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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
zaprasza mieszkańców, stowarzyszenia,
delegacje zakładów pracy, poczty sztandarowe
oraz organizacje
do udziału w obchodach rocznicowych
wybuchu II wojny światowej
Apel poprowadzi
harcmistrz Andrzej Surdyk
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W ramach Biegu Podkowy odbędą się biegi dzieci:
- 7 kategorii wiekowych,
- dystanse od 100 do 1200 m,
- każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal,
- dziecko przebrane w bajkowy strój
otrzyma dodatkowy upominek.

ZAPISY i REGULAMIN
www.biegpodkowy.pl

Każdy kto chciałby uczestniczyć w wydarzeniu
proszony jest o zgłoszenie się bezpośrednio
w siedzibie Biblioteki Publicznej w Skokach
lub telefonicznie (798 824 520, 61 824 22 81)

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki
Serdecznie zapraszają na

Warsztaty: Aktywni Seniorzy
w Metropolii Poznań
I DZIEŃ WARSZTATÓW, 20 września 2018 /czwartek
- polityka senioralna,
- gminne rady seniorów,
- komunikacja społeczna seniorów.
II DZIEŃ WARSZTATÓW, 21 września 2018 /piątek
- konsultacje społeczne i budżety obywatelskie,
- aktywizacja seniorów do udziału i kandydowania
w wyborach samorządowych,
- wolontariat senioralny.

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,
segment B, I piętro w godz. 14-18
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Do udziału zapraszamy
mieszkańców Gminy Skoki w wieku 60 +
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Wakacyjne spotkanie sołtysów

W piątek, 10 sierpnia, spotkali się sołtysi z terenu gminy Skoki. To wakacyjne spotkanie z udziałem Burmistrza Tadeusza Kłosa oraz pracowników Urzędu i instytucji podległych miało bogaty program. Rozmawiano m.in. o: gospodarce finansowej sołectw, gospodarce odpadami, problemie suszy i szacowaniu
szkód oraz o Dożynkach Gminnych.
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Informacje

o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

XLIII sesja Rady Miejskiej
26 lipca 2018 r. na swej XLIII sesji obradowała Rada Miejska Gminy Skoki. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady radny Zbigniew Kujawa a funkcję sekretarza obrad sprawował radny Stanisław Kaniewski.
W rezultacie rozpatrywanych spraw i prowadzonych obrad Rada podjęła 8 następujących uchwał:
1. Uchwałę nr XLIII/330/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale budżetowej na 2018 rok.
Omawianą uchwałą Rada w swej uchwale nr XXXV/276/2017 z dnia 19
grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r., zmienionej kolejnymi uchwałami Rady oraz podjętymi na jej podstawie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, zwiększyła dochody budżetu Gminy o ogólną
kwotę 264 000,00 zł. Na kwotę tę złożyły się zwiększenia i zmniejszenia dochodów w różnych działach budżetu. Jednak decydujący wpływ miały tu: planowane zwiększenie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od
osób prawnych o 100 000,00 zł, planowane wpływy z tytułu najmu w budynku byłego Ośrodka Zdrowia o 40 000,00 zł oraz planowane większe wpływy
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 100 000,00 zł.
Równocześnie łączne wydatki budżetu na rok 2018 Rada zwiększyła
o kwotę 463 093,00 zł. Spośród wielu zmian wpływających na tę kwotę na
wyszczególnienie zasługują: 300 000,00 zł dotacji dla powiatu wągrowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1677P - ul. Zamkowa
w Skokach, 50 000,00 zł na zakup gruntów pod drogi i inwestycje, 40 000,00
zł na docieplenie budynku przy ul. Wczasowej w Skokach, 100 000,00 zł na
budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Antoniewskiej w Skokach, 21 500,00 zł
na organizację Gali Produktów Ciekawych i 25 000,00 zł na organizację uroczystości związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
W rezultacie dokonanych zmian w roku 2018:
- łączne dochody budżetu wynoszą 50 559 586,85 zł
- łączne wydatki budżetu wynoszą 57 129 931,89 zł.
2. Uchwałę nr XLIII/331/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 20182036.
Uchwałą tą zmiany wynikające ze swej uchwały nr XLIII/330/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Rada wprowadziła do załączników nr 1 i nr 2 do swej uchwały nr XLI/325/2018 z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skoki na lata 2018-2036.
3. Uchwałę nr XLIII/332/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Omawianą uchwałą Rada zadecydowała o zaciągnięciu kredytu długoterminowego do kwoty 4 200 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją inwestycji. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 15 lat, a zabezpieczeniem jego spłaty będzie weksel własny
„In blanco” wraz z deklaracją wekslową. Spłata kredytu i odsetek zostanie sfinansowana z dochodów własnych Gminy.
4. Uchwałę nr XLIII/333/2018 w sprawie zmiany uchwały nr
XXXV/272/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na
zadania związane z dofinansowaniem przebudowy dróg powiatowych na
terenie Gminy Skoki.
Swą uchwałą nr XXXV/272/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Rada Miejska
Gminy Skoki zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu do wysokości 50% kosztów przebudowy drogi powiatowej
nr 1677P - ul. Zamkowa w Skokach. Planowaną pomoc określono wówczas
na 200 000,00 zł. Jednak w trakcie ogłoszonego przez Powiat przetargu na
realizację zadania okazało się, że najkorzystniejsza oferta wyniosła 1 071
052,25 zł, o czym Starostwo Powiatowe pismem z dnia 28 maja br. poinformowało Gminę Skoki z równoczesną prośbą o zwiększenie wkładu Gminy do
500 000,00 zł.
Uznając potrzebę przebudowy tej ulicy Rada Gminy dokonała zmiany ust. 2
cytowanej uchwały i nadała mu brzmienie „2. Przebudowa drogi powiatowej
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nr 1677 ul. Zamkowa w mieście Skoki w kwocie 500 000,00 zł”.
5. Uchwałę nr XLIII/334/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
część miejscowości Potrzanowo w rejonie ulicy Skockiej, Zagajnikowej,
Borówiec, Szkolnej, Bajkowej, Sezamkowej, Leśnych Skrzatów, Stare Potrzanowo i Smolarki.
Zgodnie z wnioskami mieszkańców i wcześniejszymi swymi ustaleniami
Rada zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo w rejonie ulic wyszczególnionych w tytule uchwały.
6. Uchwałę nr XLIII/335/2018 w sprawie górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Cytowaną uchwałą Rada ustaliła górną stawkę opłaty za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w powyższym zakresie na terenie gminy Skoki w wysokości 43,00
zł brutto za 1 m3. Ustalona cena jest ceną łączną obejmującą zarówno samo
opróżnienie zbiornika, jak i transport nieczystości płynnych do punktu zrzutu. Uchwała wejdzie w życie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
7. Uchwałę nr XLIII/336/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy
Skoki.
Omawianą uchwałą Rada ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skoki. Zgodnie z tym postanowieniem, liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie może
przekroczyć:
1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo - łącznie 70, w tym zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 20 oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży - 50;
2. zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - łącznie 55, w tym zezwoleń na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży - 15 oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży - 40;
3. zawierających powyżej 18 % alkoholu - łącznie 55, w tym do spożycia
w miejscu sprzedaży - 15 oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży - 40.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Równocześnie traci moc Uchwała nr
VI/37/2007 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skoki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skoki miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych.
8. Uchwałę nr XLIII/337/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie
Miasta i Gminy Skoki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Omawianą uchwałą Rada ustaliła zasady usytuowania na terenie Miasta
i Gminy Skoki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Zgodnie z postanowieniami tej uchwały:
„1. Miejsca sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skoki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od kościołów, szkół, przedszkoli, żłobków i placówek oświatowo-wychowawczych”.
„2. Odległość o której mowa w ust.1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od najbliższego ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży napojów
alkoholowych do ogólnodostępnego wejścia do obiektów o których mowa
w ust.1”.
Wszystkie podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy. Wszystkie też wraz z protokołem sesji znajdują się do
wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki na stronie www:
http://skoki.nowoczesnagmina.pl. oraz w Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisku ds. obsługi Rady i jej organów - pokój nr 10.
Edmund Lubawy
5

Informacje

o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

Prace na terenach
rekreacyjno - sportowych

Miejscowość

Obiekt rekreacyjno-sportowy
1/ place zabaw: ul. Podgórna/Poprzeczna, ul. Kręta, ul.Polna
2/ boiska do piłki nożnej: ul. Polna, ul. Poprzeczna/Podgórna
3/ boisko do piłki siatkowej plażowej: ul. Polna

