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„DLA WAS GRAMY PIĘKNE DAMY”
Niemal 500 osób, pań, często w towarzystwie panów, przybyło w 

niedzielę, 4 marca do sali skockiego Gimnazjum. Okazja do tego 
była niecodzienna, bo wcześniej niż to wynika z kalendarza, obcho-
dzono tutaj Dzień Kobiet. Dlatego też panowie: Antoni Wiśniewski i 
Wojciech Glinkiewicz witając z uśmiechem przybyłych, każdą panią 
obdarowywali kwiatkiem od Burmistrza i słodkim cukiereczkiem z 
życzeniami od pani dyrektor Biblioteki. 

Punktualnie o godz. 16:00, po powitaniu przybyłych przez dyrektora 
Biblioteki panią Elżbietę Skrzypczak scene opanowali artyści Teatru 
Muzycznego w Poznaniu, prezentujący się w Koncercie pt. „Dla Was 
Gramy Piękne Damy”. W „Zaczarowany Świat Operetki” publiczność 
wprowadzili: Olga Gładysz, Agnieszka Wawrzyniak, Wiesław Pa-
przycki i Bartosz Kuczyk pod kierownictwem dyrektora artystycznego 
Teatru Daniela Kustosika. Popłynęły więc arie ze znanych operetek: 
Straussa, Lehara, Kalmanna, Stolza i innych twórców, które rozpoczęła 
„Aria Adeli” Straussa w wykonaniu Olgi Gładysz. Niesposób wymienić 
wszystkich 25 utworów, wspomnę więc tylko: „Czardasz Maricy” Kal-
manna wykonany przez Agnieszkę Wawrzyniak, „Brunetki, blondynki” 
Stolza w realizacji B. Kuczyka, „Czy pani gra w zielone” P. Warsa w 
wykonaniu D. Kustosika oraz „Co się dzieje, oszaleje” Kalmanna w 
aranżacji O. Gładysz i B. Kuczyka.

Każdy występ był gorąco witany przez publiczność,  której kultura 
bytu i zachowania wzbudziły podziękowania ze strony wykonawców. 

Koncert ten, to wielki, zdany przez publiczność egzamin, która na 
tego rodzaju imprezę w dodatku zafundowaną przez siebie czekała 
od szeregu lat. Był to też wielki sukces jego inicjatora i organizatora 
pani Elżbiety, debiutującej w roli dyrektora Biblioteki przed tak wielką 
publicznością, która udowodniła, że powierzenie jej tej funkcji nie 
było „pomyłką bogów”. 

E. Lubawy
Ps. Pani Eli i kierowanej przez nią placówce życzymy wiele podob-

nych inicjatyw i sukcesów.    

BABSKIE POGADUCHY 
PRZY KAWIE !

W dniu 5 marca w Sali OSP w Skokach pani Marietta Kiszka zor-
ganizowała dla Pań uroczysty Dzień Kobiet. 

Oprócz ciasta i kawy odbyły się pokazy makijażu z zastosowaniem 
kosmetyków Orifame  oraz pokaz mikrodermobrazji czyli nowoczesnej 
metody oczyszczania naskórka wykonany przez kosmetyczkę z salonu 
IMAGE z Murowanej Gośliny.

Wszystkie panie były bardzo zadowolone z miło spędzonego czasu 
na „babskich pogaduchach” 

Pani Marietta serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za pomoc 
w przygotowaniu wieczorka oraz przekazanie talonów na usługi tj.: 
Janowi Dziurce – piekarnia, Grażynie Kowalewskiej - kwiaciarnia, 
Zofii Mietlickiej – kwiaciarnia, Monice Stawińskiej - salon fryzjerski,  
Andżelice Kwiatek - salon fryzjerski, Magdalenie Bartkowiak - salon 
fryzjerski, Wiolecie Rodak - salon fryzjerski, Pizzerii VERONA i 
ITALIANA, Dorocie Kamińskiej – Karczma Kołodziej. 

Karolina Stefaniak

OGŁOSZENIE
Nie wypełniłeś jeszcze zeznań podatkowych za rok 2006 i masz 
problemy z ich wypełnieniem, skorzystaj z pomocy pracownika 
Urzędu Skarbowego w Wągrowcu, który pełnić będzie dyżur w 
Urzędzie Miasta I Gminy w Skokach w dniu 13 kwietnia 2007r. w 
godz. od  10 do 13.

KOMISARIAT POLICJI 
W SKOKACH INFORMUJE

Komisariat Policji w Skokach przy ul. Kazimierza Wielkiego otwarty 
jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 - tel. 061 8124 997.
Całodobowy dyżur pełni Powiatowa Komenda Policji w Wągrowcu 
tel. 997

Dzielnicowi:
st. post. Piotr Rojtek tel. 783 102 421
Rejon służbowy Nr 1: Skoki, Antoniewo Zakład

mł. asp. Szymon Pijanowski tel. 783 102 423
Rejon służbowy Nr 2: Bliżyce, Chociszewo, Chociszewko, Glinno, 
Grzybowice, Grzybowo, Jabłkowo, Jagniewice, Kakulin, Kuszewo, 
Lechlin, Wysoka, Lechlin Huby, Lechlinek, Łosiniec, Nadmłyn, 
Niedarzyn, Pomarzanki, Raczkowo, Rakojady, Rościnno, Antoniewo 
Górne, Roszkowo. 

asp. Paweł Dudziński tel. 783 102 422
Rejon służbowy Nr 3: Brzeźno, Budziszewice, Dzwonowo, Dzwonowo 
Leśne, Ignacewo, Miączynem, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Po-
trzanowo, Rejowiec, Sława Wlkp., Szczodrochowo, Sławica.

Komendant Komisariatu 
Nadkomisarz mgr Jacek Matysiak

PUNKT INFORMACYJNO 
– KONSULTACYJNY

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dzia-
łająca przy Urzędzie Miasta i Gminy Skoki informuje, że na Placu 
Powstańców Wlkp. 18 działa Punkt Informacyjno–Konsultacyjny w 
poniższym zakresie:
PONIEDZIAŁEK
Spotkanie grupy samopomocowej AA w godz. 18 – 20 (co tydzień).
WTOREK
Przyjęcia kuratora zawodowego p. Magdaleny Frąckowiak w godz. 
9 – 11 (co tydzień).
ŚRODA
Od 1 kwietnia punkt rozszerza swoją działalność o porady prawne, 
których udzielać będzie radca prawny p. Wojciech Deminiak w drugą 
i czwartą środę miesiąca w godz. 16 – 18. 
CZWARTEK
Posiedzenie GKRPA od godz. 17 (pierwszy i trzeci czwartek mie-
siąca). 
(W tych dniach można składać również wnioski o skierowanie osoby 
uzależnionej na leczenie odwykowe).
PIĄTEK
Grupa wsparcia dla kobiet w godz. 17 – 19 (terminy najbliższych 
spotkań 13 i 27 kwietnia, 11, 25 maja, 8, 22 czerwca, 6, 20 lipca).

ZAPROSZENIE
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Skokach 
serdecznie zaprasza w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 11-tej 
do sali Biblioteki w Skokach na spotkanie członków Koła.
Drodzy Emeryci i Renciści, Wszyscy Ludzie Samotni, jeśli nie nale-
życie jeszcze do naszego Związku to serdecznie Was zapraszamy. Z 
nami nie będziecie się nudzić, nie będziecie czuć się samotnymi. Or-
ganizujemy wspólnie różnego rodzaju spotkania, zabawy, wieczorki, 
ogniska, wycieczki, pielgrzymki i wiele innych atrakcji. Czas płynie 
nam we wspaniałej rodzinnej atmosferze, zapominamy o wszystkich 
kłopotach, zmartwieniach oraz chorobach i o tym, że jesteśmy „trochę 
wcześniej urodzeni”.
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Gośćmi Burmistrza byli mieszkańcy Gminy 
Skoki: Halina i Alojzy Bejma, Helena i Ma-
rian Malec, Elwira i Bronisław Grzywaczew-
scy, Barbara i Stanisław Łączyńscy, Urszula 
i Tadeusz Gniadek oraz Irena i Szczepan 
Wendland.

Wszyscy oni, po 50-latach wspólnie przeży-
tych dni, niczym bohaterowie biblijnej przypo-
wieści, mogą śmiało powiedzieć, ze nie zmar-
nowali powierzonych im „talentów”. Ciężko 
pracując na różnych stanowiskach wychowali i 
wykształcili na solidnych obywateli swe dzieci. 
Dopracowali się też własnych domów i miesz-
kań względnie gospodarstw rolnych. Dzisiaj, 
wiodąc życie emerytów, cieszą się wynikami 
swej pracy i jak wszyscy dziadkowie chlubią 
się sukcesami najbliższych i martwią się naj-
mniejszym ich niepowodzeniem. 

