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Wizytacja Parafii pw. Św. Mikołaja
Biskupa w Skokach
W sobotę, 10 marca Skoki odwiedził ks. abp Józef Kowalczyk, Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski. Była to
wizyta związana z pełnionym urzędem – ks. Prymas dokonał wizytacji kanonicznej parafii pw. Św. Mikołaja bpa.
Po przybyciu do naszego miasta,
ks. Prymas złożył wizytę w siedzibie
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego,
gdzie spotkał się z jego członkami.
Następnym punktem programu
wizyty było spotkanie ks. Prymasa
z przedstawicielami parafii – osobami działającymi w Radzie Duszpasterskiej i Radzie Ekonomicznej.
Członkowie rad oczekiwali przybycia
ks. Prymasa przed kościołem pw.
św. Mikołaja bpa. Tu ks. Prymas
przywitał się z zebranymi. Wewnątrz
świątyni ks. proboszcz Karol Kaczor
zapoznał Dostojnego Gościa z postępem prac przy renowacji kościoła
oraz planami na przyszłość. Następnie zebrani przeszli na plebanię gdzie
kontynuowano spotkanie.
Na godzinę 14:15 zaplanowano
modlitwę na miejscowym cmentarzu.
Plany pokrzyżowała nieco pogoda
i przez padający deszcz modlitwa
została odmówiona w kaplicy. Następnie ks. Prymas nawiedził groby
Kapłanów spoczywających na cmen-

Fot. W.Wylegalski

tarzu oraz grób Rodziców ks. abpa
Mariana Przykuckiego.
O godzinie 15:00 ks. Prymas spotkał się w kościele pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła z dziećmi oraz rodzicami, którzy przynieśli niemowlęta.
Spotkanie miało radosny przebieg.
Dzieci powitały ks. Prymasa śpiewem, a następnie zadawały Gościowi
pytania. Na zakończenie ks. Prymas

błogosławił indywidualnie dzieci, oraz
ich rodziców.
O godzinie 16:00 ks. Prymas spotkał się z przedstawicielami lokalnego
samorządu, dyrektorami szkół, przedszkola, oraz osobami zaangażowanymi w życie parafii.
Na godzinę 18:00 zaplanowano
kulminacyjny punkt wizytacji – Mszę
świętą z udzieleniem sakramentu

bierzmowania. Po przybyciu ks.
Prymasa do świątyni i powitaniu
w przedsionku kościoła nastąpiło
uroczyste wprowadzenie. Ks. Prymas
po krótkiej modlitwie wysłuchał sprawozdania ks. Proboszcza, w którym
zawarto charakterystykę parafii, działalność duszpasterską, statystyki, oraz
sprawy materialne związane w sposób
szczególny z remontem kościoła pw.
św. Mikołaja bpa. Następnie rozpoczęła się Msza św. w czasie której Metropolita skierował szczególnie słowo
do młodzieży. Po homilii młodzież
z III klasy Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Skokach oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie otrzymała z rąk ks.
Prymasa sakrament bierzmowania.
Pod koniec uroczystej liturgii wierni
złożyli ks. Prymasowi podziękowania
i życzenia z okazji Złotego Jubileuszu
Kapłaństwa. Na zakończenie Mszy
św. Ks. Prymas udzielił uroczystego błogosławieństwa.
Łukasz Ogórkiewicz
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Ks. Prymas Józef Kowalczyk
w Bractwie Kurkowym
Do historycznego wydarzenia doszło w sobotę, 10 marca 2012 r. Wizytujący naszą parafię Prymas Polski
ks. abp. Józef Kowalczyk złożył zapowiedzianą przez ks. proboszcza Karola Kaczora wizytę w siedzibie
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach.
Wizyta została przeprowadzona
z zachowaniem całej oficjalnej
galowej musztry - z powitaniem
przez zielonoświątkowego króla
kurkowego Stanisława Grzegorzewskiego, z hymnem brackim,
wciągnięciem flagi narodowej
na maszt, z raportem marszałka
Przemysława Bagrowskiego i prezentacją mundurową braci kurkowych. Ksiądz Prymas osobiście
poznał i uściskiem dłoni przywitał
każdą z przybyłych na spotkanie
osób. Już we wnętrzu siedziby
dostojnemu gościowi została zaprezentowana historia skockiego
stowarzyszenia, w tym udział braci
kurkowych w najważniejszych
wydarzeniach Wielkopolski i kraju - w powstaniu wielkopolskim,
w wojnie polsko - bolszewickiej
i wojnie obronnej 1939 roku.

