliski miał
wypadek, pokłóciliśmy się z kimś, dowiadujesz się o rzeczy, która
rani) lub ze stresem chronicznym, trwającym dłuższy czas. Na co
dzień najbardziej niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie ma
właśnie ten drugi rodzaj stresu. Stan przewlekły odczuwamy, kiedy
dłuższy czas czujemy się zmęczeni, przeciążeni obowiązkami, skonfliktowani z kimś dla nas ważnym. Stres przewlekły bywa też efektem
nakładających się na siebie niewielkich stresów, czyli typowych trosk
dnia codziennego, które są dla nas tak zwyczajne, że nie zwracamy
na nie uwagi. Skuteczne radzenie sobie z napięciem odbywa się na
różnych płaszczyznach naszego myślenia i działania, nie tylko od
naszego podejścia, ale tez stylu życia i diety. Warto o nich przypomnieć: zdrowy sen, zdrowa dieta, odpowiednia ilość ruchu, wsparcie
emocjonalne (dobre relacje z rodziną), dbałość o swoje potrzeby,
niezaniedbywanie odpoczynku, efektywna organizacja czasu, zwolnienie obrotów. Ciągły pośpiech powoduje wrażenie przytłoczenia
i potęguje stres, warto dać sobie chwilę wytchnienia co jakiś czas,
a podejmując jakieś działanie, upewnić się, że faktycznie warto
inwestować w nie energie.
Zdrowe nawyki uodparniają nas na stres i ogólnie wzmacniają
organizm. Staraj się wprowadzać zmiany stopniowo, nie narzucaj
sobie zbyt wielu oczekiwań, bo trudno będzie im sprostać. Zmiana
nawyków wymaga czasu, więc daj sobie na to spokojnie kilka tygodni,
by oswoić się i przyzwyczaić do nowego stylu myślenia i działania.
Zacznij jednak już teraz - bardzo możliwe, że poczujesz się lepiej
już od pierwszego dnia. Wakacje, urlop jest dobrym momentem na
wprowadzenie tych dobrych zmian. Tego życzę wszystkim uczniom,
rodzicom, koleżankom i kolegom z pracy, a także i sobie.
Pedagog szkolny
Krzysztof Ołdziejewski
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
serdecznie zaprasza do udziału
w biegu ulicznym na dystansie 5 i 10 km
pod nazwą

1

Nasi też tam byli, czyli Półmaraton
w Grodzisku
11 czerwca kolejny już raz mieszkańcy Gminy Skoki brali udział
w zawodach biegowych. Tym razem był to Grodzisk Wielkopolski.
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XI Hunters Grodzisk Półmaraton „Słowaka” odbył się w iście upalnych warunkach. Pełne słońce i około 25°C dało popalić uczestnikom,
konieczne nawet było udzielanie pomocy medycznej biegaczom. Na
wysokości zdania stanęli niezawodni, jak zawsze mieszkańcy Grodziska
oraz kibice również z Gminy Skoki. Na liście startowej zapisanych było
3241 a sam bieg ukończyło 2684 osób. Gminę Skoki reprezentowali:
Krzysztof Kulus 2:00:30
Paweł Poniewski 2:03:08
Mirosław Jasiński 2:21:50
Na mecie na uczestników czekały medale oraz pyszne zimne
„Piwo Grodziskie”.
Na podstawie relacji uczestników.
Karolina Stefaniak

Wędkarze rywalizowali o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
14 trzyosobowych drużyn reprezentujących różne środowiska,
w sumie 42 wędkarzy, 17 czerwca rywalizowało o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki. Zawody te, zapoczątkowane w roku 1967
w ramach imprez towarzyszących Jubileuszowi 600-lecia Miasta
Skoki i będące jedną z form promocji gminy, tym razem wpisały
się w program imprez związanych z Jubileuszem 650-lecia Miasta.
I tylko szkoda, że po raz pierwszy odbyły się poza gminą, bo na
jeziorze Rogozińskim.