Gmina Skoki dokłada
wszelkich starań, aby istniejące obiekty rekreacyjno-sportowe były bezpieczne,
czyste i estetyczne. Niestety, często stają się one celem
wandali oraz miejscem spotkań, kończących się zaśmieceniem terenu.
Obiekty na terenie Skoków codzinnie są oczyszczane
z butelek, puszek, niedopałków papierosów, kartonów po pizzy czy… zużytych pampersów. Mimo częstych słów krytyki - zapewniamy, że robimy
wszystko co w naszej mocy, aby to zjawisko eliminować.
Przez cały rok wykonywane są prace wpływające na poprawę estetyki
obiektów, na bieżąco są wykonywane naprawy urządzeń, ogrodzeń, siatek,
piłkochwytów itp. – do tej pory wydano na ten cel 10 233,00 zł.
Ostatnio wykonaną inwestycją była wymiana pergoli zlokalizowanej na
placu zabaw przy ul. Krętej - koszt zakupu paneli ogrodzeniowych oraz ich
montaż to 8 291,52 zł.
Kinga Pilna

Skoki

5/ siłownie zewnętrzne: plac Gąski, ul. Rogozińska
6/ kompleks boisk ORLIK (piłka nożna, siatkówka/ koszykówka/tenis)

Bliżyce
Brzeźno
Chociszewo

1/ boisko do piłki nożnej
1/ boisko do piłki nożnej
2/ plac zabaw
1/ plac zabaw
1/ boisko do piłki nożnej

Glinno

2/ boisko do piłki siatkowej plażowej
3/ plac zabaw

Grzybowice
Jabłkowo

1/ boisko do piłki nożnej
2/ boisko do siatkówki
1/ boisko do piłki nożnej
1/ boisko do piłki nożnej

Jagniewice

2/ boisko do siatkówki plażowej
3/ plac zabaw

Kakulin

Tereny
rekreacyjno-sportowe

4/ miejsce do gry w koszykówkę: ul. Polna

Kuszewo

1/ boisko do piłki nożnej
2/ plac zabaw
1/ boisko do piłki nożnej
1/ boisko do piłki nożnej

Lechlin

Gmina Skoki stara się zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki
do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Liczne rajdy rowerowe, piesze
wycieczki nordic walking, turnieje, zawody, biegi to propozycje dla osób,
lubiących uczestniczyć w zorganizowanych formach wypoczynku, natomiast dla osób, którym bardziej odpowiada indywidualna forma rekreacji
podajemy wykaz miejsc, gdzie można trenować, aktywnie wypoczywać
lub po prostu się zrelaksować.

2/ kort tenisowy
3/ plac zabaw

Łosiniec
Niedźwiedziny
Pawłowo
Skockie
Potrzanowo
Raczkowo
Rakojady
Rejowiec

1/ boisko do piłki nożnej
1/ boisko do piłki nożnej
2/ plac zabaw
1/ miejsce do gry w piłkę nożną
2/ plac zabaw
1/ boisko do piłki nożnej
1/ plac zabaw
1/ boisko do piłki nożnej
2/ plac zabaw
1/ boisko do piłki nożnej
2/ boisko do piłki siatkowej plażowej
1/ boisko do piłki nożnej

Roszkowo

2/ boisko do piłki siatkowej
3/ plac zabaw
1/ boisko do piłki nożnej

Rościnno

2/ boisko do piłki siatkowej plażowej
3/ plac zabaw

Staramy się, aby mieszkańcy mieli równy dostęp do stref wypoczynku prosimy jednak o zrozumienie, że nie w każdej miejscowości jesteśmy w stanie wybudować plac zabaw, boisko i siłownię zewnętrzną - zachęcamy do
korzystania z obiektów zlokalizowanych na terenie całej gminy - dojazd rowerem do sąsiedniej miejscowości może uatrakcyjnić mile spędzone popołudnie na świeżym powietrzu…
Kinga Pilna

Sławica
Sława
Wielkopolska

Stawiany
Szczodrochowo

1/ boisko do piłki nożnej
2/ plac zabaw
1/ boisko do piłki nożnej
2/ boisko do piłki siatkowej plażowej
3/ plac zabaw
1/ plac zabaw
2/ miejsce do gry w piłkę nożną
1/ boisko do piłki nożnej
2/ boisko do piłki siatkowej plażowej
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Zostań WOLONTARIUSZEM
– przyjacielem sportu
w Skokach

Informacja dotycząca składania wniosków
na nowy okres zasiłkowy 2018/2019
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje,
że trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019
dla świadczeń wychowawczych (500+) i świadczeń rodzinnych.
Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach,
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, a także w formie elektronicznej.
Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu można składać wnioski
o przyznanie świadczenia dobry start ( 300+). W/w wnioski można
składać w taki sam sposób, jak wnioski o przyznanie świadczenia
wychowawczego i świadczenia rodzinnego.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, że 15 maja 2018 r. minął
termin płatności II raty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum niezapłaconych w wyżej wymienionym terminie zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane odsetki za zwłokę.
Termin płatności III raty w/w podatków za 2018 r.
upływa 15 września 2018 r.

Gmina Skoki organizuje w tym roku dwa biegi, 30 września „2. Bieg Podkowy” ulicami miasta Skoki, 28 października „3. Półmaraton Wągrowiec
– Skoki”. Imprezy tego typu angażują sporą liczbę osób przy organizacji.
Dlatego też zwracamy się z pytaniem: czy chciałbyś pomóc? Nieważne,
ile masz lat ani gdzie mieszkasz.
Potrzebne są nam głównie osoby do obsługi bufetów dla zawodników
(miejsc, gdzie mogą się czegoś napić, ewentualnie coś zjeść). Szczególnie dużo
osób potrzeba do obsługi Półmaratonu, gdzie bufetów będzie co najmniej 4
na trasie liczącej ponad 21 km.
Jeśli chcesz nam pomóc zgłoś udział pod numerem telefonu 691 726 319
w terminach do 01 września – pomoc przy 2. Biegu Podkowy i do 2 października – pomoc przy III Półmaratonie.
Ze swej strony możemy Ci zapewnić niesamowite przeżycia towarzyszące sportowej rywalizacji, gadżety sportowo - rekreacyjne oraz Certyfikat Wolontariusza – Przyjaciela Sportu w Skokach.
Serdecznie zapraszamy
Karolina Stefaniak

Był znak, nie
ma znaku,
BĘDZIE ZNAK
Niedawno pisaliśmy o umieszczeniu
na terenie rekreacyjnym przy jez. Karolewskim dwóch znaków informujących
o zakazie wjazdu motocykli i quadów.
Otóż jeden z nich od strony działek przy
szlabanie nie stał zbyt długo! Został wyłamany i zniknął. Komu przeszkadzał?
Jak przypuszczamy było to celowe działanie.
Fakt wandalizmu został zgłoszony na Komisariat Policji w Skokach. Nie ulega wątpliwości, że zostały zniszczone pieniądze publiczne, znak + słupek to
koszt ok. 260,00 zł. Zostały zamówione kolejne znaki, więc znak wróci na swoje miejsce, jeśli historia się powtórzy zamontowany zostanie na tym terenie
monitoring.
					
Karolina Stefaniak

60 lat razem
W środę, 25 lipca, Burmistrz Tadeusz
Kłos wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką-Przywarty odwiedzili mieszkających w Stawianiach państwo Jadwigę i Seweryna
Stefańskich, którzy 15 lipca obchodzili
60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Z okazji diamentowego jubileuszu złożono małżonkom najlepsze życzenia pomyślności obecnie i na następne wspólne
lata życia oraz wręczono bukiet kwiatów
i drobny upominek. Spotkanie przebiegło
w miłej i ciepłej atmosferze w towarzystwie synowej Iwony.