Ksiądz Prymas interesował się
w szczególności pocztem honorowych członków bractwa, wśród
których dostrzegł m.in. ks.abp.
Mariana Przykuckiego i ks.abp.
Andrzeja Dzięgę, oryginalnymi

obyczajami kurkowymi, z którymi
miał już kontakt podczas wielu
podróży po kraju, a także postępem prac przy rozbudowywanej
części siedziby, gdzie miał okazję
oddać strzał honorowy do tarczy.

Podczas miłej rozmowy, podczas której ksiądz Prymas okazał
braciom kurkowym i zaproszonym
gościom wiele życzliwości i otwartości rozmowa nawiązała do procedur statutowych przystąpienia
do bractwa kurkowego i udziału
w skockim stowarzyszeniu, do
którego ks.Prymasa zaprosiliśmy.
Po zakończeniu wizyty dostojnego gościa odbyła się uroczysta
sesja rady bractwa, która z zachowaniem statutowych wymogów podjęła uchwałę o nadaniu
księdzu arcybiskupowi Józefowi
Kowalczykowi Prymasowi Polski
tytułu honorowego członka Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Skokach, o czym powiadamia
szanownych Czytelników WIADOMOMOŚCI piszący te słowa,
Krzysztof Jachna
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na
Ziemi:
Krężel Julia ur.30.01.
Kulawiak Marek ur. 13.02.
Szczeponka Martyna ur. 18.02.
Kopydłowska Jadwiga ur. 22.02.
Załuski Szymon ur. 23.02.
Zaworski Hubert ur. 26.02.
Gąsior Wiktoria ur. 29.02.
Stefańska Martyna ur. 23.02.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w
dorosłym życiu.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi
znaleźli:
Ślężak Kazimierz r. 1926 – Chociszewo zm. 15.02.
Drewicz Janina r.1931 – Lechlin zm. 28.02.
Podlewska Agnieszka r.1920 – Lechlin zm. 7.03.
Zapadka Rejnart r.1949 –Łosiniec zm. 5.03
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

ROCZEK U TROJACZEK

Czas szybko płynie, najlepiej widać to po dzieciach, które dorastając
zmieniają się z dnia na dzień. Nie inaczej jest w przypadku „naszych
gminnych” trojaczek: Amelii, Klaudii i Pauliny Trzeciak.

Kiedy niedługo po urodzeniu wraz z rodzicami Wiolettą i Przemysławem odwiedziły Burmistrza w jego gabinecie były małymi śpiącymi
kruszynkami. (Pisaliśmy o tym w artykule „Trojaczki u Burmistrza”)
Zaledwie wczoraj nasz aparat odwiedził Je w rok i kilka dni po urodzeniu.
Młode panny były tak żywiołowe, że posadzenie ich na kanapie razem
było dla wszystkich nie lada wyzwaniem, ale udało się i rezultat tych
wysiłków możecie Państwo zobaczyć.
Jak mówią szczęśliwi rodzice, dziewczynki chowają się dobrze
i zdrowo i są dla wszystkich ogromnym szczęściem.
Karolina Stefaniak
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800.
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78.
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78
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Inwestycje
• Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Skokach. Do przetargu przystąpiło 17 firm. Najtańszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak z Wągrowca. W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę
budynku gimnazjum o bibliotekę z czytelnią i salą komputerową na
parterze oraz sale lekcyjne na I i II piętrze. Budynek zaprojektowano
jako trzykondygnacyjny wyposażony w windę. Nad częścią parteru
zaprojektowano taras. Prace budowlane będą obejmowały również
część pomieszczeń parteru istniejącego budynku. Inwestycja będzie
trwała do końca lipca 2013 roku.
• Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowych
budowy sieci wodociągowych w Sławie Wlkp. i Sławicy wraz ze
zbiornikiem retencyjnym wody. Do przetargu przystąpiło 5 firm.
Trwa weryfikacja ofert.
• Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę boiska
w ramach programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko –
Orlik 2012”. Na inwestycję, zgodnie z założeniami programu, Gmina
Skoki uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki
łącznie 666 tys. zł. Budowa kompleksu zostanie zrealizowana do
końca bieżącego roku.
Sprzedaż
• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sławie Wlkp. tj.