Wizyta w Urzędzie stałą się uhonorowa-
niem Ich Złotego Jubileuszu i wiązała się                
z przyznaniem Jubilatom przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego Medali 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Właśnie w trakcie tej wizyty Burmistrz, w 
imieniu Prezydenta, udekorował Jubilatów 
przyznanymi Im Medalami.

Dekoracji towarzyszyły słowa uznania za 

wspólnie przebytą przez Jubilatów drogę oraz 
życzenia długich lat szczęśliwego wspólnego 
życia i szczęścia dla ich najbliższych. Dostojni 
goście obdarowani też zostali przygotowanymi 
na tą okoliczność dokumentami pamiątkowy-
mi i wiązankami kwiatów.

W trakcie spotkania przy kawie i słodko-
ściach nie zabrakło też toastu za zdrowie 
zacnych gości oraz rozmów i wspomnień z 
czasów ich młodości i pracy zawodowej. 

Przyłączając się do życzeń składanych 
Jubilatom prezentujemy ich sylwetki i drogi 
życiowe: 

- Halina i Alojzy Bejma zam. w Skokach, 
swe dorosłe życie związali z Gminną Spół-
dzielnią „Samopomoc Chłopska” w Skokach 
(p. Halina pracowała na stanowisku księgo-
wej, a p. Alojzy przez wiele lat pełnił funkcje 
v-ce prezesa); doczekali się trzech synów i 
pięcioro wnuków; 

- Helena i Marian Malec zam. w Rejowcu, 
p. Helena zajmowała się pracą w gospodar-
stwie i wychowaniem dzieci, a p. Marian 
pracował na PKP, posiadają pięcioro  dzieci i 
trzynaścioro wnuków;

- Elwira i Bronisław Grzywaczewscy zam. 
w Rejowcu, pracę zawodową związali z Za-
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kładem Gospodarki Produktami Naftowymi 
CPN w Rejowcu – p. Elwira pracowała jako 
księgowa, a p. Bronisław był kierownikiem 
zakładu; wychowali dwóch synów, posiadają 
cztery wnuczki;

- Barbara i Stanisław Łączyńscy zam. w 
Potrzanowie, swe życie związali z pracą we 
własnym gospodarstwie rolnym, wychowali 
pięcioro dzieci, posiadają jedenaścioro wnu-
ków i dwoje prawnuków;

- Urszula i Tadeusz Gniadek zam. w Po-
trzanowie, całe życie związani byli z pracą we 
własnym gospodarstwie rolnym, wychowali 
troje dzieci i cieszą się posiadaniem wnuka;

- Irena i Szczepan Wendland zam. w Ło-
sińcu, p. Irena zajmowała się wychowaniem 
dzieci, a p. Szczepan pracą w Lasach Państwo-
wych, pełniąc m.in. funkcję Nadleśniczego 
Nadleśnictwa w Kakulinie, wychowali troje 
dzieci, doczekali się pięcioro wnuków i jed-
nego prawnuka.  

Spotkanie Jubileuszowe przygotowała Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Joanna 
Wolicka-Przywarty, a uświetniły je występy 
najmłodszych Skoczan – dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Skokach.

E. Lubawy

Liczące dzisiaj 47 członków Koło należy 
do najbardziej żywotnych w Wielkopolsce i 
skupia nie tylko potomków byłych Powstań-
ców Wielkopolskich. I aż trudno uwierzyć, ze 
jego początek datuje się 3 czerwca 2005 roku, 
gdy na spotkaniu rodziny Kiełczewskiech,  
jak zwykle przy tego rodzaju zgromadze-
niach, wspominano pamięć przodków, w tym 
Powstańców Wielkopolskich: Bronisława 
Czerwińskiego – przyszłego teścia Stanisława 
Kiełczewskiego, braci: Stanisława i Karola 
Kiełczewskich i ich brata stryjecznego – Ste-
fana Kiełczewskiego oraz ich przyjaciół.

W rodzinie Kiełeczewskich zawsze kultywo-
wało się wartości patriotyczne, a zamiłowanie 
historią rodzinnych Skoków motywowało 
Krzysztofa Jachnę do spisania i wydania w 
formie książkowej dziejów Skoczan, byłych 
Powstańców Wielkopolskich. Kiełczewscy 
znaleźli się też w gronie inicjatorów uczczenia 
Tablicą Pamiątkową Skoczan uczestniczących 

w walkach powstańczych 1918/1919. Zamie-
rzenie to ziściło się w dniu 27 grudnia 2003 
roku gdy na bramie skockiego cmentarza 
parafialnego odsłonięto i poświęcono Tablicę 
Pamiątkową, ku czci Powstańców spoczywa-
jących na tym cmentarzu.

Teraz postanowili działania swe rozszerzyć 
i sformalizować skupiając wokół siebie ludzi 
mających podobny cel w Kole Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Sami 
będąc trzonem Towarzystwa utworzyli Zarząd 
Założycielski, do którego weszli: Danuta i 
Paweł Kiełczewscy, Anna Jachna, Iwona i Wa-
cław Kiełczewscy, Sylwia Świdzińska Jachna 
oraz Krzysztof Jachna. Ich działania trafiły 
na podatny grunt i Koło zaczęło się rozwijać, 
a spotkania z członkami rodzin Powstańców 
oraz uroczystości rocznicowe Powstania na 
stałe weszły do skockiej tradycji. 

W trakcie zebrania zgromadzeni wysłu-
chali sprawozdania z pracy Koła i Zarządu 
Założycielskiego za okres od 3 czerwca 2005 
i po dyskusji oraz po pozytywnej ocenie tych 
działań przez prezesa Zarządu Okręgu udzie-
lili Zarządowi absolutorium. 

Dokonano też wyboru Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i delegatów na Kongres Towarzy-
stwa Pamięci Powstańców Wielkopolskich w 

Poznaniu. W skład Zarządu wybrani zostali: 
Krzysztof Jachna – prezes, Iwona Migasie-
wicz i Anna Kujawa – v-ce-prezesi, Paweł 
Kiełczewski – sekretarz, Jan Cibail – skarbnik 
i Dorota Mrozińska – członek odpowie-
dzialny za propagowanie wśród młodzieży 
szkolnej znaczenia Powstania dla kształto-
wania się państwowości polskiej na ziemiach 
Wielkopolski oraz za zachowanie pamięci o 
Powstańcach, mieszkańcach ziemi skockiej 
oraz Wojciech Glinkiewicz – członek Zarządu. 
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
wybrano Stanisława Kinala, a na członków 
Krystynę Rzepczyk i Monikę Radzińską. 
Delegatami na odbywający się 31 marca br 
w Poznaniu Kongres Towarzystwa wybrano: 
Krzysztofa Jachnę, Wojciecha Glinkiewicza i 
Iwonę Migasiewicz. 

Uchwalając plan pracy Koła na rok 2007 
obok już prowadzonych działań postano-
wiono propagować pamięć o Powstaniu i o 
jego uczestnikach w prasie oraz bezpośred-
nio wśród mieszkańców, a zwłaszcza wśród 
młodzieży szkolnej. Równocześnie postano-
wiono groby zmarłych powstańców oznaczyć 
tabliczkami informującymi o ich udziale w 
Powstaniu. 

E. Lubawy

Obradowało „Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego”
25 lutego br w Karczmie „Kołodziej”, 

z udziałem Andrzeja Szymankiewicza 
– prezesa Zarządu Okręgowego w Po-
znaniu, odbyło się Walne Zebranie Koła 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielko-
polskiego 1918/1919 w Skokach. 
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Skoczanie po przybyciu do Bardowick, w 
restauracji „BaJuCa” spotkali się z gospo-
darzami Bardowick i przybyłą równolegle 
z Holandii delegacją Gminy Drechterland 
– powstałej z połączenia Gminy Venhuizen 
z sąsiednią gminą holenderską. Tutaj po 
powitaniach, prezentacji i wymianie upomin-
ków, przy uroczystym posiłku miały miejsce 
pierwsze wspomnienia i rozmowy dotyczące 
współpracy między gminami i poszczególnymi 
organizacjami oraz mieszkańcami. Pocie-
szającym jest fakt, że tych bezpośrednich 
znajomości i przyjaźni z każdym rokiem jest 
więcej.