Sierpień 2018
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Dlaczego nie wolno wprowadzać deszczówki
do kanalizacji sanitarnej?
Nie tylko dlatego, że zabrania tego prawo!
Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ściekowej staje się przyczyną wzrostu cen odbioru ścieków. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne notuje coraz wyższe koszty związane ze
wzrostem zużycia energii elektrycznej związanej
z przepompowaniem dodatkowej ilości wód deszczowych oraz dodatkowymi remontami urządzeń
w związku ze zwiększeniem i przyspieszeniem
stopnia ich zużycia na skutek doprowadzania z wodami opadowymi zanieczyszczeń stałych (głównie
piasków).
Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji
ściekowej staje się również przyczyną zalewania
nieruchomości i lokalnych podtopień, z uwagi na
przeciążenia hydrauliczne kanału.
Wody opadowe wprowadzone nielegalnie do
kanalizacji ściekowej powodują napływ zwiększonej ilości rozcieńczonych ścieków do oczyszczalni, co znacznie utrudnia ich naturalny rozkład i biodegradację. Objawiać się to może nieprzyjemnym zapachem
wydobywającym się z przepompowni. Aby temu zaradzić stosuje się różnorodne chemikalia, które podnoszą koszty ceny jednostkowej odbioru ścieków.
Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie
wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Serdecznie zapraszają na

NORDIC WALKING 50 +
poniedziałki, godz 14

24 września - świetlica w Stawianach

8 października - Biblioteka Skoki

Wędrujące książki na PKP
Od pewnego czasu w wiacie przystankowej nowopowstałego dworca PKS
przy ul. Dworcowej działa Letnia Samoobsługowa Wypożyczalnia Książek.
Pomysł powstał na kanwie Bookcrossingu (po polsku: wymiana książek, książko-krążenie, książka w podróży) – idei nieodpłatnego przekazywania książek
poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych (stoliki, regały, gabloty), po to,
by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej.
Na naszej dworcowej półce z książkami nie ma jeszcze zbyt wielu pozycji,
ale mamy nadzieję, że pomysł się przyjmie i nie tylko podróżujący zaczną
wypożyczać książki, ale znajdą się tacy, którzy przyniosą coś ze swojej prywatnej
biblioteki. Bo książka żyje, kiedy ktoś ją czyta. Może warto ożywić trochę zakurzonych woluminów z naszych domowych bibliotek? Serdecznie do tego zachęcamy.
Karolina Stefaniak

22 października - MOW Antoniewo
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Do udziału w pieszych wycieczkach zapraszamy
mieszkańców Gminy Skoki w wieku 50 +
Dla zgłoszonych uczestników
posiłek regeneracyjny na mecie
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Rozpoczęto budowę
oświetlenia drogowego
Firma ENERGO – TELE z miejscowości Dalki rozpoczęła budowę oświetlenia drogowego na terenach mieszkaniowych w północno - wschodniej części
miasta Skoki. Prace rozpoczęto od montażu fundamentów pod słupy oświetleniowe i wykopów pod kabel energetyczny na ul. Poprzecznej w Skokach.
W dalszej kolejności prace ziemno – montażowe będą kontynuowane na ulicy
Podgórnej Dojazd, Falistej, Górnej, Dolnej, cz. Okrężnej, Różanej, Konwaliowej, Tulipanowej i Irysowej. Źródłem światła będą energooszczędne oprawy
LED o mocy 60W, które zaświecą wczesną jesienią. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota ok. 300 000,00 zł.

Nie wpłynęła żadna oferta
przetargowa
Na ogłoszony przetarg dotyczący budowy pierwszego odcinka nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w Skokach przy istniejących budynkach komunalnych nie wpłynęła żadna oferta przetargowa. Oprócz budowy nawierzchni bitumicznej drogi na długości ok. 300 m planowane było wybudowanie
chodnika, oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej zakończonej separatorem. W celu przygotowania terenu pod budowę nawierzchni bitumicznej drogi w późniejszym terminie planowane jest jeszcze w bieżącym
roku ogłoszenie przetargu na budowę samej kanalizacji deszczowej wraz z
urządzeniami oczyszczającymi wodę z odprowadzeniem ich do rzeki Małej
Wełny przy stawach rybnych.

Ogłoszono przetarg
na przebudowę ul. Włókna
w Potrzanowie
Na dzień 23 sierpnia br. zaplanowano otwarcie ofert przetargowych na
przebudowę ulicy Włókna w Potrzanowie – I etap podbudowa. Zakres robót
przewiduje w bieżącym roku wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
o grubości 20 cm wraz z odwodnieniem pasa drogowego i częściowym umocnieniem skarp oraz wycinką zadrzewień kolidujących z inwestycją. Podbudowa
z kruszywa kamiennego zostanie wykonana na odcinku o długości 800 m tj.
od końcówki nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej na szerokości całego
pasa drogowego tj. ok. 4,2 m. Prace powinny być wykonane do końca października br. i będą stanowiły fundament pod nawierzchnię bitumiczną.
Adam Zdanowski

Skockie stowarzyszenia
Podsumowanie Banku
Żywności
1. Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka Alia z terenu województwa
wielkopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Poznaniu realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017
współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom
Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach
środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat
pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy,
ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 1025 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa wielkopolskiego.
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3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
62,22320 ton żywności;
6005 paczek żywnościowych;
4. W ramach Podprogramu 2017 dla 1025 osób korzystających z pomocy
żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne - 2 spotkania dla 42 uczestników
• Kulinarne - 2 spotkania dla 35 uczestników

Święto Policji i awanse
zawodowe policjantów
24 lipca, w dzień ustalony jako Święto Policji, w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyła się uroczystość, w trakcie której Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu Rafał Pawłowski
i Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu Magdalena Sławińska zasłużonym policjantom z powiatu wągrowieckiego wręczyli akty mianowania
na wyższe stopnie służbowe.
Wśród 37 awansowanych policjantów znalazło się też 4 funkcjonariuszy z
Komisariatu Policji w Skokach, w tym: na stopień aspiranta sztabowego Sławomir Słoma, na stopień starszego aspiranta Hubert Majewski, na stopień
sierżanta Dawid Kamut i na stopień starszego posterunkowego Adrianna
Mantaj.
Naszym policjantom, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i zadowolenia z pełnionej służby.
Edmund Lubawy
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Migawki z życia „emerytów”
„Emeryci” w Łazach nad Bałtykiem
W okresie od 27 czerwca do 6 lipca, 62 członków skockiego Oddziału
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów „wczasowało” w Ośrodku Wypoczynkowym „Jantar” w Łazach nad Bałtykiem. Ta piękna, choć stosunkowo mało znana miejscowość, granicząca z jednej strony z morzem a z drugiej
z jeziorem Jamno staje się ulubionym miejscem nie tylko zbiorowego wypoczynku naszych emerytów, którzy trzeci rok z rzędu zdecydowali się na odpoczynek w znanym już sobie miejscu. W czasie spacerów po Łazach, pobytu
na plaży lub na rybce czy też na „małej czarnej” coraz częściej spotkać można
też znajomych decydujących się na indywidualne zażywanie tu wypoczynku.
Organizator wyjazdu tradycyjnie już zorganizował powitalne i pożegnalne,
połączone z potańcówką, spotkanie przy grillu. Zorganizowane życie zbiorowe wyznaczał jedynie czas posiłków. Poza tym każdy był gospodarzem swego
czasu i wykorzystywał go według osobistych upodobań, na plażowanie i kąpiele, na indywidualne i grupowe spacery, w tym z kijkami po okolicy oraz na
spotkania towarzysko-integracyjne. Zwolennicy dłuższych wypraw odwiedzili Mielno i pobliskie miejscowości. Wszystkim tym poczynaniom sprzyjała piękna pogoda, która w tym roku panowała w naszym kraju. Ona też niewątpliwie miała wpływ na dobry nastrój naszych wczasowiczów, który wielu
skłonił do marzeń o ponownym wyjeździe do Łazów i do zamawiania sobie
miejsc już na przyszły rok.

i w Skorzęcinie
Upały i bezchmurne niebo 25 lipca nie tylko nie odstraszyły ale wręcz
zachęciły około 50 członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów do wyjazdu i spędzenia dnia na łonie natury w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. O godzinie 11:00 nasi wycieczkowicze wypełnili autobus i zawierzając kierowcy opuścili Skoki i udali się w drogę, by
po kilku godzinach jazdy dotrzeć na teren Ośrodka.
Skoczan powitał gwar i wakacyjna atmosfera tworzona przez liczne lokale
gastronomiczno-rozrywkowe, kramy i stoiska oraz tłumy wypoczywających
i szukających rozrywki wczasowiczów i podobnych im samym jednodniowych
wycieczkowiczów. Po minutach zaskoczenia i zastanowienia nasi emeryci - jako, że dla wielu z nich był to kolejny wspólny pobyt na tym terenie - wtopili
się w otoczenie i „rozpoczęli podbój Ośrodka”. Zgodnie z zaproponowanym
przez organizatorów „wyprawy” programem, każdy wycieczkowicz był „sobie
panem, żeglarzem, okrętem” i mógł spędzać czas według własnego uznania.
Skoczan można więc było spotkać zarówno na plaży i kąpielisku oraz w lokalach, jak i cieszących się własnym towarzystwem w zacienionych miejscach.
W godzinach wieczornych punktem zbornym „dla naszych” stał się Ośrodek
Wypoczynkowy „Piotr i Paweł”, w którym podobnie jak 22 sierpnia ubiegłego roku, skoczanie królowali na dyskotece połączonej z karaoke. Tutaj ponownie objawiły się też talenty „Harfy”, a zwłaszcza jej dyrygenta Antoniego
Wiśniewskiego, który wcielił się w rolę solisty i disc jokeya.
W miłym towarzystwie szybko mijał czas i o godzinie 23:30 rozbawieni
„emeryci” ponownie zajęli „siedzenia” w autobusie i tym razem zdając się już
całkowicie na dobrą wolę pana Patryka szczęśliwie dotarli do Skoków.
Ps. Wspomniana wycieczka jest 3 „wyprawą” organizowaną przez Oddział
Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach
do Skorzęcina. Wcześniejsze odbyły się w dniach 18 lipca i 22 sierpnia 2017 r.
W br. Zarząd Oddziału dla swych członków organizuje jeszcze wypoczynek w formie kilkudniowych wyjazdów do Ciechocinka oraz do Świnoujścia
z przepływem promem do Danii i zwiedzaniem Kopenhagi oraz kilkunastodniowy wypoczynek w Iwoniczu Zdroju.
Edmund Lubawy
Foto Stanisław Grzegorzewski