- Na 26 marca 2012 roku zaplanowano sprzedaż:
Działki nr 64/30 o pow.0,1553 ha, cena wywoławcza 78.351 zł.
Działki nr 64/31 o pow. 0,1013 ha, cena wywoławcza 51.168 zł
Działki nr 64/33 o pow. 0,1001 ha, cena wywoławcza 50.553 zł
Działki nr 64/34 o pow. 0,0998 ha, cena wywoławcza 50.430 zł
Działki nr 64/41 o pow. 0,1020 ha, cena wywoławcza 51.537 zł
Działki nr 64/42 o pow. 0,1020 ha, cena wywoławcza 51.537 zł
Działki nr 64/43 o pow. 0,1008 ha, cena wywoławcza 50.922 zł
Działki nr 64/45 o pow. 0,1221 ha, cena wywoławcza 57.072 zł
- Na 30 marca 2012 roku zaplanowano sprzedaż:
Działki nr 64/46 o pow. 0,0981 ha, cena wywoławcza 45.879 zł
Działki nr 64/50 o pow. 0,0935 ha, cena wywoławcza 43.788 zł
Działki nr 64/53 o pow. 0,0869 ha, cena wywoławcza 40.713 zł
Działka nr 64/55 o pow. 0,1063 ha, cena wywoławcza 49.692 zł
Działka nr 64/56 o pow.0,0895 ha, cena wywoławcza 41.882 zł
Działka nr 64/65 o pow. 0,3172 ha, cena wywoławcza 132.840 zł
Zdjęcie – działki w Sławie Wlkp
• Ze względu na brak zainteresowanych kupnem, nie odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem szkolnym nr 4 w Pawłowie Skockim (działka nr 302/6
o pow. 0,1687 ha).
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych położonych w Niedźwiedzinach, oznaczonych ewidencyj-

nie jako działki nr 50/2 o pow. 10,1755 ha i 50/3 o pow. 10,3670 ha.
Łączna cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.927.422 zł. Przetarg
zaplanowano na 30.03.2012 r.
Ponadto ogłoszono
• Przetarg na równanie i wałowanie oraz ścinkę poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Skoki. Termin składania ofert upływa
20.03.2012 r. Wybrana w drodze przetargu firma powinna przeprowadzić prace do końca maja br.
• Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
na 2012 r. w zakresie:
- Prowadzenia zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży (na realizację zadania przeznaczono 8 tys. zł).
- Organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (na realizację
zadania przeznaczono 15 tys. zł).
Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zainteresowane realizacją
zadań podmioty mogą składać swoje oferty do 12 kwietnia br.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE
BURMISTRZA Z MIESZKAŃCAMI

Blisko 20 osób, mieszkańców Skoków w odpowiedzi na zaproszenie
Burmistrza Miasta i Gminy, w dniu 6 marca w skockiej Bibliotece wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym planów przebudowy
skweru wokół pompy na Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach.
Burmistrz Tadeusz Kłos zaprezentował zebranym szkice z projektem
przebudowy „zielonej” części Rynku i wysłuchał uwag mieszkańców,
które w ogólnym zarysie były zgodne z przedstawionym projektem.