www.polmaratonskokiwagrowiec.pl
Sponsorzy główni

Organizacją imprezy, jak zawsze, zajął się Zarząd i aktywiści skockiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Jak zawsze było też
uroczyste powitanie zawodników oraz towarzyszących im opiekunów,
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członków rodzin i sympatyków, po którym nastąpiło omówienie
regulaminu zawodów oraz losowanie stanowisk, a następnie zawodnicy udali się na wylosowane miejsca. Sygnałem do rozpoczęcia i do
zakończenia trwającego od godziny 9 do 13 wędkowania stał się
wystrzał z pistoletu. Ten drugi oznaczał też rozpoczęcie prac Komisji
sędziowskiej, która dokonała ważenia ryb, a następnie ogłoszenia
wyników rywalizacji indywidualnej i drużynowej.
W pierwszej kolejności Prezes Jacek Dudek, Honorowy Prezes
Alojzy Pacholski i Sędzia Andrzej Janiszewski, ogłosili wyniki w sektorach – tradycyjnie już połowy odbywały się w sektorach „A”, „B”
i „C”, przy czym w każdym z sektorów, łowili reprezentanci poszczególnych drużyn, a ich wyniki decydowały o punktacji reprezentowanej
przez nich drużyny.
Najlepszymi wędkarzami w sektorach okazali się i na pierwszych
trzech miejscach uplasowali się:
- w sektorze „A”: Rafał Matuszak z Koła „Starołęka” – 6,90 kg ryb,
Patryk Wojciechowski z Koła Murowana Goślina – 5,895 kg i Jerzy
Połczyński z Koła Zielone Wzgórza – 4,625 kg;
- w sektorze „B”: Robert Kubiak z Zespołu „Team Kasi”- 5,00 kg,
Mariusz Kielma z Koła Skoki – drużyna I – 4,940 kg i Gracjan Nowak
z Koła Murowana Goślina – 4,140 kg;
- w sektorze „C”: - Tomasz Zaranek z Zespołu „Team Kasi” – 8,140
kg, Artur Szczepański z Koła Mieścisko – 5,695 kg i Łukasz Baranowski z Koła Rogalik – 5,195 kg.
Wszyscy oni, podobnie jak kolejnych 7 wędkarzy z każdego sektora
otrzymali w nagrodę przydatne wędkarzowi nagrody rzeczowe.
Z kolei przyszedł czas na ogłoszenie wyników punktacji drużynowej.
Tutaj wyniki ogłosili Prezesi: Jacek Dudek i Alojzy Pacholski, a Puchar Pamiątkowy ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
zwycięskiej drużynie reprezentującej Koło Wędkarskie w Murowanej
Goślinie, wręczył Burmistrz Tadeusz Klos. Drużyna ta, podobnie jak
zdobywcy II miejsca – Zespół „Team Kasi” z Rogoźna i III miejsca,
I drużyna Koła Skoki, uhonorowane zostały stwierdzającymi ten fakt
Dyplomami Pamiątkowymi.
Wszystkim zespołom, o uczestnictwie w zawodach, przypominać
też będą Pamiątkowe Dyplomy Uczestnictwa.
Organizatorzy zawodów tradycyjnie zadbali o aprowizację zawodników i wszystkich obecnych. Toteż każdy mógł uraczyć się smaczną
grochówką przygotowaną i serwowaną przez Karola Neumanna i Jarosława Klewenhagena, ale już na wstępie, przed udaniem się na miejsca
połowowe wszyscy zawodnicy obdarowani zostali zimnymi napojami
oraz kanapkami sponsorowanymi przez Zakład „Majka” w Skokach.
By formalnościom stało się zadość informujemy, że plasującą
się na III miejscu I drużynę Koła Skoki tworzyli Robert Chelwing,
Mariusz Kielma i Henryk Eliński, a poza 3 zwycięskimi drużynami
w zawodach uczestniczyły też zespoły: Kół PZW: Rogalik, Skoki- II,
Rataje, Wągrowiec, Luboń, Troć- Karolewo, Mieścisko, Starołęka
i Zielone Wzgórza oraz Urzędu Miasta i Gminy Skoki i Ochotniczej
Straży Pożarnej Skoki.
Informujemy też, że w roku 2016 w analogicznych Drużynowych
Zawodach Wędkarskich rozgrywanych na jeziorze Rościńskim
tryumfowała drużyna „Team Kasi”, na II miejscu uplasowała się
drużyna Koła PZW Murowana Goślina, a na III drużyna Koła PZW
Starołęka – można więc mówić o swoistej zamianie miejsc pomiędzy
zwycięskimi drużynami.
Na podstawie informacji i dokumentacji przekazanej przez Sekretarza Koła nr 120 PZW w Skokach Piotra Babrakowskiego
opracował Edmund Lubawy

II Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Sławy Wielkopolskiej
W upalną niedzielę 18 czerwca na skockim Orliku rozegrano „II
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sławy Wielkopolskiej” pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
W turnieju udział wzięło 6 zespołów. Mecze rozegrano systemem
„każdy z każdym”. Po zaciętej rywalizacji wyniki przedstawiają się następująco:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miejsce/Drużyna
Sława Wielkopolska - Seniorzy
Grzybowo
Rościnno
Sława Wielkopolska - Oldboje
Lechlin
Sława Wielkopolska - Juniorzy

Punkty
15
10
10
6
3
0

Mimo trudnych warunków atmosferycznych wszystkie zespoły nie
odpuszczały i do końca rywalizowały o jak najwyższe miejsce w klasyfikacji końcowej. Na turnieju panowała świetna atmosfera. Podziękowania za pomoc przy organizacji turnieju należą się sołtysowi Sławy
Wielkopolskiej – Danielowi Stoińskiemu.
Tomasz Jarzembowski

Pociąg & kijki
W słoneczną niedzielę 18 czerwca grupa 40 miłośników spacerów
z kijkami wybrała się w nietypową wędrówkę. Nietypową, bo poprzedzoną wyjazdem na trasę pociągiem w ramach rajdu nordic walking
pod tytułem „Pociąg Start”. Stacją początkową były Skoki, a stacją
docelową Łopuchowo.