Partnerschaftsangeln, czyli
wędkowanie gmin partnerskich Bardowick - Skoki
Na zaproszenie wędkarzy z Gminy Bardowick członkowie skockiego
Koła Wędkarskiego w towarzystwie swych rodzin od 2 do 6 sierpnia gościli na terenie niemieckiej gminy. Naszą delegację, która tradycyjnie już
zakwaterowanie znalazła w ośrodku w Barum, tworzyło 14 członków Koła, w tym 1 wędkująca pani i 4 członków ich rodzin. Wszyscy też serdecznie witani i otoczeni opieką przez niemieckich przyjaciół skorzystali z wielu
atrakcji zabezpieczonych przez gospodarzy. Bo chociaż pretekstem do spotkania, podobnie jak zawsze, były zawody wędkarskie, niemieccy przyjaciele
wędkarze kierowani przez Jurgena Warnecke wraz z wielkim orędownikiem
przyjaźni polsko-niemieckiej, a szczególnie przyjaźni mieszkańców Gmin
Skoki i Bardowick Martinem Rudolfem, robili wszystko, by uatrakcyjnić ich
pobyt.
Tak więc oprócz oficjalnego wieczoru powitalnego i pożegnalnego oraz
dwudniowych zawodów wędkarskich skoczanie w drugim dniu swego pobytu
uczestniczyli w wycieczce do zakładów produkcyjnych i muzeum Volkswagena w Wolfsburgu. Wizyta ta wzbudziła zachwyt, rozbudziła wyobraźnię i marzenia i pozostaje przedmiotem rozmów wycieczkowiczów.
Sobotę i niedzielę zarówno gościom jak i gospodarzom wypełniły zawody wędkarskie. Wędkowano dwuetapowo. W pierwszym dniu na Elbie, znanej nam jako Łaba, a w drugim na przepływającej przez Bardowick spokojnej,
przypominającej raczej kanał, rzece Ilmenau. W wędkowaniu uczestniczyło
19 zawodników, w tym po stronie polskiej w sobotę 14 a w niedzielę 12 wędkarzy, co w jakimś sensie niewątpliwie zadecydowało o lepszych wynikach
strony polskiej. W punktacji indywidualnej tryumfował Holger Seebold, który złowił 5,70 kg ryb. Drugie miejsce z 5,35 kg ryb w siatce zdobył Jorn War-
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necke, a trzecie z 5,00 kg ryb skoczanin Mirosław Kamiński. Tuż za podium
z 4,30 kg ryb uplasował się jego kolega Mariusz Kielma.
Ogłoszenie wyników - po zakończeniu drugiego etapu - nastąpiło w niedzielę w trakcie spotkania przy grillu. „Szefowie” gości i gospodarzy obdarowani zostali dyplomami pamiątkowymi, a wszyscy zawodnicy medalami i upominkami ze sprzętem wędkarskim.
W poniedziałek, po śniadaniu, nasi współmieszkańcy żegnani przez gospodarzy udali się w drogę powrotną do Skoków i po godzinie 17:00 szczęśliwie
dotarli do swych domów.
Edmund Lubawy

Obornicka „osiemnastka”
Już po raz osiemnasty w Obornickim Ośrodku Kultury odbył się Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów pod hasłem „Piosenki Stare, ale
jare”.

17 lipca br. Obornicki Ośrodek Kultury zawrzał i zatętnił życiem emerytów lubiących prezentacje estradowe i wspólne śpiewanie. Obecność 18-tu
zespołów potwierdziła, że wcześnie urodzeni to zgrana, radosna grupa, czerpiąca zadowolenie ze wspólnego śpiewania, ze wspólnego spędzania wolnego
czasu. 			
W tym roku ze względu na deszczową aurę prezentacje zespołów śpiewaczych przeniesiono do sali widowiskowej, która z trudem pomieściła wszystkich przybyłych. Na „obornickiej osiemnastce” gościły następujące zespoły:
„Chabry”-Wronki, „Złota Jesień”-Kostrzyn, „Dębowy Liść”-Suchy Las,
„Złoty Kłos”-Duszniki, „Goślinianka”-Murowana Goślina, „Stokrotki”-Tulce,
„Odrodzenie”-Słupca, „Borówczanki”-Lubasz, „Szczęśliwa 13”-Środa Wlkp.”,
„Wrzos”-Pniewy, „Retro Caffe”-Czerwonak, „Ryczywolanie”-Ryczywół,
„Lutnia”-Zaniemyśl, „Przemysław II”-Rogoźno, „Sonata”-Oborniki, „Janboys”Chodzież i „Harfa”-Skoki, która zyskała ogromną sympatię publiczności.
Rewelacyjnie, oklaskami na stojąco, przyjęto grupę gościnnie występującą
na przeglądzie z Mińska - Białoruś. Była to grupa młodych dziewczyn, które tworzą Zespół „Buslik”. Zespół przebywa w naszym kraju na wakacjach mieszkają w Szamotułach. Dziewczyny wspaniale odnalazły się na imprezie
dla seniorów. Sprawiły to zapewne utwory przez nie śpiewane: „Zawsze niech
będzie słońce” i „Katiusza” oraz wykonane pięknie po polsku „Remedium”
z repertuaru Maryli Rodowicz.
Spotkanie zakończono tradycyjnie zabawą taneczną. Podziwiać można było niesamowitą kondycję seniorów. Atrakcją tej części była degustacja wojskowej grochówki, pieczywa, no i oczywiście gorącej kiełbaski z chlebkiem
smarowanym wonnym smalcem z kwaszonym ogórkiem.
Współorganizatorzy imprezy, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Obornikach zaprosili przybyłe zespoły na kolejny Przegląd „Stare, ale jare” AD 2019.
Przedstawiciele Skoków na biesiadnej „obornickiej osiemnastce”: Małgorzata Florysiak, Ewa Chudziak, Bronisław Chudziak, Waldemar Żołądkowski
- kierowca zespołu, Antoni Wiśniewski, Małgorzata Przykucka, Łucja Nowak,
Halina Wołków, Irena Małecka, Iwona Stern, Barbara Rochowiak, Kazimiera
Głazowska, Zofia Starzyńska, Barbara Tokarska, Jan Przykucki, Danuta GrzeSierpień 2018

gorzewska, Witold Tokarski, Danuta Jakrzewska, Stanisław Grzegorzewski,
Iwona Ranke wykonywała fotografię.
Antoni Wiśniewski

Kurkowe strzelanie
charytatywne
Organizując
Charytatywny
Turniej
Strzelecki Kurkowe Bractwo Strzeleckie
włączyło się do organizacji i uatrakcyjnienia IV Festynu Lwa w Rościnnie w dniu 7
lipca 2018 r. Impreza charytatywna miała
na celu pozyskanie środków pieniężnych
na leczenie chorego czteroletniego Leosia.
Turniej obsługiwali następujący bracia:
- Król Zielonoświątkowy AD 2018 Alojzy
Pacholski z małżonką Marią
- Król Żniwny AD 2017 Paweł Ślósarczyk z
małżonką Józefą
- I Rycerz Zielonoświątkowy AD 2018 Grzegorz Misiak
- I Rycerz Żniwny AD 2017 Janusz Stoiński z małżonką Elwirą
- II Rycerz Żniwny AD 2017 Tadeusz Jerzak z małżonką Urszulą.
Wszystkie datki z Turnieju przekazano rodzinie chorego Leosia.
Po zakończeniu Turnieju bracia wręczyli nagrody za pierwsze trzy miejsca
w poszczególnych kategoriach. Zdobywcami nagradzanych miejsc i nagród
zostali:
- w Kategorii Pań: I - Żaneta Misiak, II - Anita Wojtczak, III - Anna Graj
- w Kategorii Panów: I - Bartosz Januszewski, II - Łukasz Misiak, III - Mateusz Loręcki
- w Kategorii Młodych Strzelców: I - Anna Frąckowiak, II - Mikołaj Załęski,
III - Aleksandra Lutomska.
W Kategorii Młodych Strzelców zawodnicy sklasyfikowani na miejscach od
IV do VIII za udział w Turnieju uhonorowani zostali dyplomami pamiątkowymi.
Stanisław Grzegorzewski