Ale były też głosy wzajemnie się wykluczające. Jedne postulujące
wyprowadzenie przystanku autobusowego poza rynek i poszerzenie
„zielonego skweru” kosztem miejsc parkingowych. Inne, przeważające
z kolei, wnioskujące za utrzymaniem tych miejsc. Wszyscy natomiast
wyrażali obawy o to czy ustawienie ławek nie zamieni skweru w miejsce nocnych hałaśliwych spotkań zakłócających spokój mieszkańców
otaczających Rynek domów – przeciwdziałać temu winne odpowiednie
podświetlenie tego miejsca i jego ewentualny monitoring.
W dalszej części Burmistrz przedstawił zebranym plany inwestycyjne
Gminy w roku 2012 dotyczące min. rozbudowy Gimnazjum w Skokach
i planowanej budowy kompleksu boisk sportowych tzw. „Orlika”.
Wysłuchał uwag mieszkańców na nurtujące ich problemy i udzielił
odpowiedzi na zgłaszane pytania.
Burmistrz podziękował przybyłym za poświęcony czas i docenił ich
zainteresowanie życiem Gminy. Wyraził nadzieję, iż na kolejnym planowanym w maju spotkaniu będzie miał okazję porozmawiać z jeszcze
większa rzeszą mieszkańców.
Spotkanie konsultacyjne pozwoliło przedstawicielom Samorządu
Gminnego – w spotkaniu wzięli też udział Przewodniczący Rady
Zbigniew Kujawa i Radna Elżbieta Berendt - zebrać opinie, usłyszeć
oczekiwania mieszkańców i jako takie przyczyni się do wybrania najlepszego sposobu zagospodarowanie skweru.
Karolina Stefaniak
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ROZBUDOWA GIMNAZJUM

IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SKOKACH

17 ofert z różnych regionów Wielkopolski wpłynęło na ogłoszony przez Burmistrza Miasta
i Gminy przetarg nieograniczony na „Rozbudowę Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Skokach”. Cena ofert była niezwykle zróżnicowana, a że wszyscy oferenci spełniali pozostałe
warunki przetargu, to właśnie cena stanowiła o wyborze przyszłego wykonawcy zadania.
W tej sytuacji, po przejrzeniu wszystkich ofert - Komisji Przetargowej pozostawało tylko
jedno: Ogłosić, że najkorzystniejszą ofertę złożyło: „Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor
Walkowiak z Wągrowca” i ono też, za cenę 1.978.346,90 zł wygrało przetarg i po podpisaniu
umowy zostanie wykonawcą inwestycji.
Cena wykonania „Rozbudowy” proponowana przez jednego z oferentów wynosiła
2.855.997,10 zł i była wyższa od wybranej oferty o 877.650,20 zł.
Zgodnie z warunkami przetargu Rozbudowa Gimnazjum winna zostać ukończona do 31
lipca 2013 roku.
W rezultacie rozbudowy obejmującej również część pomieszczeń parteru istniejącego budynku Gimnazjum powstanie obiekt o kubaturze 2.457 m3, którego parametry można określić
następująco:
1. powierzchnia zabudowy części rozbudowanej: 393,3 m2
2. powierzchnia użytkowa budynku 811,52 m2
w tym:
a. powierzchnia użytkowa części przebudowanej parteru 69,86 m2
b. powierzchnia użytkowa parteru: 354,16 m2
c. powierzchnia użytkowa I piętra 193,75 m2
d. powierzchnia użytkowa II piętra 193,75 m2
Zgodnie z projektem rozbudowa będzie prowadzona w technologii tradycyjnej; ściany murowane warstwowe wzmocnione rdzeniami żelbetonowymi, dach dwuspadowy o nachyleniu 5
stopni z płyt korytkowych, kryty papą termozgrzewalną. Jej efektem będzie budynek 3 kondygnacyjny wyposażony w windę. Nad częścią parteru zaprojektowano taras.
W dobudowanej części obiektu planuje się powstanie oprócz ciągów komunikacyjnych
i pomieszczeń sanitarnych:
- na parterze: czytelni o powierzchni 84,61 m2, biblioteki o powierzchni 99,68m2 i trzech
biur o powierzchni 56 m2.
- na I piętrze: 2 sal lekcyjnych o powierzchni 52,63 m2 i 57,08 m2.
- na II piętrze: 2 sal lekcyjnych o powierzchni 52,63 m2 i 58,65 m2.
Informując o wyżej wymienionym przedsięwzięciu, jego inicjatorom i wykonawcom życzymy
sukcesu i terminowego wykonania zadania, a naszym gimnazjalistom i ich wychowawcom by
rok szkolny 2013/2014 powitał ich w nowych, lepszych warunkach, które zapewni im planowana
„Rozbudowa Gimnazjum”.
Edmund Lubawy