Wędrowcy mieli do pokonania 12 km z Łopuchowa przez Brzeźno
i Potrzanowo do Skoków, gdzie w „Karczmie Kołodziej” czekał na nich
poczęstunek i losowanie nagród a były one nie byle jakie. Oprócz sportowych gadżetów Gminy Skoki można było zostać posiadaczem dwóch
par profesjonalnych kijków nordic walking. Choć w grupie panie stanowiły większość, to w losowaniu panowie stali się posiadaczami kijków.
Rajd pieszy został w 85% sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 3,5 mln zł pozyskanych na zadanie pod nazwą
„Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach”.
Kolejny rajd z pociągiem 20 sierpnia, tym razem zostaniecie wywiezieni w kierunku Wągrowca do Przysieczyna. Już dziś zapraszamy.
Szczegóły na plakacie.
Karolina Stefaniak

Dokończenie na str. 20
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Dokończenie ze str. 19

Zawody w kolarstwie górskim MTB
Po korzeniach, szyszkach i piasku, to z taką trasą zmagać się musieli
uczestnicy trzeciej edycji amatorskich zawodów w kolarstwie górskim
MTB z cyklu 11 wyścigów pod nazwą BIKE CROSS MARATON Wielkopolska GOGOLMTB 2017 w Skokach, które odbyły się 25 czerwca.
Zawody zostały zorganizowane przez Gminę Skoki oraz Wojciecha Gogolewskiego – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z Wągrowca.
Warunki tego dnia do sportowej rywalizacji były dość dobre, bo nie
było zbyt upalnie. Trzecia edycja MTB MARATONU była rekordowa
jeśli chodzi o ilość uczestników. Do rywalizacji na dwóch dystansach
stanęło łącznie 522 kolarzy, w tym 58 kobiet.

Za pomoc w zabezpieczeniu trasy serdecznie dziękujemy strażakom
z OSP z terenu Gminy Skoki, harcerzom oraz policji.
Organizację MARATONU MTB Gmina Skoki współfinansowała ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Budowa Zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”.

Zdjęcia na stronie www.gmina-skoki.pl
P.S. Rowery górskie MTB (ang.), (Mountain Terrain Bike) – nazwa
rowerów, których przeznaczeniem jest jazda w terenie trudniejszym, niż
pozwalają na to rowery szosowe czy trekkingowe, np. górskie ścieżki, szlaki
leśne, specjalne tory przeszkód. Dyscyplina sportu – kolarstwo górskie,
zawody MTB – jest coraz bardziej popularnym i docenianym sposobem
spędzania wolnego czasu. Niektórzy amatorzy uprawiający ten sport
traktują go jako możliwość rozwoju fizycznego, stąd duża liczba imprez,
w których kolarze górscy mogą sprawdzać swoje umiejętności.
Karolina Stefaniak

Rajd Rowerowy
Dzień Bez Samochodu”
Dzień bez Samochodu – międzynarodowa kampania proekologiczna świętowana corocznie 22 września. Wieńczy obchodzony od 16
września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (Tydzień
Mobilności). Znana jest także pod innymi nazwami: Światowy Dzień
bez Samochodu (z ang. World Car Free Day) oraz Europejski Dzień
bez Samochodu.
Trasa zawodów była niezmieniona w stosunku do ubiegłego roku.
Mimo, że było na niej tylko trochę ponad 200 m przewyższeń, to jej
piaszczysto-korzenny charakter powodował, że nie była wcale taka
łatwa, a wręcz momentami niebezpieczna i o wypadek nietrudno,
o czym pisząca te słowa przekonała się na własnej skórze (dosłownie).
Nie lada wyzwaniem i atrakcją były też tzw. korzenie nad jez. Czarnym.
Zawodnicy ścigali się na dwóch dystansach: MINI i MEGA. Trasa
MINI liczyła 33 km. Dystans mega natomiast miał 70 km, na co składały
się dwie pętle mini + tzw. skwierka górka + wokół jez. Rościńskiego.
Mega trasę w Skokach ukończyło 85 rowerowych twardzielek i twardzieli, natomiast mini 420, w tym 51 kobiety. Łącznie 5 zawodników
z różnych przyczyn nie przejechało linii mety i zostali zdyskwalifikowani.
Każdy zawodnik był wyposażony w numer startowy z chipem służącym do elektronicznego pomiaru czasu.
Zawodnicy byli klasyfikowani według kategorii wiekowych (co 10
lat) w podziale na kobiety i mężczyzn. Gminę Skoki reprezentowało 8
mieszkańców, dwóch z nich stanęło na „pudle”, a byli to: Dorian Karczewski z Lechlina, który zwyciężył w swojej kategorii oraz Marzena
Wyleżała z Pawłowa Skockiego, która zajęła 3 miejsce. Pani Marzenie
należą się szczególne gratulacji, z uwagi na to, iż był to jej zawodniczy
debiut. Niestety zawodów nie ukończyła Renata Grajek z Grzybowa,
która po upadku i zaliczeniu tzw. kolarskiego szlifu na ręce wycofała
się z rywalizacji (suma summarum nic groźnego na szczęście).
Wynik mieszkańców Gminy Skoki:
Lp. Miejsce
open
1
4
2
257
3
306
4
362
5
363
6
383
7
396

Rocznik

Imię i nazwisko

1997
1977
1984
1986
1979
1974
1948

Dorian Karczewski
Karolina Stefaniak
Andrzej Grajek
Marek Urban
Witold Bzdęga
Marzena Wyleżała
Wiesław Więcek

Kategoria/
Miejsce
M2 / 1
K3 / 4
M3 / 119
M3 / 135
M3 / 136
K4 / 3
M6+ / 8

Czas
przejazdu
1:12:00
1:34:13
1:37:37
1:44:47
1:45:09
1:49:24
1:53:26

Zwycięzców poszczególnych kategorii pamiątkowymi medalami
uhonorowali: Sekretarz Gminy Skoki Blanka Gaździak oraz Burmistrz
Tadeusz Kłos.