PAMIĘTAJ
TWOJA KREW I SZPIK
MOGĄ URATOWAĆ
KOMUŚ ŻYCIE
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza do honorowego oddawania krwi i szpiku, na które z powodu dużej liczby wypadków i chorób zapotrzebowanie wzrasta szczególnie w okresie letnim.
Honorowym dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od
lat 18 do 65 o wadze powyżej 50 kg. Aby oddać krew, należy w godzinach
rannych w poniedziałki, wtorki i czwartki zgłosić się z dowodem osobistym
w Punkcie Krwiodawstwa mieszczącym się na IV piętrze budynku Szpitala
Powiatowego w Wągrowcu. W Punkcie tym można też zarejestrować się jako
potencjalny dawca szpiku.
Oddanie krwi, podobnie jak rejestrację potencjalnego dawcy szpiku, poprzedza bezpłatne badanie lekarskie i oznaczenie grupy krwi. Oddający krew
otrzyma produkty regenerujące i wzmacniające organizm oraz usprawiedliwienie za dzień oddania krwi i zwrot kosztów podróży.
Każdy dawca krwi po oddaniu 6 litrów - mężczyzna oraz 5 litrów - kobieta,
otrzymuje tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, co wiąże się z szeregiem
przywilejów m.in. w służbie zdrowia i komunikacji miejskiej.
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
Wakacje z Biblioteką
Wakacyjny czas to dla Biblioteki w Skokach zawsze małe i wielkie odkrycia. Nowe podróże, miejsca,
przeżycia kreują piękne wspomnienia dzieciom oraz ich opiekunom. 9 lipca 2018 r. rozpoczęliśmy pierwszy turnus półkolonii, a 30 lipca - kolejny. Tradycyjnie dopisały: atrakcje, pogoda i humory.

Dla osiemdziesięciorga Bibliomaluchów zorganizowaliśmy wyprawy do miejsc przesiąkniętych historią, przygodą, doświadczeniami
i przyrodą. Pasowane na odważnych piratów
Bibliomaluchy poznały kodeks piracki, zaliczyły kurs wiosłowania na tratwie, odkryły makiety znanych budowli świata i znalazły skarb
w indiańskim totemie. Był też czas na zabawę.
Ta, w piaskownicy archeologicznej, nie miała sobie równych. Dzieci strzelały z łuku, toczyły koła
od wozu, relaksowały się w ogrodzie bajek Krasickiego. Zgłodniałe zajadały pizzę i ulubione
posiłki w McDonald’s. Najmłodsi wiedzą skąd się
bierze para w parowozie, wcielili się nawet w rolę maszynistów lokomotywy w ostatniej czynnej parowozowni na świecie. Zachwyceni „zielonymi” zajęciami i życiem pszczół oraz organizmów wodnych w OEL „Łysy Młyn”, a także sekretami drzew i skrzydlatymi artystami w ogrodzie botanicznym narzekali tylko na jedno…
za krótko! Taka informacja zwrotna ucieszyła organizatorów wypoczynku tak bardzo, że już planują kolejne atrakcje pozostające w zgodzie z dziecięcą wyobraźnią. Do wspólnego poczytania wybraliśmy serię o Albercie Albertsonie. Książki autorstwa szwedzkiej pisarki przypadły do gustu młodym czytelnikom. Kilkanaście tytułów w mig wypożyczono z biblioteki. Tak trzymać i czytać, młodzi piraci!
Dziewięćdziesięcioro
Bibliostarszaków uprowadzono w bajkowy
świat potężnych zamków, pięknych
księżniczek i dzielnych rycerzy, jak
również nowoczesnych technologii i supermocy Iniemamocnych.
Wolsztyńska historia parowozowni przeniosła starszaków nie tylko
w miejscu, ale również w czasie. I choć
nie udało nam się zobaczyć na żywo buchającej pary z maszyn, to i tak
niezwykle ekscytujące było przejście
z przewodniczką przez cały proces
przygotowania parowozu do podróży.
Na Dzikim Zachodzie dzieci odnalazły
się jak nigdzie indziej. Westernowe
miasteczko Silverado City zamieniło
półkolonistów w kowboi, których sam
szeryf chciał zatrzymać w mieście.
W Lednicy młodym odkrywcom trudno było wyobrazić sobie świat bez
komórki, telewizji, internetu… na wyspie poznali skarby dawnych czasów,
które znacznie różnią się od dzisiejszych. Sól, prąd, woda – dzieciom
niełatwo jest dziś uznać to za skarby.
Jednak znalazły się też wspólne wartości doceniane kiedyś i dziś… rodzina, miłość, przyjaźń. Niekoniecznie tylko dalekie podróże dostarczają wrażeń. Pobliska
Dziewicza Góra okazała się dla niektórych do tej pory jeszcze niezdobyta. Leśne podchody zakończone sukcesem były zwieńczeniem naszych tygodniowych wyjazdów. Elżbieta Skrzypczak, Monika Sierschuła, fot. Aneta Matuszak, Mateusz Doniec, Anna Maciąg, Krzysztof Tyborski.
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Sport, turystyka, rekreacja
Upał nam niestraszny
W niedzielę na starcie w 27. Biegu Opalińskich na dystansie 10 km stanęło 420 biegaczy w tym czworo zawodników reprezentujących gminę
Skoki oraz zespół Hart Skoki.

Skoczanie zajęli też czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach klasyfikacji powiatowej. W kategorii juniorów do lat 12 zwyciężył Dawid Laube ze
Skoków, a w kategorii zawodników w wieku od lat 13 do 18 wygrała Anita
Sydow z Lechlinka. W kategorii kobiet tryumfowała Weronika Sydow a tuż za
nią uplasowała się jej siostra Anita Sydow.
Zawodnicy grali po 5 minut na każdego zawodnika. Zwycięzcą zawodów
został i tytuł Mistrza Wągrowca zdobył Paweł Nawrocki z Gniezna. Sędzią
głównym zawodów był Michał Piechocki.
Na podstawie informacji przekazanej przez uczestnika zawodów Bronisława Piechockiego
Edmund Lubawy

Tor Motocyklowy otwarty
Ostatnio pisaliśmy, że powstaje w naszej gminie miejsce do jazdy motocyklami offroudowymi. W sobotę 28 lipca w Roszkowie Artur Glapa
z grupą zapaleńców pod nazwą Enduro Skoki Wlkp. zorganizowała trening z okazji oficjalnego otwarcia toru superenduro. Burmistrz Miasta
i Gminy Tadeusz Kłos tradycyjnie przeciął wstęgę, a riderzy po raz pierwszy wjechali na trasę obiektu.

O godzinie 13:00 starter dał sygnał do startu. Pogoda nie rozpieszczała 30°C w cieniu. Kibice jednak zadbali o to, aby ochłodzić ten ciepły dzień, była
woda do picia, baseny z wodą, kurtyny wodne i dobra atmosfera co dało nam
siły do tego, aby na początku sezonu zmierzyć się z wyznaczoną przez organizatora trasą.
Cała czwórka skoczan dotarła do mety. Filip wybiegał swoją życiówkę, co
w tym upale jest dużym sukcesem.
Oto nasze czasy, miejsce open i czas
Filip Kujawa, 124, czas 44:38
Katarzyna Borowczyk, 179, 49:09
Bartosz Seidler, 208, 50:56
Robert Oksza-Skibiński, 248, 51:49
Biegacze Hart Skoki