Drugi dzień niemieccy gospodarze zare-
zerwowali na zwiedzanie Hamburga. Był 
więc między innymi, przejazd autobusem po 
ekskluzywnej dzielnicy oraz po dzielnicy blo-
kowisk powstałej w latach 70-tych ubiegłego 
wieku. Wielką ciekawostką była też wizyta w 
tamtejszym Prezydium Policji, gdzie gospo-
darze zaprezentowali najnowocześniejsze w 
Europie, rozwiązania stosowane dla zapew-
nienia bezpieczeństwa ruchu i dla ogólnego 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Po 

obiedzie w jednej z wielu restauracji, w tym 
liczącym milion siedemset tysięcy miesz-
kańców „Wolnym Mieście” była wizyta w 
Planetarium, gdzie prezentowany był film nt. 
kształtowania się skorupy ziemskiej i ewolucji 
życia na ziemi oraz wizja zmian naszej planety 
w przyszłości.  

W sobotni wieczór członkowie skockiej 
delegacji oraz delegacji z Drechterland wraz 
z gospodarzami uczestniczyli w „Balu Ko-

rzennym”, tj. święcie rolników – hodowców 
warzyw, których w tej chwili w Bardowick 
jest 25-ciu. Bal ten połączony był z wyborem 
„Królowej Korzennej” i jej dam dworu. Nowo 

wybrana Królowa Anika, która naprawdę 
zachwycała wszystkich urodą, po koronacji 
obdarowana została wiązankami kwiatów i 
podarkami, wśród których znalazła się też 
srebrna biżuteria wręczona w imieniu skoc-
kiego samorządu przez przewodniczącego 
Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawę.  

Godziny przedpołudniowe niedzieli stano-
wił  czas wolny, a w związku z tym, że dla wielu 
Skoczan był to pierwszy pobyt w Bardowick 

kierownictwo delegacji przeznaczyło go na 
zwiedzanie Lüneburga z przejazdem przez 
Adendorf i Vögelsen. W godzinach popołu-
dniowych Skoczanie uczestniczyli w Festynie 
– Kiermaszu Wiosennym, na którym członki-
nie Koła Gospodyń zaprezentowały własno-
ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne. Teraz 
też miały miejsce rozmowy przedstawicieli 
Gmin Partnerskich na temat dalszej współ-
pracy, a poszczególne osoby w zależności od 
zainteresowań zwiedzały obiekty miejscowych 
stowarzyszeń – np. strażacy remizę miejscowej 
straży, a bracia kurkowi strzelnicę Związku 
Strzeleckiego.

Kolejne spotkania przyjaciół z Gmin Part-
nerskich będą miały miejsca – w miesiącu 
maju w trakcie Marszu Charytatywnego w 
Venhuizen oraz w czerwcu w trakcie Dni 
Miasta i Gminy Skoki. 

E. Lubawy

Spotkanie u przyjaciół - Skoczanie w Bardowick!
W godzinach rannych, 9 marca br. nastąpił wyjazd, 28 osobowej delegacji Gminy Skoki na marcowe uroczystości w Bardowick. 

W składzie delegacji znaleźli się  przedstawiciele Rady Miejskiej i Urzędu Gminy oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń: 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Klubu Sportowego „Wełna” 
oraz Koła Gospodyń Wiejskich – członkinie Kabaretu „Nie dej sie” z Potrzanowa, a także przedstawiciele placówek kultural-
nych i oświatowych oraz rzemiosła.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wydał zarządzenia w sprawach:
· wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2007;
· zmiany Zarządzenia  Nr 7/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na 
dysponentów środków, oraz planu wydatków na zadania zlecone 
realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach;

· ogłoszenia wykazu działki budowlanej nr 581/8 o pow. 0,0742 ha 
położonej w Skokach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego;

· ogłoszenia wykazu działek budowlanych nr 1554 o pow. 0,0707 ha i 
nr 1557 o pow. 0,0584 ha, położonych w Skokach, przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

· ogłoszenia wykazu działek budowlanych nr 1458 o pow. 0,0555 ha i 
nr 1477 o pow. 0,0519 ha położonych w Skokach, przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego;

· podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i 
Gminy Skoki za IV kwartał 2006 roku;

· rezygnacji z prawa pierwokupu działki 1031 w Skokach, położonej 
przy ulicy Antoniewskiej;

· ogłoszenia wykazu działek budowlanych nr 15/17 o pow. 0,0762 ha, 
nr 15/18 o pow. 0,0733 ha, nr 15/34 o pow. 0,1060 ha, położonych 
w Sławie Wlkp., przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego;

· ogłoszenia wykazu działki budowlanej nr 60/1 o pow. 0,2843 ha, 
położonej w Budziszewicach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego;

· ogłoszenia wykazu działki letniskowej nr 328 o pow. 0,0510 ha, 
położonej w Sławicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej;

· ogłoszenia wykazu działek nr 15/28 o pow. 0,0201 ha i działki nr 15/29 
o pow. 0,0186 ha położonych w Sławie Wlkp. przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

· ogłoszenia wykazu działki nr 1495 o pow. 0,0027 ha i działki nr 1496 o 
pow. 0,0359 ha, położonych w Skokach, przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

· umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami);

  W związku z postanowieniem Komornika Sądowego umorzono 
należności cywilnoprawne z tytułu usług komunalnych w kwocie 
83,46 zł. 

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

· przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z 
wykonania budżetu Gminy i sprawozdania rocznego z wykonania 
planu finansowego biblioteki publicznej za rok 2006;

Treść Zarządzeń dostępna w BIP Urzędu.

Działania bieżące:
Wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego:
Działkę nr 581/8 o pow. 0,0742 ha, poł. w Skokach,  o wartości 27457,20 zł;
Działkę nr 1554 o pow. 0,0707 ha, poł. w Skokach, o wartości 26176,20 zł;
Działkę nr 1557 o pow. 0,0548 ha, poł. w Skokach, o wartości 20356,80 zł;
Działkę nr 1458 o pow. 0,0555 ha, poł. w Skokach, o wartości 20613,00 zł;
Działkę nr 1477 o pow. 0519 ha, poł. w Skokach, o wartości 19295,40 zł;
Działkę nr 15/17 o pow. 0,0762 ha, poł. w Sławie Wlkp., o wartości 12585,00 zł;
Działkę nr 15/18 o pow. 0,0733 ha, poł. w Sławie Wlkp., o wartości 12125,00 zł;
Działkę nr 15/34 o pow. 0,1060 ha, poł. w Sławie Wlkp., o wartości 17312,00 zł;
Działkę nr 60/1 o pow. 0,2843 ha, poł. w Budziszewicach, o wartości 45600,00 zł;
Działkę nr 15/28 o pow. 0,0201 ha, poł. w Sławie Wlkp., o wartości 3688,00 zł;

w okresie od 23 lutego do 26 marca 2007 roku

Działkę nr 15/29 o pow. 0,0186 ha, poł. w Sławie Wlkp., o wartości 2450,00 zł;
Działkę nr 1495 o pow. 0,0027 ha, poł. w Skokach, o wartości 1490,00 zł
Działkę nr 1496 o pow. 0,0359 ha, poł. w Skokach, o wartości 13640,00 zł;
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy 
Skoki z dnia 16.06.1998 r., działki powyższe stanowią tereny zainwe-
stowania jednostek osadniczych.
Działkę letniskową nr 328 o pow. 0,0510 ha, poł. w Sławicy, o wartości 22900,00 zł;

Zakończono remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych.
Trwają prace związane z utwardzaniem dróg gruntowych kruszywem z 
recyklingu. W związku z wyjątkowo dużą ilością opadów, sprzyjających 
powstawaniu nieprzejezdnych fragmentów dróg gruntowych, do 26 
marca na naprawy  zużyto ok. 800 ton kruszywa.
W dniu 26 marca, wyłoniona w drodze przetargu firma Przedsiębior-
stwo Robót Inżynieryjno Budowlano Drogowych Paulina Niemir, 
rozpoczęła akcję równania i wałowania nawierzchni oraz ścinkę  
poboczy dróg gminnych. W ramach zadania zaplanowano równanie i 
wałowanie 67 km dróg oraz ścinkę poboczy na odcinku 3900 mb. Prace, 
zgodnie z przyjętym zakresem i harmonogramem, wykonywane są w 
porozumieniu z poszczególnymi sołtysami. Planuje się zakończenie 
robót do 10 maja br.
Trwają prace końcowe związane z opracowaniem koncepcji zagospo-
darowania i modernizacji targowiska i parkingu przy ul. Kościelnej w 
Skokach. Koncepcja stanowić będzie podstawę opracowania doku-
mentacji budowlanej inwestycji. Zadanie przewidziano do realizacji 
przy wsparciu funduszy unijnych.
Przygotowano i rozesłano zobowiązania do zapłaty należności za 
dzierżawę gruntów gminnych użytkowanych rolniczo.
Trwają procedury związane z przygotowaniem gruntów z  przezna-
czeniem na cele budowlane. W związku z powyższym wystąpiono 
o połączenie ksiąg wieczystych nieruchomości w Kakulinie oraz w 
Skokach.
Dobiegają końca zebrania wyborczo-konsultacyjne w jednostkach 
pomocniczych Gminy Skoki. W 26 dotychczas przeprowadzonych 
zebraniach uczestniczyło 681 na 3393 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców sołectw. 
Trwają prace modernizacyjne na placu zabaw  przy Przedszkolu Sa-
morządowym w Skokach. W ramach przedsięwzięcia realizowanego 
przy współpracy i dużym zaangażowaniu rodziców dzieci uczęszcza-
jących do Przedszkola, zaplanowano wymianę nawierzchni placów, 
zamontowanie nowych urządzeń zabawowych oraz wzbogacenie i 
urozmaicenie roślinności.
Ogłoszono kolejną  edycję konkursu „Piękna Zielona Gmina 2007”. 
Do 15 maja br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach przyjmowane 
są zgłoszenia obiektów w dwóch kategoriach. Szczegóły konkursu na 
łamach niniejszego numeru.
Trwają prace pielęgnacyjne związane z wiosennym podkrzesywaniem 
drzew na terenie Gminy. Dokonano nowych nasadzeń drzew na ul. 
Wągrowieckiej w Skokach oraz róż w miejscowości Jagniewice. 