W Skokach jednak postanowiliśmy trochę przyspieszyć wydarzenia
związane z tym dniem, rajd rowerowy „Dzień bez Samochodu” odbył
się u nas 1 lipca.
Na dwie trasy: sportową i rekreacyjną zgłosiło się ponad 230 rowerzystów, jednak niepewna pogoda i mocne opady deszczu dzień wcześniej
spowodowały, że na starcie stawiło się ich ok 170.
Pogoda jednak okazała się łaskawa, ani za ciepło, ani za zimno, bez
deszczu. Wszyscy spotkaliśmy się na mecie w Agroturystyce „Morelowy
Sad” w Potrzanowie, gdzie na wszystkich czekała grillowana kiełbasa
wiejska wyprodukowana w jednym z gospodarstw w Potrzanowie. Jej
zapach i smak tak odmienny od tej sklepowej był niezłym zadośćuczynieniem za przejechane kilometry.
Jak zwykle rajd zwieńczył mały konkurs z nagrodami.
Rajd ten, podobnie jak poprzednie, był sfinansowany ze środków
UE w ramach projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego punktu
przesiadkowego w Skokach”.

PS. Zdjęcia i film na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak
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Rusza Liga Gminna Piłki Nożnej
2017
Z udziałem 8 drużyn, 9 lipca ruszyła Gminna Liga Piłki Nożnej.
Oficjalnego otwarcia Ligi, przed pierwszym gwizdkiem na boisku
w Łosińcu, gdzie odbywały się mecze pierwszej kolejki, dokonał Burmistrz Tadeusz Kłos.
Wyniki I kolejki – następne mecze odbywały się za tydzień,16.07.
w Rościnnie, a więc już po oddaniu obecnego wydania „Wiadomości”
do druku – wyniki przedstawiały się następująco:
Lechlin – Grzybowo 5 : 3
Sława – Rościnno 6 : 3
Niedźwiedziny – Potrzanowo 2 : 0
Łosiniec – Kakulin 4 : 2
Mecze naszej Ligi Gminnej odbywać się będą w każdą sobotę w miesiącach lipcu i sierpniu na boiskach w Łosińcu, Rościnnie i Kakulinie,
a ostatnie spotkania przewidziano na dzień 20 sierpnia na boisku
w Rościnnie.
Zachęcając nie tylko kibiców poszczególnych drużyn do udziału
w tych spotkaniach załączamy Tabelę rozgrywek naszej Ligi.
Edmund Lubawy
Tabela rozgrywek:
Data
Mecz
09.07. Lechlin-Grzybowo
2017 Sława-Rościnno
Potrzanowo-Niedźwiedziny
Łosiniec--Kakulin
16.07. Grzybowo-Kakulin
2017 Niedźwiedziny-Łosiniec
Rościnno-Potrzanowo
Lechlin-Sława
23.07. Sława-Grzybowo
2017 Potrzanowo-Lechlin
Łosiniec-Rościnno
Kakulin-Niedźwiedziny
30.07. Grzybowo-Niedźwiedziny
2017 Rościnno-Kakulin
Lechlin-Łosiniec
Sława-Potrzanowo
06.08. Potrzanowo-Grzybowo
2017 Łosiniec-Sława
Kakulin-Lechlin
Niedźwiedziny-Rościnno
13.08. Grzybowo-Rościnno
2017 Lechlin-Niedźwiedziny
Sława-Kakulin
Potrzanowo-Łosiniec
20.08. Łosiniec-Grzybowo
2017 Kakulin-Potrzanowo
Niedźwiedziny-Sława
Rościnno-Lechlin

Wynik

Godzina
10.00
10.40
11.20
12.00
Rościnno
10.00
10.40
11.20
12.00
Kakulin
10.00
10.40
11.20
12.00
Rościnno
10.00
10.40
11.20
12.00
Łosiniec
10.00
10.40
11.20
12.00
Łosiniec
10.00
10.40
11.20
12.00
Rościnno
10.00
10.40
11.20
12.00

nauki: turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i terenoznawstwa.
W programie Turnieju znajdują się również konkurencje sprawnościowe: turystyczny marsz na orientację, kolarski tor sprawnościowy,
samarytanka (sprawdzian umiejętności z zakresu pierwszej pomocy),
Turystyczne ABC (praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych
turyście). Ciekawa formuła i wielopłaszczyznowość weryfikacji umiejętności oraz wiedzy zawodników Turnieju, czyni przygotowania do niego
niezwykle solidnymi i pracochłonnymi, na poziomie ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych. Tak duże zaangażowanie uczestników powoduje znaczny wzrost kompetencji i wiedzy u nich, ale też tak rodzą
się u młodych ludzi życiowe pasje i chęć pracy w ramach wolontariatu
czy w późniejszym czasie jako kadra programowa – przewodnicy,
organizatorzy turystyki piloci wycieczek itp.