Skoczanie uczestnikami
Mistrzostw Wągrowca
w Szachach Błyskawicznych
10 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu odbyły się organizowane przez Burmistrza Miasta Wągrowca, Starostę Wągrowieckiego i Dom Kultury, Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych.
Wśród startujących w nich 33 uczestników - mieszkańców Gniezna, Nakła, Bydgoszczy, Bolechowa, Złotowa, Rogoźna i Budzynia oraz Wągrowca i powiatu wągrowieckiego, tradycyjnie już nie zabrakło też mieszkańców Gminy Skoki.
Tym razem w klasyfikacji generalnej żadnemu z mieszkańców powiatu wągrowieckiego nie udało się zająć miejsca na podium. Natomiast w klasyfikacji
powiatowej seniorów 4. miejsce zdobył Przemysław Sydow z Lechlinka, a 8.
miejsce Bronisław Piechocki ze Skoków.
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Tor ma 400 m długości i jest naszpikowany różnego rodzaju przeszkodami
jak belki, opony, kamienie itp. Jazda po torze jest bardzo widowiskowa dla kibiców, których w sobotę nie zabrakło. Dla nich organizator przygotował tzw.
bieg kibica. Chętni na własnych nogach mogli przekonać się jak trudno jest
pokonać jedno pełne okrążenie - każdy z uczestników biegu otrzymał nagrody ufundowane przez gminę Skoki.
Z racji, że jest to nowy obiekt odbył się konkurs na najszybsze okrążenie
toru. Zwycięzcą został Szymon Futro - mieszkaniec Skoków z czasem 51,93 s
i to on otrzymał nagrodę główną ufundowaną przez Husqvarna Poznań Motocykle, dirtbike.pl. Całą imprezę umilała muzyka i zaplecze gastronomiczne
w postaci grochówki i domowych wypieków naszych żon.
Ostatnio pisaliśmy o sukcesach skockich motocyklistów w Pucharze Polski
superenduro - kibicujemy i życzymy dalszych sukcesów naszym chłopakom.
Przy okazji Artur Glapa chciałby podziękować firmom wspierającym go
w tym sezonie: gminie Skoki, Auto - Plutek, PPHU Pol Kram oraz MotorexDP.
W imieniu całej grupy chcielibyśmy podziękować panu Krzysztofowi Stoińskiemu i jego synowi Romanowi za pomoc w budowie toru i ufundowanie nam
20 ton wielkich kamieni, które na naszym torze robią największe wrażenie.
Należy wspomnieć również o samych mieszkańcach wsi Roszkowo, którzy
podczas budowy toru deklarowali chęć pomocy, a podczas organizacji otwarcia aktywnie włączyli się w przygotowanie całego wydarzenia za co bardzo
dziękujemy.
ekipa Enduro Skoki Wlkp.
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Brydż Sportowy Par
Po 12 latach przerwy odbyły się VIII Mistrzostwa Gminy Skoki w Brydżu Sportowym Par. W 2006 r. mistrzem gminy został Jan Wójcik. Rywalizowało
wówczas 8 zawodników skupionych wokół sekcji brydżowej Wełna Skoki. W tym roku do rywalizacji przystąpiło aż 10 par. Tak duża liczba uczestników
wiąże się z rosnącym zainteresowaniem tą dyscypliną sportu. Regulamin umożliwiał uczestnictwo w rozgrywkach osobom nie mieszkającym w naszej
gminie ale reprezentujących nasz klub.

Skoccy brydżyści skupieni są w trzech sekcjach.
- Wełna Skoki - uczestnicząca w rozgrywkach ligi okręgowej od 1995 roku
- grupa seniorska - Trefelek 60+ Skoki, tylko z nazwy jest 60+ gdyż mogą w niej grać osoby znacznie młodsze
- młodzieżowa - istniejąca przy szkole podstawowej, skupiająca uczniów w wieku 9-15 lat.
Dzięki grupie seniorskiej w mistrzostwach uczestniczyło aż 20 osób. Rozegrano 36 rozdań, grając 9 rund po 4 rozdania każdy z każdym.
Oto wyniki zmagań.
1. Modlibowski Jarosław - Sierzchuła Wiesław		
63,89 %
2. Kowal Maja - Kowal Roman			
59,72 %
3. Futro Michał - Grewling Józef			
57,99 %
4. Bukowski Marek - Samol Grzegorz			
54,51 %
5. Mielcarek Tomasz - Lis Łukasz			
51,74 %
6. Fryske Ryszard - Wójcik Jan			
49,31 %
6. Węglewska Ilona - Smętek Marta			
49,31 %
8. Szklennik Franciszek - Kowański Ireneusz		
43,40 %
9. Chudziak Bronisław - Kinal Stanisław		
35,76 %
10. Tokarska Barbara - Tokarski Witold		
34,38 %
Puchary i nagrody ufundował i wręczył burmistrz naszego miasta pan Tadeusz Kłos.
Oprócz rywalizacji o mistrzostwo gminy rozegrano także turniej teamów, który wygrała Wełna Skoki przed OOK Oborniki, Flux Medical Boguniewo i Trefelkiem 60+ Skoki. Ostatniego dnia zmagań rozegrano II turniej par „Odnowa Cup”.
Wyniki
1. Lis Łukasz - Mielcarek Tomasz			
63,94%
2. Grewling Józef - Bukowski Marek			
58,79%
3. Juszczak Marek - Samol Grzegorz			
56,67%
4. Smętek Marta - Węglewska Ilona			
56,36%
5. Kulikowska Hanna - Kulikowski Wiesław		
54,85 %
6. Modlibowski Jarosław - Sierzchuła Wiesław		
53,64 %
7. Geisler Zbigniew - Wilczek Jerzy			
52,73 %
8. Smela Elżbieta - Roth Zbigniew			
52,42 %
9. Szklennik Franciszek - Kowański Ireneusz		
49,39 %
10. Kalicki Jan - Misiak Adam			
43,94 %
11. Florysiak Małgorzata - Chudziak Ewa		
38,18 %
12. Rochowiak Barbara - Chudziak Bronisław		
36,36 %
13. Tokarska Barbara - Tokarski Witold		
32,73 %
28 lipca odbędą się w naszej hali II Mistrzostwa Wielkopolski Par na IMP-y, będzie to finał wojewódzki a jednocześnie odbędą się I Popularne Mistrzostwa
Wielkopolski na IMP-y dla seniorów oraz zawodników skupionych w sekcjach 60+.
19 sierpnia tradycyjnie już XVII Grand Prix Wielkopolski. Jest to jeden z największych i najpopularniejszych turniejów nie tylko w naszym województwie ale
i w kraju. Turniej ma rangę Ogólnopolskiego Turnieju Par i został od 3 lat włączony do kalendarza imprez krajowych.
Więcej o brydżu w naszej gminie i nie tylko możesz przeczytać na stronie http://brydzskocki.herokuapp.com
Grzegorz Samol
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Brydż sportowy
Drugi raz z rzędu w Skokach gościliśmy 16 najlepszych par z Wielkopolski, które uczestniczyły w II Finale Mistrzostw Wielkopolski Par na IMP-y.
Do finału kwalifikowali się zawodnicy, którzy w eliminacjach rocznych, organizowanych w naszym województwie, zgromadzili najwięcej punktów
i mieli prawo uczestniczyć w finale. Eliminacje odbywały się od września 2017 do czerwca 2018 roku w Poznaniu, Pile, Ostrzeszowie i Skokach. Z naszego
ośrodka zakwalifikowali się Tomasz Mielcarek z Łukaszem Lisem, Marek Bukowski z Józefem Grewlingiem, Janusz Jędrzejewski oraz Marek Juszczak
z Grzegorzem Samol.
Finał rozgrywany był w najsprawiedliwszej formie: każdy z każdym, 15 rund po 3 rozdania a więc był to istny maraton brydżowy.
Otwarcia turnieju dokonał burmistrz naszej gminy burmistrz Tadeusz Kłos. Patronem medialnym był Głos Wągrowiecki, a smaczne obiady przygotowała firma pana Bartosza Wołkow.
Wyniki:
1. Marcin Pędziński - Gricon Starka Poznań
Sławomir Piechocki - Kart – El Gorzów Wlkp.
2. Jarosław Hilbrecht - Flux - Medical Boguniewo
Wiesław Hilbrecht - MCK Czarnków
3. Marek Juszczak - Jardob M. Goślina
Grzegorz Samol - Flux - Medical Boguniewo
4. Ewa Rodziewicz – Bielewicz - Unia Leszno
Olgierd Rodziewicz – Bielewicz - Unia Leszno
5. Marek Bukowski - Wełna Skoki
Józef Grewling - Flux - Medical Boguniewo
6. Tomasz Mielcarek - Wełna Skoki
Łukasz Lis - Wełna Skoki
Równolegle z turniejem open odbyły się I Popularne Mistrzostwa Wielkopolski dla grup skupionych w stowarzyszeniach brydż 60+ i seniorów. W pierwszym
turnieju uczestniczyło 11 par z 6 zespołów.
KB Puszczykowo, Nauka Brydża Jassem Poznań, KB Liść Dębu Suchy Las, Fawor Poznań, DK Chodzież i oczywiście Trefelek 60+ Skoki. Miło mi zakomunikować, że trzecie miejsce zdobyła para Maria i Roman Kowalowie. W turnieju uczestniczyli także Franciszek Szklennik z Ireneuszem Kowańskim oraz Bronisław
Chudziak z Witoldem Tokarskim.
Nagrody dla pięciu wylosowanych par ufundowała firma TG Security Poznań.
W okresie wakacji letnich odbywają się zajęcia brydżowe. Uczestniczą w nich grupa 60+ a także nasi młodzi brydżyści reprezentujący szkołę podstawową.
Mieli oni niespotykaną frajdę. Dołączyła do nas Maria Niklaus, zawodniczka Dąbrówki Joker Poznań. Mieliśmy okazję porozmawiać, jak funkcjonuje sekcja brydżowa w jej szkole. Jest uczestniczą tegorocznych ME w brydżu sportowym, które odbywały się w Chorwacji (Opatija). Jeszcze dużo pracy przed nami ale przyjemność gry z tej klasy zawodniczką była ogromna.
Od września zapraszam na zajęcia dla tych, którzy chcą spróbować swych sił w tej grze. Jeśli uzbiera się grupa kilku osób, zajęcia będą prowadzone oddzielnie, niezależnie od grupy 60+, czy uczniów szkoły podstawowej.
19 sierpnia w hali sportowej odbędzie się jeden z największych turniejów naszego regionu. XVII Grand Prix Wielkopolski.
Zapraszam.
Więcej o brydżu można przeczytać na mojej stronie - https://brydzskocki.herokuapp.com oraz w tygodniku „Głos Wągrowiecki”.
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„Wełna” na boiskach Klasy Międzyokręgowej i pierwszy
zwycięski mecz sezonu
12 sierpnia o godzinie 16:00 meczem z zawodnikami „Sparty” Złotów
piłkarze „Wełny” na własnym boisku zainaugurowali sezon piłkarski
2018/2019.
W związku z przeprowadzonymi przez Polski Związek Piłki Nożnej przekształceniami w rozgrywkach - utworzenie jednej IV Ligi oraz trzech Lig
Międzyokręgowych - rywalami „Wełny” w obecnym sezonie są Kluby z Ligi
Międzyokręgowej Grupy Piła - Poznań Wschód.
Swe pierwsze spotkanie skoccy piłkarze prowadzeni od 10 lipca przez
trenera Andrzeja Ostańskiego poprzedzili treningami i sparingami, które
zdawały się potwierdzać ich dobry poziom gry i obiecujące szanse na dobre wyniki w sezonie. W tym miejscu możemy poinformować, że 2 z nich, a
więc z „Concordią” Murowana Goślina i z „Sokołem” Szamocin zakończyło się
wygraną „Wełny” z wynikiem 3:1 i 3:2. Kolejne spotkanie z „Nielbą” pokazało lepszą grę sąsiada z za miedzy i przyniosło porażkę „Wełny” z wynikiem 1:5. Natomiast rywalizacja z „Polonią” Poznań zakończyła się remisem
z rezultatem 2:2.
Jak zawsze sezon wakacyjny wiąże się też ze zmianami w składach osobowych zespołów. Zmiany nastąpiły też w składzie naszej drużyny kierowanej przez Andrzeja Szczepaniaka. Nie zagrają już Patryk Palacz, Iwo Toporski
i Michał Gruszka. Do gry przy ul. Parkowej natomiast powrócą i obok swych
kolegów zagrają zawodnicy, których w ostatnim sezonie nie widzieliśmy,
a którzy wcześniej niejednokrotnie decydowali o korzystnych wynikach
skockiej reprezentacji. Będą to: Arkadiusz Dereżyński, Mateusz Piechowski,
Marcin Siuda i bramkarz Sebastian Maćkowski. Poza tym jej zasadniczy skład