Przetargi
Rozstrzygnięto 
· Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-
wykonawczych budowy nawierzchni dróg gminnych w Potrzanowie 
(Potrzanowo-Budziszewko, Potrzanowo ul. Włókna). W wyznaczonym 
terminie wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą przedstawiła Pracownia 
Urbanistyczno Architektoniczno Budowlana z Ostrowa Wlk. Cena 
usługi 18 300,00 zł.
· Przetarg nieograniczony dla wyboru dostawcy sprzętu komputero-
wego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. W 
ramach przetargu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na 
wyposażenie biur Urzędu tj. 5 zestawów komputerowych, 1 notebo-
ok, 4 monitory 1 serwer oraz osprzęt komputerowy. Z 10 złożonych 
ofert Komisja Przetargowa odrzuciła 4, które nie spełniały warunków 
określonych w siwz. Najkorzystniejszą ofertę, z ceną 48 497,44 zł. 
przedstawiła firma ATOM-PC, Poznań.
· Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 
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83,16 m2, położonego w Wiejskim Ośrodku Socjalno-Kulturalnym w 
Pawłowie Skockim. Lokal użytkowy przeznaczony na cele handlowo-
usługowe wydzierżawiono za kwotę 2600 zł. miesięcznie. Cena wywo-
ławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosiła 360,00 zł. 
· Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu FIAT DU-
CATO 1,9 TD Panorama. Cena wywoławcza, zgodnie z wyceną rze-
czoznawcy majątkowego wynosiła 13 500,00 zł. Samochód sprzedano 
za kwotę 13 635 zł.
Ze względu na brak zainteresowania ofertą nie odbył się przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem 
szkoły w budowie położonej w Lechlinie obejmującej działki nr 164/2 
o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400 ha. Cena wywoławcza nieru-
chomości wynosiła 283.040,00 zł brutto. 

Ogłoszono
· Przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni dróg w mieście 
Skoki: ul. Polna (714 mb – podbudowa i asfalt), Słowackiego i cz. 
Mickiewicza (282,5 mb – podbudowa i asfalt); oraz w Gminie Skoki 
– Łosiniec (2170 mb – asfalt na istniejącej podbudowie). Przetarg za-
planowano na 3 kwietnia br. Przewiduje się termin realizacji inwestycji 
do 31 sierpnia 2007 r. 
· Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej 
nr 101/3 w Rejowcu. Nieruchomość o pow. 0,07 ha zabudowana 
zniszczonym budynkiem inwentarsko-mieszkalnym o pow. użytkowej 
122,10 m2. Cena wywoławcza 10 500,00 zł. Przetarg zaplanowano na 
6 kwietnia br. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI
OGŁASZA WYKAZ

ul. Ciastowicza  11 , 62 – 085  Skoki
tel. 061 8925-801,fax 061 8925-803

Nieruchomości stanowiące działki budowlane przeznaczone do sprzedaży, 
położone na terenie Miasta i Gminy Skoki:
1. Miasto Skoki:
- działka nr 1554 o pow. 707 m2  ulica  Dolna zapisana w KW Nr 46972 Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu wartość brutto  26.176,20 zł
- działka nr 1557 o pow. 548 m2  ulica Dolna zapisana w KW Nr 46972 Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu
wartość brutto  20.356,80 zł
- działka nr 581/8 o pow. 742 m2 ulica Poznańska /przy targowisku/ zapisana w 
KW Nr 48482 Sądu Rejonowego w Wągrowcu wartość  brutto  27.457,20 zł
- działka nr 1477 o pow. 519 m2 ulica Świerkowa /zabudowa bliźniacza/ 
zapisana w KW Nr 46043 Sądu Rejonowego w Wągrowcu wartość  brutto  
19.295,00 zł
- działka nr 1458 o pow. 555 m2 ulica Świerkowa /zabudowa bliźniacza/ 
zapisana w KW Nr 48366 Sądu Rejonowego w Wągrowcu wartość  brutto  
20.613,00 zł
- działka nr 1495  pow.27 m2  zapisana w KW Nr 46390 Sądu Rejonowego w 
Wągrowcu i nr 1496  pow. 359 m2  zapisana w KW Nr 50203 Sądu Rejonowego 
w Wągrowcu, ulica Świerkowa wartość ogółem brutto  15.130,00 zł

2. Sława  Wlkp.:
- działka nr 15/28 /pow. 201 m2/ i nr 15/29 /pow. 186m2/ zapisana w KW Nr 
45997 Sądu  Rejonowego w Wągrowcu wartość  brutto  6.138,00 zł
- działka nr 15/17 o pow. 762 m2 zapisana w KW Nr 45997 Sądu Rejonowego 
w Wągrowcu wartość brutto  12.585,00 zł
- działka nr 15/18 o  pow.  733 m2 zapisana w KW Nr 45997 Sądu Rejonowego 
w Wągrowcu wartość  brutto  12.125,00 zł
- działka nr 15/34  o  pow.  1060 m2 zapisana w KW Nr 45997 Sądu Rejonowego 
w Wągrowcu  wartość  brutto  17.312,00,-zł

3. Sławica:
- działka letniskowa nr 328 o pow. 510 m2 zapisana  w  KW  Nr 46897 Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu /zbycie na rzecz  dzierżawcy/, wartość  brutto  
22.900,00 zł

4. Budziszewice
- działka nr  50/1  o  pow.  2843 m2 zapisana w KW Nr 48313 Sądu Rejonowego  
w Wągrowcu wartość  brutto  45.600,00 zł    

Informacji dotyczących wykazanych nieruchomości udziela Referat Gospo-
darki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Skoki pokój nr 2, tel. 
061 8925 814 lub 8925 815

OGŁOSZENIE
Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej informują, że te-
goroczne „Dni Skoków” połączone z 640 –tą rocznicą nadania 
Skokom praw miejskich obchodzić będziemy w dniach 16 i 17 
czerwca 2007r.
Organizacje, zakłady i osoby fizyczne chcące współuczestni-
czyć w kształtowaniu programu „Dni” proszone są o kontakt 
z Dyrektorem Biblioteki lub z Urzędem Miasta i Gminy.

1.  PROGRAM  SPO  2004 – 2006.
Na stronie internetowej „ www.arimr.gov.pl ” Agencji Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa ukazała się wiadomość, że w kwietniu 
2007r będą przyjmowane od rolników wnioski o dofinansowanie do 
inwestycji w gospodarstwach rolnych. Ma to być dofinansowanie w 
ramach środków SPO z lat 2004 – 2006, które to środki nie zostały 
jeszcze całkowicie wykorzystane. O dokładnym terminie rozpoczęcia 
przyjmowania wniosków od rolników Agencja powiadomi dodatkowym 
komunikatem, który ma ukazać się na stronie internetowej oraz w 
prasie krajowej. Wraz z komunikatem ukażą się również wzory druków 
(formularzy), które rolnik wypełni celem uzyskania dofinansowania. 

2.  DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO.
Na stronach internetowych „ www.arr.gov.pl ” Agencji Rynku Rol-

nego ukazały się wzory wniosków o dopłatę do materiału siewnego 
wysianego jesienią 2006 oraz wiosną 2007. Zainteresowani rolnicy winni 
do wypełnionego wniosku załączyć faktury zakupu zboża siewnego oraz 
inne wymagane załączniki. Wysokość dopłaty ma wynosić 50 zł do 1 
hektara zboża obsianego kupnym materiałem siewnym. 