Boisko
Łosiniec

Sukces młodych skockich
gimnazjalistek
w dalekich Bieszczadach
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno
Krajoznawczy PTTK jest najbardziej prestiżową imprezą turystyczną, adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce,
organizowaną przez PTTK nieprzerwanie od 1972 roku.
W Turnieju biorą udział trzyosobowe drużyny, będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy hufców harcerskich, w trzech
kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. OMTTK PTTK to interdyscyplinarne pole zmagań
młodzieży z całej Polski. Jego program zawiera teoretyczne elementy

Tegoroczny Finał Centralny odbył się w Ustrzykach Dolnych
W poziomie szkół gimnazjalnych województwo wielkopolskie reprezentowały trzy harcerki – gimnazjalistki ze Skoków – Paulina Kubicka,
Małgorzata Surdyk, Paulina Kawczyńska, które wcześniej wygrały
finał wojewódzki.
Po długiej drodze (ponad 700 km) dotarliśmy w odległy południowo
wschodni kraniec naszego kraju i zostaliśmy zakwaterowani w hoteliku:
„Strwiąż”. Tego samego dnia w Miejskim Domu Kultury z udziałem
lokalnych władz odbyło się uroczyste otwarcie turnieju.
Kolejny dzień to dla uczestników czas intensywnej rywalizacji.
Opiekunowie, by nie „plątać się wokół zawodów”, zostali wywiezieni
do Sanoka. Odczucia po poszczególnych zawodach były bardzo różne,
ale ogólnie pozytywne. Na sobotę organizatorzy zaplanowali piesze
wyprawy w Bieszczady. Nasza grupa przydzielona była do grupy, która
pokonała trasę z Mucznego (po drodze zwiedziliśmy zagrodę żubrów)
poprzez Bukowe Berdo Tarnicę (najwyższy szczyt polskich Bieszczadów
1346m) do Wołosatego. Deszcz i nadciągająca burza skróciły naszą
trasę, którą pierwotnie mieliśmy dotrzeć do Ustrzyk Górnych. Gdy
jednak dotarliśmy do tej miejscowości zwiedziliśmy tzw. Zielony Domek w którym mieści się Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK.
Następnie zwiedziliśmy wpisaną na światową listę UNESCO cerkiew
św. Michała Archanioła w Smolniku. Po dotarciu do miejsc zakwaterowania z niecierpliwością czekaliśmy na oficjalne wyniki Turnieju.
Ostatecznie okazało się, że skockie dziewczyny wywalczyły V miejsce
w Polsce wśród szkół gimnazjalnych. W całym turnieju można było
uzyskać 540 punktów. Naszym do podium zabrakło 17,9 pkt. Wielki to
jednak sukces, który zawdzięczamy nie tylko uczennicom i opiekunom,
ale także rodzicom i wszystkim tym, którzy dołożyli swoją cegiełkę do
tego sukcesu, a za co w tym miejscu dziękujemy.
Uczestniczki XLV OMTTK PTTK wraz z opiekunem

Wędkarze walczyli
o Puchar Lata na Pałukach
Mariusz Kielma, Robert Helwing i Henryk Eliński, 2 lipca reprezentowali Koło Wędkarskie w Skokach, na rozgrywanych na jeziorze
Durowskim w Wągrowcu Zawodach Wędkarskich o Puchar Lata na
Pałukach.
Dokończenie na str. 22
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Rozgrywane systemem sektorowym zawody odbywały się pod patronatem Starosty, który był głównym sponsorem nagród przydatnych do
realizacji wędkarskiej pasji.
Skoczanie byli jedną z 13 drużyn 3 osobowych, I niestety mimo
starań, szczęście nie dopisało im tym razem. Pokonując innych, w tym
drużynę gospodarzy, uplasowali się na 4 miejscu, tj. tuż za podium.
Wyprzedziły ich zespoły: Koła Wędkarskiego z Rogoźna, Sklepu
„Krewetka” z Gniezna i RCK z Rogoźna, które Wągrowiec opuszczały
z ufundowanymi przez wągrowieckie Koło Wędkarskie pięknymi Pucharami Pamiątkowymi.
Edmund Lubawy

Aktywni 50+ na półmetku
W ostatnich latach ALIA – Towarzystwo Wspierania Rodziny
i Dziecka – aktywnie działa na rzecz mieszkańców w wieku 50 +. Tak
jest także w tym roku.

scy związani z piłką nożną wiedzą, a tym bardziej Zarząd Klubu na
podstawie doświadczeń z lat minionych, że łatwiej awansować niż
utrzymać się w IV Lidze. To już inny poziom gry. Dlatego niezbędne
staje się wzmocnienie stałej kadry o dwóch czy trzech zawodników, a to
wymaga zwiększenia budżetu Klubu. Poszukanie sponsorów w skockim
środowisku, pozbawionym większych zakładów pracy, nie jest łatwe.
W tej sytuacji jedyną i ostateczną nadzieją pozostaje dalsze wsparcie
ze strony Samorządu Gminy, który rozumiejąc, że działalność Klubu
to nie tylko forma rozrywki i przyjemnego spędzania czasu dla ludzi
z nim związanych i dla kibiców, ale i promocja Gminy, przy pomyślnej
realizacji wpływów budżetowych wygospodaruje dodatkowe środki na
wsparcie tej działalności.
Nasi zawodnicy z dniem 11 lipca rozpoczęli treningi pod kierunkiem
nowego trenera. W ramach przygotowań i sprawdzianu przed nowym
sezonem rozegrają też mecze sparringowe ze „Spartą” Oborniki,
„Polonią” Chodzież, „Unią” Janikowo”, „Zamkiem” Gołańcz i „Sokołem” Pniewy.
Dzisiaj już też, wszystkich kibiców i sympatyków „Wełny” zapraszamy
na pierwsze mecze sezonu piłkarskiego 2017/2018, które odbędą się na
boisku przy ulicy Parkowej w Skokach. Będą to spotkania IV Ligowe
piłkarzy „Wełny”:
- 6 sierpnia (niedziela) o godzinie 17,00 z GLKS Dopiewo
- 13 sierpnia (niedziela) o godzinie 17,00 z „Wartą” Międzychód.
Edmund Lubawy