BĘDZIE „ORLIK”!

Fiaskiem zakończyły się kilkutygodniowe negocjacje Samorządu Gminnego z właścicielem
nieruchomości położonej naprzeciw Gimnazjum przy ul. Rogozińskiej w Skokach w sprawie
nabycia przez Gminę działki pod budowę boiska „Orlik”.
Negocjacje te, dotyczące niewątpliwie najsłuszniejszej z praktycznego punktu widzenia lokalizacji „Orlika”, z uwagi na podnoszenie przez właściciela gruntu ceny, przy równoczesnym
ograniczaniu powierzchni oferowanej do sprzedaży nieruchomości mogły zaowocować tylko
jednym: Powrotem do lokalizacji „Orlika” na nieruchomości gminnej przy ul. Rogozińskiej,
bezpośrednio za bazą Spółki z o.o. „Wspólnota”.
I ta lokalizacja jest już pewna, a że w budżecie Gminy na rok 2012 i w budżecie Urzędu
Marszałkowskiego zabezpieczono na ten cel odpowiednie środki, dzisiaj możemy zapewnić
naszych czytelników, że skocki „Orlik” to rzecz pewna!
Obecnie w Urzędzie Miasta i Gminy trwa opracowywanie „Specyfikacji Istotnych warunków
zamówienia” niezbędnych do ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy zadania.
Niemniej, uprzedzając te fakty, możemy już dzisiaj powiedzieć, że nasz „Orlik” – planowany
w godzinach przedpołudniowych do korzystania przez dzieci i młodzież szkolną, a w godzinach
popołudniowych do użytku powszechnego mieszkańców, będzie obiektem oświetlonym i monitorowanym, na którym znajdą się min.
- parking na 16 samochodów
- boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x62m
- boisko do siatkówki i koszykówki o wymiarach 19,1x32,1m
I budynek zaplecza
Równolegle z budową „Orlika”, dla zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi którzy będą
korzystać z tego obiektu na 270 m bieżących ul. Rogozińskiej, tj. od Gimnazjum w kierunku
Potrzanowa planuje się wybudowanie chodnika z kostki brukowej.
Edmund Lubawy