3.  DOPŁATY „OBSZAROWE”.
Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

przyjmuje od rolników wnioski o „dopłaty obszarowe” za rok 2007. 
W porównaniu do roku 2006 są zmiany w drukach oraz sposobie 
wypełniania wniosków. Całkowitą nowością jest to, że obecnie rol-
nik musi zaliczyć swoje uprawy rolne do pewnych grup płatności, tj. 
„JPO”, „UPO” lub „PZ”. Obecnie Agencja wysyła rolnikom druki 
wniosków wraz  mapą - załącznikiem graficznym i instrukcją. Pomocą 
w wypełnianiu wniosków „obszarowych” służą pracownicy Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. Wypełnione wnioski rolnicy winni złożyć w 
Biurze Powiatowym Agencji do dnia 15 maja 2007 roku.

Skoki, dnia  21 marca 2007 r.
Stanisław  Kida

OGŁOSZENIE
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, oferuje wynajem 

pomieszczeń wraz z zapleczem kuchennym i zastawą stołową na 
uroczystości rodzinne, przyjęcia okolicznościowe oraz na zabawy o 
charakterze rozrywkowym.

Zainteresowanych prosimy o kontaktowanie się z Prezesem Zarzą-
du Janem Kaczorowskim lub ze Skarbnikiem Krystyną Rzepczyk.

PODZIĘKOWANIE
Rada Sołecka Glinno dziękuje panu Tomaszowi Gronowiczowi 

zamieszkałemu w Glinnie za pomalowanie przystanku autobusowego 
w Glinnie 

Sołtys Sołectwa Glinno
     Beata Gronowicz 
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8 marca 2007 r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. 
Sesji z udziałem 12-tu radnych przewodniczył Zbigniew Kujawa. 
Funkcję sekretarza pełnił radny Ryszard Jasiński.

W trakcie sesji radni podjęli 8 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr VI/31/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2007.
Uchwałą tą Rada zwiększyła dochody i wydatki budżetu na rok 

2007 o kwotę 94.145 zł. W rezultacie łączne dochody budżetu wynoszą 
20.399.317 zł, a łączne wydatki budżetu wynoszą 21.633.245 zł. 

2. Uchwałę nr VI/32/2007 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpie-
nie od wykonywania prawa pierwokupu działki nr 1031 położonej  w 
Skokach przy ul. Antoniewskiej.

Uchwałą tą Rada odstąpiła od prawa pierwokupu działki niezabu-
dowanej nabytej uprzednio od Skarbu Państwa.

3. Uchwałę nr VI/33/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Sławie 
Wlkp. stanowiące działki nr 15/17, 15,18,15/34 i 15/12.

Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do wszczęcia procedury 
związanej ze sprzedażą komunalnych działek budowlanych położonych 
w rejonie osiedla mieszkaniowego w Sławie Wielkopolskiej.

4. Uchwałę nr VI/34/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych położonych w Skokach, stanowiące działkę 
nr 1495 i 1496.

W uchwale tej Rada upoważniła Burmistrza do wszczęcia procedury 
sprzedaży działek powstałych w rezultacie geodezyjnego podziału na 
działki budowlane Osiedla Budownictwa Mieszkalnego Jednorodzin-
nego Topolowa II.

5. Uchwałę nr VI/35/2007 w sprawie  zatwierdzenia taryf  dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwałą powyższą Rada zatwierdziła proponowane przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji nowe stawki opłat za wodę i kanalizacje, 
które obowiązywać będą od 1 maja 2007 – szerzej w artykule pt. „ILE 
BĘDZIEMY PŁACIĆ ZA WODĘ I ŚCIEKI?”

6. Uchwałę nr VI/36/2007 w sprawie  zmiany  studium uwarunko-
wań i  kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy  Skoki 
oraz podjęcia jednolitego tekstu  studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki.

Uchwałą tą Rada wprowadziła częściową zmianę Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 
w zakresie „dopuszczenia na terenie działki nr 34 we wsi Raczkowo 
budowy urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych” 
– wiatraków. 

7. Uchwałę nr VI/37/2007 w sprawie ustalenia dla Miasta i Gminy  
Skoki  punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do  spo-
życia poza miejscem  sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia 
zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skoki miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych.

Uchwałą tą Rada wprowadziła zmiany w zasadach usytuowania 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych – spośród obiektów wyklu-
czających lokalizacje nowych miejsc sprzedaży tego rodzaju napojów 
wyłączono ośrodki zdrowia.

8. Uchwałę nr VI/38/2007 w sprawie udzielenia pomocy  finansowej 
Powiatowi Wągrowieckiemu na przedsięwzięcie pn. „Budowa chod-
ników w ulicy Kazimierza Wielkiego  w Skokach”.

Uchwałą tą Rada zadecydowała o partycypacji Gminy w budowie 
przez Powiat Wągrowiecki chodników na ul. Kazimierza Wielkiego 
w Skokach i o udzieleniu na ten cel Powiatowi pomocy finansowej w 
wysokości 50 tys. zł. 

W dodatkowym punkcie obrad Rada zaopiniowała pozytywnie 
wniosek Gminy do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w spra-
wie przyznania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 roku 
środków na realizację w roku 2007 zadania związanego z budową 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Potrzanowo, na odcinku 
o długości 1,75 km ( jest to odcinek drogi gruntowej od skrzyżowania 
drogi asfaltowej do Budziszewic i dalej do drogi powiatowej Skoki 
– Długa Goślina.

Wszystkie podjęte uchwały zostały podane do wiadomości publicznej 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu oraz poprzez 
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy na stronie 
internetowej: www.gmina-skoki.pl .

Wraz z protokołem sesji Rady znajdują się też do wglądu w Urzędzie 
Miasta i Gminy – u inspektora ds. Rady i jej organów. 

E. Lubawy

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ

ILE BĘDZIEMY PŁACIĆ 
ZA WODĘ I ŚCIEKI?

Zgodnie z „Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr VI/35/2007 z 
dnia 8 marca 2007 roku”. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sko-
kach z dniem 1 maja 2007 roku wprowadza nowe taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Taryfy te wynoszą odpowiednio; 
1. Cena 1 m3 wody dostarczanej z sieci wodociągowej nie ulega 

zmianie i wynosić będzie 2,11zł brutto.
2. Cena 1 m3 zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej również nie 

ulega zmianie i pozostaje na poziomie 4,13 zł brutto.
Równocześnie wprowadza się stałą, łączną miesięczną opłatę 

abonamentową w wysokości 2,14 zł, która stanowi opłatę za odczyt 
wodomierza oraz za gotowość do świadczenia usług w zakresie dostawy 
wody i odbioru ścieków. 

W domach jednorodzinnych, w gospodarstwach rolnych oraz w 
domach wielorodzinnych i w obiektach, w których wystawiana jest 
jedna faktura za zużytą wodę opłata abonamentowa doliczana jest 
do tej faktury. 

Natomiast w domach jednorodzinnych i wszędzie tam, gdzie zużycie 
wody w poszczególnych lokalach dokonuje się na podstawie odręb-
nych liczników opłatę nalicza się do faktury wystawionej na każdego 
użytkownika. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKOKACH
zaprasza mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału

w kolejnej edycji konkursu 

„PIĘKNA I ZIELONA GMINA 2007”
Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach:
Kat. I – na najbardziej czyste i schludne obejście gospodarstwa rolnego,
Kat. II – na najładniejszy indywidualny dom z ogródkiem i obejściem.
Celem konkursu jest zachęcanie do poprawy estetyki i stanu sanitarnego 
środowiska oraz zmobilizowanie mieszkańców do większej dbałości  o 
otoczenie.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie swojego udziału osobiście lub przez 
sołtysów, w Urzędzie, pok. 1, wszelkich informacji udzielamy pod numerami 
telefonów: 8 925 817. 
Termin zgłaszania upływa z dniem 15 maja 2007 roku.
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

OGŁOSZENIE !!!
W związku z przypadającym w miesiącach kwietniu i maju 2007 

r. okresem świątecznym Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach 
informuje o zmianach czasu pracy Urzędu: 

w dniu 2 maja 2007 r. (środa) Urząd będzie nieczynny, w związku 
z tym dzień 14 kwietnia 2007 r. (sobota) został wyznaczony jako 
dodatkowy dzień pracy Urzędu. W ten dzień Urząd będzie czynny 
w godz. od 7 30 do 15 30. 
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Ślubowanie złożyli i pełnoprawnymi czyn-
nymi członkami OSP zostali dotychczasowi 
członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej: Mikołaj Rzepczyk Robert Baranowski, 
Tomasz Dziurka, Piotr Kaczmarek, Paweł 
Kaniewski i Michał Witkowski. Wszyscy oni 
przeszli staż MDP, ukończyli odpowiednie 
szkolenia i mają za sobą już niejednokrotny 
udział w akcjach ratowniczych prowadzonych 
przez OSP. 