Skocka Liga Piłki Nożnej

W ramach kilku projektów, na które Towarzystwo zdobyło środki,
nasi mieszkańcy wyjeżdżali na basen, uczestniczyli w wykładach i badaniach profilaktycznych. 10 osób jest objętych stałym nadzorem dietetyka. Ponadto odbywają się regularne zajęcia gimnastyczne i spacery
z kijkami. Na 9 i 30 sierpień zaplanowane zostały dwa rajdy rowerowe
na niedługim dystansie. Szczegóły na plakacie – serdecznie zapraszamy.
O swoje zdrowie należy dbać w każdym wieku i nigdy nie jest za
późno, aby zacząć. Wysiłek fizyczny daje dużo radości, powoduje, że
czujemy się dużo lepiej a to procentuje na późniejsze lata. Niewiele
trzeba, żeby podnieść sobie komfort życia. Czasem wystarczy po prostu
wyjść z domu.
Karolina Stefaniak

„Wełna” przygotowuje się do sezonu
– 3 raz w IV Lidze
Strzelcy bramek: Michał Gruszka, Mateusz Futro i Mateusz
Chachuła w rozegranym 17 czerwca meczu w Śmiłowie z tamtejszym
pretendentem do tytułu mistrzowskiego „Orkanem”, ostateczne zadecydowali o 3 awansie naszej „Wełny” do IV Ligi. Mecz zakończył
się zwycięstwem zawodników „Wełny” z wynikiem 3 : 0, a jego poziom
i przebieg był całkowitym zaskoczeniem nie tylko dla przygotowanych
do świętowania zwycięstwa gospodarzy.
Po tym spotkaniu nasi zawodnicy ciesząc się z awansu korzystali
z wypoczynku. Lecz z wypoczynku, nie długo było dane korzystać
Zarządowi Klubu. A to za sprawą trenera Tomasza Bekasa, który
z dniem 3 lipca zdecydował się na ofertę objęcia stanowiska trenera
III-ligowego zespołu „Sokół” Kleczew. Skocki Zarząd intensywnie
musiał zająć się poszukiwaniem nowego trenera swego pierwszego
zespołu. Na szczęście starania te udało się sfinalizować pomyślnie i z
dniem 11 lipca trenerem piłkarzy „Wełny” został Marian Toporski
dotychczasowy trener grającego w IV Lidze Klubu „Zieloni” Lubosz
koło Międzychodu.
Poszukiwanie trenera to nie jedyne zmartwienie Zarządu Klubu
z Prezesem Wiesławem Szczepaniakiem na czele. Bo przecież wszy-

10 czerwca zakończyła się I runda Skockiej Ligi Piłki Nożnej, której
rozgrywki toczą się na skockim „Orliku”. W obecnym sezonie oprócz
znanych już skockich zespołów biorą w niej udział drużyny z Wągrowca,
z Murowanej Gośliny i z Obornik oraz z Rogoźna. Rywalizacja odbywa
się w dwóch grupach- w I i II Lidze, przy czym w I uczestniczy 9, a w
II – 8 drużyn.
Mimo różnych niespodzianek zachodzących w trakcie sezonu,
utrwalona pozycja jednej drużyny pozostaje bez zmian. Piłkarze zespołu „Bema Sport” po meczach 8 kolejki z 24 punktami pozostają na
I miejscu Tabeli I Ligi. Na II miejscu Tabeli uplasował się „Pomax”
Oborniki, a na III „FC” Kakulin.
W Tabeli II Ligi pierwsze miejsce zajmuje „WFM” Wągrowiec, II
„FC” Acapulko, a III „MKS” Morgi.
W gronie najlepszych strzelców w I Lidze na I miejscu widzimy:
Adriana Czarneckiego z „Pomaxu” Oborniki, a w II Lidze Tobiasza
Lisieckiego z „MKS” Morgi.
Edmund Lubawy