nie ulega zmianie, a kibice w jej składzie zobaczą m.in. wiernych Klubowi
Radosława Modlibowskiego i Jakuba Ślósarczyka. Ostateczny pełen skład reprezentacji „Wełny” przedstawimy we wrześniowym wydaniu „Wiadomości”.
Rywali „Wełny” oraz miejsce poszczególnych meczy i przybliżony ich
terminarz za PZPN podajemy poniżej. Mecze odbywać się będą w soboty
i w niedziele, a o szczegółowych terminach będziemy informować na bieżąco.
x - wg OZPN Piła podajemy przybliżony termin meczu – sobotę i niedzielę;
o konkretnym terminie będziemy starać się informować na bieżąco.
W niedzielę, 12 sierpnia, kierownictwo Klubu, trener i zawodnicy oraz
wierni kibice z pewnym niepokojem oczekiwali rywali, bo chociaż „Sparta” Złotów miniony sezon grała w Lidze Okręgowej, tj. o klasę niżej od
„Wełny”, to zakończyła go jako wicelider swej grupy. Tak więc wynik był niepewny i wszystko mogło się zdarzyć. Na szczęście, ku zadowoleniu wszystkich
związanych z „Wełną”, murawa zdecydowanie należała do „naszych” i spotkanie zakończyło się kompletną porażką gości. Wynik to 7:0 dla „Wełny”,
na który złożyły się: 2 bramki zdobyte przez Bartłomieja Nitzke oraz bramki strzelone przez: Kubę Ślósarczyka, Radosława Modlibowskiego, Roberta
Ludowicza i Dawida Szadziula po 1. Całość dopełniła bramka samobójcza gości.
Niech to pierwsze, zasłużone, zwycięskie spotkanie będzie dobrą wróżbą
i zachętą dla naszej drużyny, której w tym miejscu, nie tylko w imieniu kibiców, ale i mieszkańców, życzymy dalszych sukcesów w sezonie 2018-2019.
			

Edmund Lubawy

Terminarz Rozgrywek Ligi Międzyokręgowej
Kolejka

Data spotkania

Miejsce spotkania

Rywal „Wełny” Skoki

1

12.8.

Skoki

„Sparta” Złotów

2

15.8.

Kostrzyn

„Lechia” Kostrzyn

3

18-19.8.

Wysoka

„GLKS” Wysoka

4

25-26.8.

Pobiedziska

„Huragan” Pobiedziska

5

1-2.9.

Skoki

„Pogoń” Łobżenica

6

8-9.9.

Oborniki

„Sparta” Oborniki

7

15-16.9.

Skoki

„Zamek” Gołańcz

8

22-23.9.

Witkowo

„Vitcowia” Witkowo

9

29-30.9.

Skoki

„TPS Winogrady” Poznań

10

6-7.10.

Murowana Goślina

„Concordia” Murowana Goślina

11

13-14.10.

Skoki

„Iskra” Szydłowo

12

20-21.10.

Skoki

„Płomień” Połajewo

13

27.28.10.

Margonin

„Leśnik” Margonin

14

3-4.11

Skoki

„Błękitni” Wronki

15

10-11.11

Stróżewo

„Korona” Stróżewo

16

- 11.

Złotów

„Sparta” Złotów
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Z historii ziemi skockiej
„CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?”
SKOKI I SKOCZANIE w starym obiektywie

Wspominając dawne Skoki, ich mieszkańców
i wydarzenia z lat minionych, dzisiaj za sprawą
zamieszczonej fotografii cofamy się do roku
1974 i wspominamy koleżanki i kolegów z ówczesnej klasy 4a Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Skokach.
Prezentowana fotografia utrwaliła grupę
uczniów w trakcie odpoczynku na trasie zorganizowanej przez wychowawcę Stanisława
Koczorowskiego wycieczki rowerowej do Szkoły
Podstawowej w Budziszewku.
Patrząc od lewej spoglądają na nas i koleżankom i kolegom przypominają się: Ela, Beata, Jola,
Marek, Basia, Beata, Ewa i Halina.
Uczestników wycieczki na kliszy utrwalił
i na Kółku Fotograficznym prowadzonym przez
Stanisława Koczorowskiego wywołał ich kolega
klasowy, a dzisiaj powszechnie znany fotoreporter
i współpracownik agencji prasowych Waldemar
Wylegalski.
Edmund Lubawy

Sierpień 2018
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Z historii ziemi skockiej
Z KART HISTORII
Wspomnienia 600 - lecia miasta Skoki
W październiku 2016 roku artykułem „Już za rok, za dzień, za chwilę,
Skoki obchodzić będą 650-lecie otrzymania praw miejskich” zapowiadając nadchodzący w roku 2017 Jubileusz 650-lecia, rozpoczęliśmy wspomnienia o obchodzonym w roku 1967 Jubileuszu 600-lecia Skoków.
Nasze wypowiedzi o przygotowaniach do roku 1967, o ogromnym, w późniejszym okresie już niespotykanym zaangażowaniu mieszkańców oraz o samych uroczystościach zamierzaliśmy potwierdzać cytowaniem zachowanych
w Kronice Szkoły Podstawowej publikacji prasowych ukazujących się w ówczesnej prasie. Dlatego artykuł ten zakończyliśmy cytując artykuł autorstwa
M. Mielcarskiego pt. „Mamy 600 lat”.
Kolejną naszą publikację miał uzupełniać artykuł dziennikarza „Gazety
Poznańskiej” – Chudzika lub Dotki, zawierający obszerny wywiad z mieszkańcem Skoków, jednym z członków Komitetu Organizacyjnego Obchodu
600-lecia Miasta, a zarazem Prezesem Koła Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację Antonim Stefaniakiem.
Niestety okazało się, że zapowiedzi te były przedwczesne. Przy naszej kolejnej bytności w Szkole okazało, że „ktoś zaradny” interesujący nas materiał
wraz z kilkoma fotografiami o znaczeniu historycznym zdążył już wyprowadzić z Kroniki. W tej sytuacji w listopadzie nasze wspomnienia ograniczyliśmy
do fotografii i kilku słów dot. fragmentu Placu Powstańców Wielkopolskich
oraz powstałej na nim w roku 1964 pierwszej w Skokach stacji benzynowej.
Wspomnienia kontynuowaliśmy w wydaniu „Wiadomości” z m-ca stycznia 2017 r., a więc w roku już obchodzonej 650. rocznicy. Ich uzupełnieniem
wówczas był zachowany w Kronice Szkoły - wywiad Kazimierza Urbaniaka
z Przewodniczącym Prezydium MRN Henrykiem Pisarkiem, który ukazał się
w prasie wojewódzkiej wiosną 1968 r.
Kończąc nasze wypowiedzi dot. Jubileuszu 600 - lecia cytujemy notatkę
Antoniego Stefaniaka opublikowaną w Głosie Wielkopolskim we wrześniu
1968 r.