Z kolei nastąpiło wręczenie odznaczeń wy-
różniającym się strażakom: Wojciech Marci-
niak otrzymał Srebrny Medal Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa, a Hubert Burzyński Odznakę 
Wzorowego Strażaka.

W kolejnym punkcie porządku obrad na-
stąpił wybór kandydata na Strażaka Gminy. 
Tutaj nie było niespodzianek i zgromadzeni 
jednogłośnie wybrali Zbigniewa Rzepczyka.

Teraz nastąpiła część sprawozdawcza 
zebrania, w czasie której zgromadzeni 
członkowie oraz goście: Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej Arkadiusz 
Wójcik, Prezes Zarządu Powiatowego OSP 
Andrzej Kuraszkiewicz, Przewodniczący 
Rady Powiatu Krzysztof Migasiewicz, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa 
oraz członkowie Zarządu Gminnego OSP: 
Mirosław Hamera i Marek Gramza wysłu-
chali sprawozdań z działalności jednostki za 
rok 2006 przedstawionych przez Naczelnika 
OSP Tomasza Rzepczyka i przez skarbnika 
Krystynę Rzepczyk.

Ze sprawozdań tych wynikło, że skocka 
OSP liczy 54 członków, w tym 41 członków 
zwyczajnych, 4 członków honorowych i 9 
członków wspierających. Posiada też liczącą 
8 osób drużynę młodzieżową. Dysponuje 
jednym samochodem gaśniczym średnim 
oraz jednym lekkim i operacyjnym. W roku 
sprawozdawczym odnotowano 147 wyjazdów 
do różnych akcji, w tym 41 razy do pożarów i 
102 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń 
– najczęściej akcje te to likwidacja gniazd os 
i szerszeni, ale były też udziały w likwidacji 
skutków wypadków drogowych oraz usuwaniu 
zwalonych przez huragany drzew. Najczęściej 
udział w akcjach brali: Michał Witkowski 
– 105 razy, Tomasz Dziurka – 79 razy, Robert 
Baranowski – 58 razy. Członkowie brali udział 
w ćwiczeniach, a 13 uczestniczyło w szkole-
niach kursu podstawowego zorganizowanego 
przez Komendę Powiatową. Z kolei 5 druhów 
uczestniczyło  w kursie medycznym a 3 wzięło 

udział w recyrtyfikacji kursu medycznego. Z 
letniego wypoczynku skorzystały 4 członków 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 
uroczystości 95-lecia powstania jednostki, 
którą to rocznicę obchodzono szczególnie 
uroczyście. Strażacy włączyli się też do orga-
nizacji Dni Skoków i w czasie tych obchodów 
zorganizowali pokaz ratownictwa medyczne-
go i technicznego. 

Dzięki wsparciu ze strony Urzędu Miasta 
i Gminy i zaangażowaniu członków udało się 
przeprowadzić niezbędne remonty i poprawić 
estetykę obiektu i samo wyposażenie jednost-
ki oraz umundurowanie bojowe i wyjściowe 
samych strażaków. Z dotacji Krajowego 
Systemu Ratownictwa Gaśniczego zakupio-
no agregat prądotwórczy za kwotę 3200 zł, a 
przy współfinansowaniu ze środków własnych 
nabyto aparat powietrzny.   

Na początku roku stan środków pienięż-
nych w OSP wynosił 1766,25 zł. W roku 2006 
łączne dochody wyniosły 12312 zł, w tym ze 
składek członkowskich 298 zł, za wynajem sali 
i wypożyczenie sprzętu 5114 zł, z darowizn 
1900 zł i z dotacji 5000 zł. Wszystkie działania 
Zarządu, z uwzględnieniem działalności fi-

Ślubowali młodzi strażacy

„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam: Czynnie uczestniczyć w 
ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej, dbającym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia” – słowa tej 
przysięgi złożonej na sztandar jednostki wypowiedziane przez młodych adeptów pożarnictwa rozpoczęły 
zebranie sprawozdawcze OSP w Skokach. 

nansowej były przedmiotem kontroli i znalazły 
pozytywną ocenę w sprawozdaniu Komisji 
Rewizyjnej przedstawionej przez Dariusza 
Lipczyńskiego. 

O tym, że była to ocena słuszna i ogólnie 
akceptowalna świadczyło jednogłośne abso-
lutorium dla pracy Zarządu. 

O pozytywnej pracy jednostki w swych 
wystąpieniach mówili też goście uczestni-
czący w zebraniu, a szczególnie Komendant 
Arkadiusz Wójcik, który podkreślał dużą jej 
samodzielność, która pozawala wiele proble-
mów i zdarzeń rozwiązywać na miejscu bez 
potrzeby angażowania i ingerencji ze strony 
straży zawodowej. Jako dowód uznania i ma-
terialnego podziękowania za tę działalność 
na ręce Naczelnika OSP ofiarował urządzenie 
do wytwarzania „kurtyny wodnej”. Z wystą-
pień tych zgromadzeni dowiedzieli się też o 
zamierzeniach Komendy Powiatowej oraz 
o organizowanym na terenie Gminy Skoki 
obozie szkoleniowo-wypoczynkowym dla 
młodych strażaków i o terminie Powiatowych 
Zawodów Strażackich, które w bieżącym roku 
odbędą się w Skokach, a których współorga-
nizatorem będzie skocka OSP.   

E. Lubawy



�

SPOTKANIE 
Z GRAŻYNĄ WOLSZCZAK

Aktorka znana szerokiej publiczności z serialu ,,Na Wspólnej”, 
gdzie wcieliła się w rolę Basi Brzozowskiej, była kolejnym gościem na 
spotkaniu czytelniczym w Bibliotece Raczyńskich. Uczniowie szkoły 
podstawowej: Dominika Drews, Adam Grzegorzek, Marta Ruta, Pa-
tryk Zamecki, Krzesimir Kaczmarek, Paula Królczyk, Daria Kucz, 
Sandra Szymaś, Marta Maryniocha, Kinga Kubińska, Julia Paśk, 
Wiktoria Stróżyńska mieli  okazję zobaczyć panią Grażynę na żywo i 
wysłuchać w jej wykonaniu fragmentów książki Jadwigi Korczakowskiej 
,,Bułeczka”. Aktorka nawiązała wspaniały kontakt z publicznością, 
co sprawiło, że spotkanie było bardzo ciekawe i pozostawiło nieza-
pomniane wrażenia. 

Opiekę nad uczniami sprawowały: Lidia Eksler, Wioletta Moliń-
ska.

WIOSENNY KIERMASZ KSIĄŻEK
Tradycyjnie w okresie przedświątecznym biblioteka szkolna przygo-

towała kiermasz, by umożliwić wiernym czytelnikom zakup książek. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się nowości popularnonaukowe z 
różnych dziedzin wiedzy oraz zbiory bajek i baśni. Pozycje, które naj-
częściej wskazywane były przez uczniów jako najbardziej interesujące 
i przydatne, zakupione zostały do biblioteki.

Z  JANEM  BRZECHWĄ 
WITAMY  WIOSNĘ

To tytuł przedstawienia czytelniczego, z którym uczennice: Paulina 
Lipczyńska, Aleksandra Samol, Dagmara Surdyk, Marta Szmyra uda-
ły się do przedszkola, by wspólnie z sześciolatkami i grupą pięciolatków 
przywitać wiosnę. Ponieważ Jan Brzechwa jest autorem dowcipnych 
i śmiesznych wierszyków to i spotkanie również było bardzo wesołe. 
Przedszkolaki poznały postać pisarza oraz jego liczne utwory o zwie-
rzętach. Na podstawie przygotowanych scenek rozpoznawały tytuły 
wierszy Brzechwy, nie miały problemu z dopasowaniem rekwizytów 
do odpowiednich bajek, a przede wszystkim  wspaniale odpowiadały 
na zagadki dotyczące książek i szkoły. Spotkanie zakończyło się za-
proszeniem przedszkolaków do szkolnej biblioteki, której podarować 

mają wykonane przez siebie ilustracje związane z utworami Jana 
Brzechwy. 

Lidia Eksler

TURNIEJ WIEDZY O LEGENDACH
Uczniowie klas czwartych poznają na lekcjach historii i języka 

polskiego podania i legendy. Zdobyte wiadomości utrwalili podczas 
turnieju, w trakcie którego mogli pochwalić się nie tylko tym, czego 
nauczyli się podczas zajęć, ale również zaprezentowali swoje liczne 
talenty artystyczne. Zaproszenie do jury przyjęli przedstawiciele Rady 
Rodziców i wicedyrektor szkoły.