KOMUNIKAT
Uwaga rolnicy!
Uwaga użytkownicy dróg publicznych!
W związku z nagminnym zaorywaniem
poboczy dróg gminnych pozostawianiem
kamieni oraz innymi formami niszczenia
pasa drogowego, Urząd Miasta i Gminy
w Skokach zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
(Dz. U. Nr 109 poz. 756 z 2007 r.)
Art. 99 § 1. Kto:
- bez zezwolenia zajmuje drogę publiczną
lub pas drogowy, urządzenia lub budynek
drogowy, na cele nie związane z gospodarką
i komunikacją drogową,
- niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub
drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe,
- usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne,
- prowadzi roboty w pasie drogowym bez
zezwolenia lub wbrew obowiązkowi nie
przywraca tego pasa do stanu użyteczności,
Podlega karze grzywny lub nagany.
Art. 100. Kto:
- zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
- włóczy po drodze publicznej lub porzuca
na niej przedmioty albo używa pojazdów
niszczących nawierzchnie drogi,
- uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną,
- wypasa zwierzęta gospodarskie w pasie drogowym.
Podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo
karze nagany.
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 poz.
2086 ze zm.), w skład korony drogi wchodzą
jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego
postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych
– również z pasem dzielącym jezdnie.
Ponadto, zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.
553 ze zm.)
„Art. 277 Kto znaki graniczne niszczy,
uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”
Mając powyższe na uwadze apeluję do
mieszkańców o poszanowanie naszego
wspólnego majątku a szczególności właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż
dróg o to aby:
- podczas upraw swoich pól wykazali większą
dbałość o stan nawierzchni dróg publicznych,
- nie traktowanie dróg jak placów manewrowych,
- nie traktowanie poboczy jako składowisk kamieni.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
ogłasza
przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz zabudowę usługowo-mieszkalną
Przetargi w dniu 30 marca 2012r. (piątek) od godz. 800- 1145
1

2

3

4.

5.

6.

Działka nr 64/46 o pow. 0,0981 Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany został 45.879,00
ha .K.W nr P01B/00048378/8 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki”
SR Wągrowiec – bez obciążeń zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27.10.2009r.
Wymieniony plan ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
dla którego został opracowany w zakresie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy usługowomieszkaniowej.
Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1/wys. zabudowy – dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
2/ maksymalna wysokość budynku do kalenicy – 8,50 m ,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 200 do
450, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych,
4/ możliwość budowy garaży wolnostojących,
5/odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m,
6/ zakaz lokalizacji obiektów bud. w pasie 12 m od granicy lasu,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 25%
Działka nr 64/50 o pow. 0,0935 j.w.
43.788,00
ha .K.W nr P01B/00048378/8
SR Wągrowiec – bez obciążeń

4.600,00

UMiG Skoki

4.400,00

UMiG Skoki

Działka nr 64/53 o pow. 0,0869 j.w.
ha .K.W nr P01B/00048378/8
SR Wągrowiec – bez obciążeń
Działka nr 64/55 o pow. 0,1063 j.w
ha .K.W nr P01B/00048378/8
SR Wągrowiec – bez obciążeń

40.713,00

4.100,00

UMiG Skoki

49.692,00

5.000,00

UMiG Skoki

Działka nr 64/56 o pow. 0,0895 j.w
ha .K.W nr P01B/00048378/8
SR Wągrowiec – bez obciążeń

41.882,00

4.200,00

UMiG Skoki

do dnia 27.03. 2012r.
na koncie Urzędu

do dnia 27.03.2012r.
na koncie Urzędu

do dnia 27.03.2012r.
na koncie Urzędu
do dnia 27.03.2012r.
na koncie Urzędu

do dnia 27.03.2012r.
na koncie Urzędu

Działka nr 64/65 o pow. 0,3172 Działka przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-mieszka- 132.840,00 13.300,00
do dnia 27.03.2012r.
ha .K.Wnr P01B/00048378/8 niową.
na koncie Urzędu
SR Wągrowiec – bez obciążeń Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej:
1/ lokalizacja zabudowy obiektów usług różnych oraz nieuciążliwego
rzemiosła z dopuszczeniem funkcji uzupełniającej – mieszkaniowej jednorodzinnej,
Jako nieuciążliwe rzemiosło należy rozumieć drobną wytwórczość,
dla której na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska nie będzie wymagane sporządzenie raportu oddziaływania
na środowisko,
2/maksymalna wielkość funkcji uzupełniającej-mieszkaniowej: 30%
powierzchni użytkowej budynku usługowego
3/ forma zabudowy: wolnostojąca, do trzech kondygnacji, dowolna
geometria dachu,
4/ nakaz lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z normatywem określonym w planie,
5/ maksymalna powierzchnia zabudowy na działce - 40%,
6/maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
7/ maksymalna ilość kondygnacji: 3 kondygnacje,
8/ minimalna szerokość pasa infrastruktury: 8m,