Turniej Młodych Piłkarzy
30 zespołów młodych piłkarzy – po 9 w kategorii Młodzików i Orlików oraz 12 w kategorii Żaków, 18 czerwca uczestniczyło w Turnieju
Piłkarskim rozegranym na boisku skockiej „Wełny”. Impreza ta
organizowana przez Klub Sportowy „Wełna”, nad którą patronat
sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, stanowiła jedną z wielu
atrakcji towarzyszących Jubileuszowi 650 lat miasta Skoki. Ale w jej
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organizację wpisali się też rodzice młodych piłkarzy oraz członkowie
Ochotniczej Straży Pożarnej i motocykliści. Wszyscy oni na swój sposób starali się uatrakcyjnić pobyt zawodnikom oraz towarzyszącym
im opiekunom i kibicom.
Wśród zespołów pojawiających się na 3 boiskach, na których równolegle toczyły się rozgrywane w poszczególnych kategoriach mecze,
widzieliśmy zawodników nie tylko z różnych miejscowości województwa
wielkopolskiego. Zawitały do nas także zespoły z Janowca i z Kcyni
w województwie kujawsko – pomorskim.
Po trwających kilka godzin rozgrywkach, w obecności gości szczególnych: posła na Sejm Rzeczypospolitej Jakuba Rutnickiego, burmistrza
Tadeusza Kłosa i przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniewa Kujawy, ogłoszono wyniki Turnieju. Teraz też okazało się,
że jego zwycięzcami zostali i kolejne miejsca zajęli w nim:
W Kategorii Młodzików zwycięstwo wywalczył zespół „Złoci” ze
Złotkowa w powiecie poznańskim. Na II miejscu uplasowała się drużyna „Sokoła” Mieścisko, a na III piłkarze „Wełny” Skoki. Kolejne
miejsca zajęły drużyny: „Concordia” Murowana Goślina, „Golnica”
Ryczywół, „GooL” Gołańcz, „Sparta” Oborniki, „Sparta” Janowiec
i II zespół „Wełny” Skoki.
W Kategorii „Orlików” tryumfował zespól Akademii Piłkarskiej
„Calcio”. II miejsce zdobyli piłkarze „Huraganu” Pobiedziska, a III
„”Zamku” Gołańcz. Za tymi zespołami znalazły się drużyny: Sokoła”
Mieścisko, „Wełny” Skoki, „Sparty” Janowiec, „LFA” Kcynia, „Sokoła”
Damasławek i „Wełnianki” Kiszkowo.

Potyczkom na boisku towarzyszyły inne atrakcje, z których mogli
skorzystać w czasie wolnym od gry i kibicowania młodzi piłkarze,
a przez cały czas trwania Turnieju wszyscy przybyli na boisko przy
ulicy Parkowej. Wszystko to za sprawą strażaków z Ochotniczej Straż
Pożarnej - organizatorów pokazu sprzętu strażackiego, motocyklistów
- organizatorów pokazu motocykli i przejazdów nimi oraz rodziców
-organizatorów stoiska z własnymi wypiekami oraz z napojami i kiełbaską, z których dochód przeznaczyli na zakup wyposażenia dla młodych
piłkarzy.

Wszyscy oni przyczynili się do tego, że nasz Turniej Piłkarski stał
się piękną imprezą sportową, umożliwiającą dzieciakom atrakcyjne
spędzenie czasu bez telewizji, komputera i internetu, a jednocześnie też
piękną promocją naszego Klubu oraz Miasta i Gminy Skoki. Dlatego,
w tym miejscu w imieniu wszystkich uczestników Turnieju i organizatorów dziękujemy Burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi oraz Samorządowi
Gminy, dziękujemy rodzicom zawodników, a szczególnie Magdalenie
Bartkowiak, Magdalenie Jarzembowskiej, Katarzynie Trąbce, Joannie
Andrzejewskiej i Danielowi Greserowi oraz trenerom i zawodnikom
„Wełny” : Radosławowi Modlibowskiemu, Andrzejowi Szczepaniakowi,
Błażejowi Geblerowi, Adamowi Jankowskiemu, Miłoszowi Graczykowi i Jakubowi Ślósarczykowi. Dziękujemy też OLPP Sp. z o.o. Bazie
Paliw w Rejowcu za udostępnienie namiotu oraz Kindze Lubawej za
sporządzenie dokumentacji fotograficznej imprezy.
Edmund Lubawy
W Kategorii „Żaków” zwyciężył zespół „Nielby” Wągrowiec. II
miejsce zajęła drużyna „Gool” Wągrowiec, a III Akademii Piłkarskiej
„Calcio”. Na dalszych miejscach uplasowały się: drużyna II „Nielby”
Wągrowiec, „Sokół” Mieścisko, I drużyna „Wełny” Skoki, II drużyna
„Wełny” Skoki, „Wełnianka” Kiszkowo, „Golnica” Ryczywół, „Sparta”
Janowiec, „LFA” Kcynia i „Sokół” Damasławek.
W prowadzonej równolegle punktacji na najlepszego zawodnika i na
najlepszego bramkarza w poszczególnych Kategoriach tryumfowali:
W Kategorii „Młodzików”: najlepszy zawodnik - Mateusz Łagodziński z drużyny „Złoci” Złotkowo, najlepszy bramkarz- Jakub Szczurek
z „Sokoła” Mieścisko.
W Kategorii „Orlików”: najlepszy zawodnik- Igor Busz z Akademii
Piłkarskiej „Calcio”, najlepszy bramkarz- Nikodem Kaczmarek z „Huraganu” Pobiedziska.
W Kategorii „Żaków”: najlepszy zawodnik- Michał Szymański
z „Nielby” Wągrowiec, najlepszy bramkarz- Jakub Stangel z Akademii
Piłkarskiej „Gool” Wągrowiec.
Zespoły, które zdobyły 3 pierwsze miejsca w Kategoriach: „Młodzików”, „Orlików” i „Żaków” uhonorowane zostały potwierdzającymi
ten fakt Pucharami Pamiątkowymi oraz nagrodami rzeczowymi przydatnymi do rozwijania kariery piłkarskiej. Nagrodami rzeczowymi
obdarowano też najlepszych bramkarzy i zawodników, a Medalami
pamiątkowymi wszystkich zawodników uczestniczących w Turnieju.
Fundatorem Pucharów, nagród i Medali oraz poczęstunku dla zawodników, ich trenerów i opiekunów był Burmistrz Miasta i Gminy.