 Zmagania turniejowe składały się z kilku konkurencji. Przedstawi-
ciele klas zagrzewani do walki przez swoich kolegów odgrywali scenki 
obrazujące poszczególne legendy, przeprowadzali wywiady z bohate-
rami legendarnymi, a także prezentowali rymowane wierszyki. O wy-
sokim poziomie rozgrywek, zaangażowaniu i trudnościach w wyborze 
najlepszych świadczyła niewielka różnica w punktacji końcowej.

 Okazało się, że taka forma utrwalenia materiału z lekcji jest bar-
dzo atrakcyjna dla dzieci, rozwija ich wyobraźnię, integruje zespoły 
klasowe, uczy zdrowej rywalizacji, a także rozwija kreatywność i 
pomysłowość. 

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach informuje, 

że trwają zapisy dzieci do klas pierwszych, a także uczniów klas II-VI, 
którzy chcieliby podjąć naukę w naszej szkole. Zapewniamy naszym 
uczniom:

Naukę w nowocześnie wyposażonych klasach:
· sali multimedialnej,
·  profesjonalnej sali do nauki języków obcych (j. niemiecki i j. an-

gielski),
· dwóch pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu,
· biblioteki i czytelni wyposażonej w nowoczesne komputery i pro-

gramy multimedialne,
· sali gimnastycznej posiadającej sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, 

pełne zaplecze sanitarne, aparaturę nagłaśniającą i oświetleniową,
· pracowni  przyrodniczej wyposażonej w profesjonalny  sprzęt mul-

timedialny,
· wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią  do piłki ręcznej, 

siatkowej i tenisa.
 Ponadto uczniowie mogą korzystać z:
· opieki higienistki szkolnej,
· gabinetu stomatologicznego,
· zająć logopedycznych,
· gimnastyki korekcyjnej,
· stałej opieki pedagoga szkolnego zapewniającego współpracę i kon-

sultacje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu,
· stołówki szkolnej,
· opieki świetlicy,
· zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczo-kompensacyjnych,
· indywidualnej pomocy nauczycieli uczących poszczególnych przed-

miotów w formach ustalonych z rodzicami i uczniami.
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, umie-

jętności i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo 
w:
·  przedmiotowych kołach zainteresowań,
· zajęciach artystycznych (muzycznych, tanecznych, plastycznych, 

hafciarskich i innych),
· sportowych,
· redagowaniu szkolnej gazetki,
· działalności samorządowej,
· prowadzeniu sklepiku uczniowskiego,
· konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach,
· wycieczkach do teatru, kina, na basen,
· wycieczkach krajoznawczych.

Więcej informacji o działalności naszej szkoły można znaleźć na 
stronie internetowej  www.szpskoki.prv.pl
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MAJĄ WIEDZĘ 
O GMINIE I POWIECIE

W poniedziałek 19 marca 2007r. odbył się w Gimnazjum w Skokach 
I Konkurs Wiedzy o gminie Skoki i powiecie wągrowieckim.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów naszego gimnazjum. Pytania 
konkursowe dotyczyły głównie historii i geografii naszej  okolicy.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się także wiedzą statystyczną 
dotyczącą naszej gminy oraz informacjami na temat współpracy mię-
dzynarodowej naszego miasta.

Najlepszymi w tej rywalizacji okazały się:
Weronika Zrobczyńska uczennica klasy Ia     -  I miejsce
Olga Witecka uczennica klasy IIb                   -  II miejsce
Angelika Matuszczak uczennica klasy IIIe     -  III miejsce

Wszystkim uczestnikom konkursu w imieniu organizatorów serdecz-
nie dziękuję a zwycięzcom gratuluję.

Podziękowania kieruję także w kierunku Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki Pana Tadeusza Kłosa za ufundowanie nagród dla najlepszych 
uczestników konkursu.

Małgorzata Zrobczyńska

W KRAINIE BAŚNI 
ANDERSENA

16 marca w szkole w Łosińcu odbył się konkurs międzyszkolny pt. 
„Czy znasz baśnie H. Ch. Andersena?”, adresowany do uczniów klas 
I-III. W gronie 15 konkursowiczów znaleźli się przedstawiciele szkoły 
podstawowej w Skokach i w Popowie Kościelnym. 

Zwyciężczynią konkursu została Ewelina Pisarek z Łosińca. Kolejne 
dwa miejsca przypadły w udziale Sandrze Troninie, również z Łosińca 
oraz Sebastianowi Piechowiakowi  z Jabłkowa. Zwycięską trójkę na-
grodzono pięknie wydanymi baśniami Andersena oraz pamiątkowymi 
dyplomami.  

Organizatorkami czytelniczego konkursu były nauczycielki z punktu 
filialnego w Łosińcu, panie Justyna Graczyk, Iwona Darul-Sobczak i 
Andżelika Wiśniewska.

WITAJ,  WIOSNO!
Mimo że 21 marca pogoda sprawiała wrażenie zgoła zimowej 

a nie wiosennej, uczniowie szkół należących do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jabłkowie świętowali Dzień Wiosny, tak, jak na 
to zasługuje. 

Z pełnym zaangażowaniem udekorowali kolorowymi kwiatami sale i 
szkolne korytarze. Wiele serca  włożyli też w przygotowanie Marzanny, 
którą później niesiono przez wieś w wesołym pochodzie. Aby przywołać 
spóźniającą się wiosnę, dzieci śpiewały piosenki sławiące jej zalety. 
Nie zabrakło także konkursów plastycznych i muzycznych osnutych 
wokół wiosennych motywów. Na powitanie wiosny maluchy z punktu 
filialnego w Rejowcu wywiesiły przed swą szkołą kolorowy gaik, na 
którym zawiesiły wykonane własnoręcznie kwiaty.  

Pierwszy dzień wiosny, mimo że ponury i deszczowy, upłynął dzie-
ciom w wesołej atmosferze. Nikomu nie przyszło do głowy, by tego 
dnia  wybrać się na wagary. 

CAŁE SKOKI CZYTAJĄ DZIECIOM!
Pod takim hasłem Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach 

przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „CAŁA POLSKA CZYTA 
DZIECIOM”. 

Z tej okazji w murach naszej biblioteki już trzy razy gościły dzieci z 
Przedszkola Samorządowego w Skokach. Do tej pory zaszczyciły nas 
swoją obecnością grupa sześciolatków pod opieką pani Jolanty Czepek, 
grupa sześciolatków pani Doroty Muszyńskiej oraz grupa pięciolatków 
pani Małgorzaty Kapusty.

Dzieci dowiedziały się jak funkcjonuje biblioteka i czym zajmują 
się bibliotekarze oraz wysłuchały montażu słowno – muzycznego o 
tematyce wiosennej. Gościem specjalnym spotkań z przedszkolakami 
był pan Antoni Wiśniewski.

Akcja będzie kontynuowana. Zamierzamy objąć nią także inne 
grupy wiekowe dzieci.

Sylwia Popadowska
Aleksandra Gajewska

TEATR „PROMYK” 
Z POZNANIA W BIBLIOTECE

Tym razem skocka Biblioteka gościła najmłodszych Odbiorców 
kultury. W dniu 8 marca 2007 roku w sali Biblioteki wystawiony został 
spektakl pt. „Baśń o księciu Bolku i smoku Wartusiu”. Widzowie nie 
tylko podziwiali grę aktorską Grzegorza Ociepki i Piotra Grabow-
skiego z Teatru "Promyk” w Poznaniu, ale również zostali włączeni 
do wspólnego uczestnictwa w przedstawieniu. 

Pomimo obecności w spektaklu smoka i czarownicy przedstawienie 
nie straszne było najmłodszym, wręcz przeciwnie rozbawiło publiczność 
i uczyło jak pokonać zło dobrem. Wspólne piosenki i spontaniczne 
zabawy z aktorami bardzo podobały się dzieciom. Po zakończeniu 
spektaklu aktorzy przeprowadzili z młodymi widzami zajęcia warsz-
tatowe, na temat maski - jej historii. Dzieci same miały możliwość 
podjęcia „pierwszych kroków gry w masce”. 

Głównym organizatorem teatralnego przedsięwzięcia była Woje-
wódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 
Swoją obecnością w Skokach zaszczycił widzów również Jan Janusz 
Tycner z Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 

UWAGA  PRZYSZLI TANCERZE
W dniu 31marca 2007 zaczynamy pierwszą edycję tańca towarzy-

skiego (jeszcze bez gwiazd). Zajęcia taneczne w parach mieszanych 
odbywać się będą w  soboty, w sali skockiej Biblioteki w godzinach 18 
– 19 (jedna grupa), 19 – 20 (grupa druga). Obie grupy są na etapie  
tancerzy początkujących. Jeśli jesteś Miłośnikiem oferowanej przez 
nas formy spędzania wolnego czasu  - zapraszamy do tańca. 