„Dalsze porządki w Skokach
Wicemistrz nie spoczął na laurach
W ubiegłym roku Skoki zajęły II miejsce w konkursie „Piękno miast wielkopolskich dziełem ich mieszkańców” i z tego tytułu otrzymały nagrodę w wysokości
300 tys. złotych, które w całości przeznaczono na modernizację ulicy Rościńskiej.
Zakłada się na niej kanalizację burzową, sieć wodociągową, chodniki i nową nawierzchnię.
Od Poznańskiej Gry Liczbowej „Koziołki” miasto otrzymało dalsze 300 tys. zł,
dotację z MRN – 270 tys. zł; za te pieniądze zmodernizuje się ulicę Parkową, otrzyma ona smołowo – żużlową nawierzchnię.
Ostatnio na terenie miasta ustawiono kosztem 30 tys. zł estetycznie wykonane
znaki drogowe, które niewątpliwie przyczynią się do usprawnienia i podniesienia
bezpieczeństwa wzmożonego ruchu pojazdów, szczególnie na przelotowych ulicach miasta.
Doczekał się także realizacji długoletni postulat mieszkańców, szczególnie rodziców dzieci szkolnych - zabezpieczenie balustradami wąskich chodników przy moście na ulicy Kościelnej. 		
Poważnie zaawansowana jest obecnie rozbudowa gmachu Szkoły Podstawowej
kosztem 6,5 miliona zł, której ukończenie przewidziano w przyszłym roku. Szkoła posiadać będzie: 15 izb lekcyjnych, w tym cztery pracownie, nowoczesną salę
gimnastyczną, stołówkę z kuchnią, 2 gabinety: lekarski i dentystyczny, sekretariat
szkolny i obszerne boisko sportowe. Obecny budynek szkolny posiada tylko 8 izb
lekcyjnych, w których uczy się 730 dzieci rozdzielonych w 21 oddziałach na trzy
zmiany w godz. od 8 do 19. Ponadto jeszcze dwie klasy w godzinach wieczornych
zajęte są przez uczniów Szkoły Przysposobienia Rolniczego. 			
			

Do znacznego gospodarczego rozwoju miasta i okolicy przyczyni się niewątpliwie rozpoczęta już rozbudowa w Skokach II Zakładu Wągrowieckiego Przemysłu
Terenowego, koszem 10 milionów zł. Stan załogi podniesie się do 230 pracowników, a produkcja docelowa do 63 milionów zł rocznie. Zakład ten w roku 1969
przejdzie na wyłączną drzewno - laminatową produkcję kooperacyjną dla HCP
w Poznaniu. Wykonywać będzie wewnętrzne wyposażenia wagonów osobowych
na eksport. Przystąpiono już do budowy pierwszej z trzech hal produkcyjnych.
Obecnie Zakład ten wykonuje usługi dla różnych odbiorców, mimo tylko 30 osobowej załogi w roku 1967 zrealizował plan produkcyjny w 101,2 proc. wartości
ponad 5 mln zł., w tym dla HCP – 1. 200 tys. zł. Załoga ta miała także poważne
osiągnięcia w zakresie czynów produkcyjnych i społecznych (wartość 390 tys. zł ).
Na rok 1968 plan wynosi 5.180 tys. zł. Do końca sierpnia br. wykonano 3. 209
tys. zł, czyli 62 proc. planu, w tym dla HCP – 696 tys. zł.
Dla uczczenia V Zjazdu PZPR załoga zrealizowała czyny społeczne wartości
4 450 zł (485 roboczogodzin), niwelując prowadzącą do zakładu ulicę Zamkową,
odmalowując elewacje budynków produkcyjnych i wykonując dodatkowo 2 zestawy przeciwpożarowe. Uporządkowano obejście zakładu i założono zieleńce”.( as )

Ps. W tytule autor nawiązuje do zdobytego w roku 1967 przez Skoki tytułu
„Wojewódzkiego Mistrza Gospodarności”, a w treści do zdobytego w tym samym roku przez miasto II miejsca w Konkursie „Piękno miast wielkopolskich
dziełem ich mieszkańców”.
W jednym i w drugim przypadku był to ogromny sukces i wynik zaangażowania ówczesnego skockiego społeczeństwa, który wiązał się z uruchomieniem różnych źródeł dopływu środków finansowych na inwestycje komunalne, o których m.in. mowa.
Uściślając wypowiedź autora odnośnie poprawy bezpieczeństwa pieszych
poprzez założenie barierek oddzielających jezdnie od chodnika pragnę wyjaśnić, że sprawa dot. ulicy Kościelnej, w tym wąskich chodników wzdłuż murów kościoła parafialnego. Barierki te decydowały o bezpieczeństwie przechodniów do czasów nam współczesnych, tj. do czasu gdy w rezultacie dobrej
woli i porozumienia między władzami kościelnymi i samorządowymi dokonano przesunięcia muru i poszerzenia chodników.
Zapowiadane przez autora oddanie do użytku rozbudowywanego obiektu
szkoły podstawowej, w tym 9 sal lekcyjnych, sali gimnastycznej z szatniami
i łazienkami, świetlicą i stołówką, gabinetami: lekarskim i dentystycznym
oraz gabinetem dyrektora, sekretariatem i biblioteką, chociaż przesunęło się
w czasie i nastąpiło 24.01.1970 r. zdecydowanie poprawiło warunki nauczania i stworzyło bardzo dobre warunki do nauki. Sytuacja ta ponownie uległa
pogorszeniu z dniem 1 września 1973 r., tj. wraz z utworzeniem Zbiorczej
Szkoły Gminnej.
Plany dot. rozbudowy Zakładu Przemysłu Terenowego nie zostały do końca zrealizowane, chociaż sam Zakład produkował dla HCP, a w roku 1978 stał
się Zakładem HCP, w najlepszym okresie zatrudniał około 120 pracowników.
								
Edmund Lubawy
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POLONEZ NA 100 PAR
ORKIESTRA NA 100 INSTRUMENTÓW
CHÓR NA 100 GŁOSÓW
29 września 2018 (sobota) godz. 17.00
plac Powstańców Wielkopolskich

Zapraszamy mieszkańców gminy Skoki do udziału w obchodach dwóch radosnych rocznic:

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
100-lecia wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
Zatańczmy, zagrajmy i zaśpiewajmy dla naszej Ojczyzny!

Zapraszamy również do zbiorowej fotograﬁi i na grilla.
Chętnych do udziału w tańcu (mile widziane kostiumy narodowe, ludowe, zawodowe, itp),
orkiestrze i chórze prosimy o zapisy do 10.09.2018 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki
e-mail: sekretariat@bibliotekaskoki.pl tel. 798 824 520 lub 61 824 22 81
albo osobiście.

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

Towarzystwo Miłośników
Miasta Skoki i Ziemi Skockiej

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

serdecznie zapraszają do udziału w zadaniu

50+ na basenie
Środowe wyjazdy do Aquaparku w Wągrowcu
wyjazd o godz. 19:30 z parkingu przy ośrodku zdrowia.
Na spóźnialskich nie czekamy!

Terminy:
- 19 i 26 września
- 3, 10, 17 i 24 października
- 7, 14 i 21 listopada
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Do udziału zapraszamy mieszkańców
Gminy Skoki w wieku 50 +

ZAPRASZAMY :-)

FIKSMATYNTA
zez naszygo fyrtla
4.11.2018

4 listopada 2018/niedziela
hala w Skokach 15:00 - 20:00
stoiska rękodzielnicze, spożywcze
pokazy i warsztaty rękodzieła

15:30 - Grupa Artystyczna SKOCZKI
18:00 - Cover Band CZYSTA ENERGIA
- wybór najlepszego stoiska
- ok. 19:30 losowanie nagród dla głosującej publiczności

WSTĘP WOLNY

Zaprasza
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