Działo się w Kakulinie!
25 czerwca na boisku sportowym w Kakulinie odbyło się tak zwane ,,Rozpoczęcie sezonu letniego” połączone z Dniem Dziecka oraz
Dniem Ojca.

Na początku dwie firmy działające na terenie sołectwa, czyli Miłosz i Artur, rozegrały między sobą mecz piłki nożnej, której sędzią
głównym był pan Grzegorz Samol. Zmagania zakończyły się wynikiem remisowym. W międzyczasie dzieci miały takie konkurencje
Dokończenie na str. 24
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jak: przeciąganie liny, rzut ringiem, rzuty poduszeczkami do celu,
bieg w worku. Każda konkurencja nagrodzona była wręczeniem
medali za pierwsze trzy miejsca. Ponadto dużym zainteresowanie
cieszyło się koło fortuny przygotowane przez Sołtysa. Na planszy
koła znajdowały się nie tylko różne słodycze ale również „ZONG”.
Zabawa w bańki mydlane zorganizowana przez Judytę Przysiek także przyniosła wiele frajdy dzieciom, tym bardziej że każde dziecko
otrzymało od Pani Judyty balony oraz wiatraczki z przyrządem
do robienia małych baniek mydlanych. Radna Aneta Matuszak
poczęstowała nasze dzieci oraz wszystkich zebranych lodami a zakupione przez Pana Sołtysa różnego rodzaju słodycze oraz chipsy
były w zasięgu ręki. Mile zaskoczył wszystkich Miłosz Tyll, który na
stoły wystawił chlebek swojego wypieku oraz smalec ze skwarkami
wytopionymi i przygotowanymi przez Barbarę Tyll, za co jesteśmy jej
bardzo wdzięczni, bo smakował niesamowicie. Nie zabrakło również
ogórków małosolnych. Napoje chłodzące zakupiła jednostka OSP
Kakulin. Na zakończenie, aby tradycji stało się zadość, było ognisko
oraz pieczenie kiełbasek zasponsorowanych przez Miłosza Tylla.
Wszystkim przybyłym na naszą imprezę oraz wszystkim biorącym
udział w konkurencjach, a w szczególności sponsorom i tym, którzy
włożyli swój wkład w organizację tego dnia, składam serdeczne
podziękowania .
Sołtys Marian Gruszka

„Emeryci” i nie tylko,
nad Bałtykiem
W dniach od 5 do 14 czerwca grupa 84 członków Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów korzystała z wypoczynku nad
Bałtykiem. Zakwaterowanie i wyżywienie, podobnie jak w roku
minionym Skoczanie znaleźli w Ośrodku Wypoczynkowym Jantar
w Łazach.

I tym razem pobyt w Łazach organizatorzy zaplanowali jako stacjonarny, służący wypoczynkowi i regeneracji sił do dalszego codziennego życia. Oderwani od trosk dnia codziennego wczasowicze
korzystali z pięknej pogody (deszcze w ciągu dnia w większości
omijały Łazy). Oddawali się opalaniu na plaży i na terenie Ośrodka i korzystali ze spacerów, w tym z kijkami po okolicy, a bardziej
wytrwali urządzali wyprawy do oddalonego o 11km Mielna. Zresztą
do tej pięknej nadmorskiej miejscowości bez problemu można było
dotrzeć mikrobusem.
Poza tym kwitło życie towarzyskie, któremu sprzyjały nie tylko
warunki zakwaterowania oraz imprezy zorganizowane przez Zarząd
Związku w formie połączonego z tańcami wieczoru zapoznawczego
i pożegnalnego.
Wszystko to sprawiło, że wielu spośród tegorocznych skockich
wczasowiczów wyraża gotowość poznawania i zgłębiania uroków Łazów w kolejnej „wyprawie” planowanej przez Zarząd na
rok 2018.
Edmund Lubawy

Z życia Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego
W dniach od 23 do 25 czerwca skoccy Bracia Kurkowi na zaproszenie
strzelców z Bardowick uczestniczyli w tegorocznych uroczystościach
Związku Strzeleckiego w Bardowick.

Skocką delegację tworzyli Król Zielonoświątkowy AD 2017 Paweł
Kiełczewski z żoną Ewą, Król Żniwny AD 2016 Małgorzata Florysiak,
Prezes Krzysztof Jachna oraz Stanisław Grzegorzewski, Michał Rosik,
Wiesław Szymaś i Mikołaj Koteras. W trakcie uroczystości, Bracia ze
Skoków uhonorowali i odznaczyli niemieckich strzelców: Medalem
Jubileuszowym: Ernsta Pater Maack, Heike Dittmer i Karin Popp oraz
Medalem Zasługi I Klasy KBS: Ernsta Peter Maccka.
1 lipca Kurkowe Bractwo Strzeleckie włączyło się do organizacji
i uatrakcyjnienia 3 Festynu Lwa w Rościnnie – imprezy charytatywnej organizowanej dla pozyskania środków pieniężnych na leczenie
chorującego na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) trzyletniego Leosia
Szafrana z Wągrowca.
Turniej Strzelecki zorganizowany przez braci: Pawła Ślósarczyka
z żoną Józefą, Janusza Stoińskiego z żoną Elwirą i Wiesława Szymasia,
łącznie z przekazanymi przez osoby trzecie dobrowolnymi datkami,
dostarczył 1230 zł, które jego organizatorzy wręczyli mamie chłopca
Iwonie Szafran na leczenie syna.
Stanisław Grzegorzewski