Zajęcia poprowadzi Pani  instruktor Szkoły Tańca z Poznania, 
Organizatorzy: Biblioteka Miasta i Gminy w Skokach

SZANOWNI SKOCZANIE !
W dniu 1 maja 2007 roku zapraszamy do udziału w imprezie ple-

nerowej, pt: „Dzień Kultury Europejskiej” – WŁOCHY.
Do 15 kwietnia 2007 prosimy o zgłaszanie załóg do udziału w rajdzie 

samochodowym  aut  włoskich marek. Przewidujemy liczne atrakcje.
Dodatkowo zapraszamy rodziny, którym nie straszne występy 

scenicznie do udziału w przeglądzie włoskiej piosenki (rodzinny mini 
playback show) – zgłoszenia do 15 kwietnia 2007.

Tel. 061 8925199, 0618925822
e-mail :  bibliotekaskoki11@wp.pl
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BARTEK WRONA W SKOKACH!!!
15 kwietnia 2007 roku  Hala 

Gimnazjum w Skokach o godz. 
17.00 odbędzie się koncert Bartka 
Wrony.

Początek godzina 16.00 – wy-
wiady, spotkanie z Bartkiem, 
wspólne zdjęcia. Bilety w cenie 15 
złotych do nabycia w Bibliotece 
w Skokach

Informacje:  0618925199, 
0618925822, bibliotekaskoki11@
wp.pl

ZAPRASZAMY!!!

NOWE KSIĄŻKI
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach zaprasza do korzy-

stania z księgozbioru Czytelni. Szczególnie zapraszamy tegorocznych 
MATURZYSTÓW. W kąciku maturalnym znajdziecie: informatory 
maturalne, zestawy egzaminacyjne, testy, Informator o szkołach wyż-
szych i policealnych na rok 2007/2008.     

Studentów socjologii informujemy, że Czytelnia wzbogaciła się 
ostatnimi czasy o następujące pozycje:

· Wprowadzenie do socjologii, Barbara Szacka,
· Socologia, Piotr Sztompka.
Jeszcze raz zapraszamy do odwiedzania nas!

IV ZIMOWA SPARTAKIADA  
LZS

Po raz czwarty 25 lutego 2007r odbyła się zimowa 
spartakiada LZS mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego. 
Na terenie obiektów sportowych Zespołu Szkół przy ul. 
Klasztornej o najwyższe trofea i reprezentowanie powiatu 
wągrowieckiego w wojewódzkiej spartakiadzie LZS w No-
wym Tomyślu walczyły reprezentacje gmin: Wągrowiec, 
Mieścisko, Damasławek, Wapno, oraz Miasta i Gminy 
Skoki i Gołańczy.

Prezes Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w 
Wągrowcu Jerzy Szeszycki powitał uczestników IV zimowej sparta-
kiady LZS w Gołańczy. Do rywalizacji sportowej i wspólnej zabawy 
zachęcał Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski  oraz 
starosta Powiatu Wągrowieckiego Michał Piechocki, pełniący dodat-
kowo w tej imprezie funkcję sędziego w rozgrywkach szachowych i 
warcabowych.

We współzawodnictwie sportowym walczono o cenne punkty, 
których uzyskana suma decydowała o klasyfikacji w takich konkuren-
cjach jak: tenis stołowy, warcaby, szachy, wielobój rodzinny, wielobój 
rekreacyjny, piłka nożna, przeciąganie liny, piłka siatkowa kobiet i 
mężczyzn, rzuty karne na bramkę.

Największą ilość punktów 15 dla Miasta i Gminy Skoki wywalczyły 
siatkarki z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach w 
zawodach organizowanych tydzień wcześniej 18 lutego. 

Nasza reprezentacja bez straty seta zajęła w Gołańczy I miejsce i 
25 lutego w Trzciance reprezentowała naszą gminę w rozgrywkach 
wojewódzkich gdzie wywalczyła szóste miejsce. W skład drużyny we-
szły: Joanna Błachowiak, Katarzyna Burzyńska, Joanna Dereżyńska, 
Marta Kaczmarek, Magdalena Nowak, Małgorzata Pietrzak, Ewelina 
Szymkowiak pod opieką Hanny Węglewskiej i  Wiesława Sierzchuły. 
12 punktów i drugie miejsce także 18 lutego zdobyli nasi siatkarze w 
składzie kapitan Marcin Wołkow, rozgrywający Igor Futro w skład 
drużyny weszli także Marcin Ślósarczyk, Mariusz Sosnowski, Łukasz 
Mioduszewski, Michał Szczepański.  

Reszta konkurencji IV Zimowej Spartakiady LSZ odbywała się w 
Gołańczy 25 lutego, szachiści zdobyli 7 punktów, dobrze wypadli też 
zawodnicy biorący udział w wieloboju rodzinnym i przeciąganiu liny, 
uzyskując 6 punktów.

Na najwyższym podium stanęli zawodnicy gospodarza Miasta 
i Gminy Gołańcz, którzy na swoim koncie zgromadzili łącznie 92 
punkty. Tuż za nimi uplasowała się gmina Wągrowiec z 87 punktami. 
III miejsce przypadło gminie Wapno 65 punkty. Wszyscy finaliści 
otrzymali puchary, dyplomy oraz piłki nożne i siatkowe. Również dla 
najlepszych zawodników biorących udział w poszczególnych konku-
rencjach organizatorzy imprezy przydzielili medale

Naszej ekipie przypadł: Złoty medal - piłka siatkowa kobiet Gimna-
zjum Skoki. Srebrny medal - piłka siatkowa mężczyzn, szachy (Miro-
sław Piechocki). Brązowy medal - warcaby (Magdalena Walkowska), 
przeciąganie liny - młodzież z Antoniewa (Jarosław Mościborski, 
Robert Piotrowski, Bartosz Knapiński). Brązowe medale zdobyli także 
w turnieju rekreacyjnym Karolina Stefaniak, Maksymilian Smykowski 
oraz Krzysztof Mańka.

Ostatecznie Skoki zajęły IV miejsce.
Piąta zimowa spartakiada LSZ w roku 2008 najprawdopodobniej 

w Skokach!
Grażyna Lubawa i Karolina Stefaniak 

PIŁKARZE NA TESTACH 
Turnieje halowe w Skokach były nie tylko promocją miasta oraz 

klubu ale także promocją dla zawodników. 
Na jednym z turniejów był obecny trener Kadry Wielkopolski 

rocznika 94, który zaprosił na testy dwóch naszych młodych piłkarzy 
tj. Michała Gruszkę oraz Radosława Kramera. Nasi zawodnicy uczest-
niczyli w trzy dniowych testach w Lwówku w dniach 23 – 25,03.2007r. 
W następnym numerze przedstawimy relację z tego obozu oraz czy 
udało się naszym chłopcom dostać się do kadry.

TRAMPKARZE TRENUJĄ 
W połowie stycznia rozpoczęły się treningi trampkarzy młodszych 

i starszych, które były przeprowadzane na hali. 
Natomiast dzięki łagodnej zimie już na początku marcatreningi 

zostały przeniesione na obiekty Wełny Skoki na powietrzu, gdzie 
przygotowywana jest kondycja oraz taktyka. W dniu 17 marca tramp-
karze starsi rozegrali sparing z Concordem Murowana Goślina, który 
zakończył się zwycięstwem Wełny 5 : 3 a 18 marca na boisko wybiegli 
trampkarze młodsi roczniki 94, 95 i 96 a ich przeciwnikiem była drużyna 
Warty Poznań roczniki 93 i 94. Mecz zakończył się zwycięstwem Warty 
5 : 3 choć na 15 minut przed końcem meczu był remis 3: 3.

W sobotę 24 marca trampkarze starsi jako UKS wzięli udział w 
halowym turnieju w m. Wronki i relację z tego turnieju przedstawimy 
w następnym numerze oraz podamy wyniki kolejnych sparingów tj. 
wewnętrzny trampkarzy młodszych i starszych z juniorami Wełny a 
także wyniki sparingów z Huraganem Pobiedziska z 31 marca. 

Radosław Kujawa 



SKOCKI KALEJDOSKOP

Koncert z okazji Dnia Kobiet pt. "Dla Was gramy, piękne damy." Obrady Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Babskie pogaduchy przy kawie. Cała Polska czyta Dzieciom! - akcja trwa również w skockiej bibliotece!

Dzień Wiosny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jabłkowie. Turniej trampkarzy młodszych w Skokach.

IV Zimowa Spartakiada LZS w Gołańczy. Spotkanie z Grażyną Wolszczak.