w dniu 30.03.2012r.
o godz. 800

w dniu 30.03.2012r.
o godz. 845

w dniu 30.03.2012r.
o godz. 930
w dniu 30.03.2012r.
o godz. 1015

w dniu 30.03.2012r.
o godz. 1100

UMiG Skoki

w dniu 30.03.2012r.
o godz. 1145

IV. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
V. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP SA z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia: 27 marca 2012r. (przetargi w dniu
30 marca 2012r. – piątek)
VI. Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki w dniu: 30 marca 2012r. od godz. 800 - piątek (wadium
na koncie Urzędu do dnia 27.03.2012r.)
VII. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.
VIII. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
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SKOCKI CHÓR KAMERALNY - Historia i dzień dzisiejszy
W styczniu 1995 r. w mieszkaniu pana Marka Slósarczyka, inicjatora powstania chóru, w obecności gospodarzy:
państwa Ireny i Marka Ślósarczyków, państwa Wielisławy i Andrzeja Kaliskich, pani Jadwigi Ranke, państwa Zofii
i Bogdana Starzyńskich oraz pana Antoniego Wiśniewskiego zapadła decyzja: Przy Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy Skoki będzie działał Chór Kameralny pod dyrekcją pana Andrzeja Kaliskiego”.
W skład zespołu weszli ludzie kochający śpiew
i muzykę i zdeterminowani do zaangażowania
własnego czasu wolnego i przeznaczenie go
na naukę emisji głosu, czytania nut, śpiewania
partii melodii przeznaczonych dla danego
głosu, gotowych do ciągłego doskonalenia zdobywanych umiejętności i wspólnego śpiewania
opracowanych utworów; oraz czerpania radości
z słuchania muzyki, co więcej osobistego jej
wykonywania dla zaspokojenia wrażliwości nie
tylko swojej, ale przede wszystkim słuchaczy.
Chór na samym początku składał się z 12 osób.
Byli to: soprany - panie: Ewa Chudziak, Danuta
Kęsik, Arleta Kubiak, Grażyna Kubiak, Małgorzata Sobalak, alty w osobach pań: Anna Cegielska,
Grażyna Gustowska, Wielisława Kaliska, Zofia
Starzyńska, Irena Ślósarczyk, tenory to pan: Marek
Ślósarczyk, basy to pan: Bogdan Starzyński.
Do tego grona po założeniu chóru dołączyły
inne osoby podobnie jak założyciele kochający
muzykę. Byli to Panie i Panowie: Lidia Bartkowiak, Ewa Chudziak, Maria Chudziak, Eugenia
Cieślowska, Elżbieta Kamińska, Danuta Kęsik,
Arleta Kubiak, Grażyna Kubiak, Jolanta Mizgajska, Ewa Starzyńska, alty: Anna Cegielska,
Grażyna Gustowska, Wielisława Kaliska, Łucja
Nowak, Wiesława Pogodzińska, Zofia Starzyńska, Irena Ślósarczyk, Alicja Żurowska, tenory:
Waldemar Błażyński, Andrzej Mizgajski.
W występach często brali udział zaproszeni
goście z zaprzyjaźnionego, Wągrowieckiego
Chóru Kameralnego: Daromira Bonowska,
Tomasz Pawlicki, Wojsław Bonowski, JędrzejKaliski, Adam Celka, Iwona Jopp, Karolina
Drews, Janina Radunc, Mirosława Cieśnik, Mateusz Cieśnik, Mirosława Rochewicz, Eugeniusz
Nowaczewski, Joahim Mendlik.
Ilustruje to skład personalny zespołu na
przestrzeni lat jego istnienia. Obserwuje się
duży wzrost liczebności chóru w początkowym
okresie jego istnienia, co świadczy o dość dużej
jego popularności.
Obecnie zespół składa się z 20 osób z których
6 pochodzi z Wągrowieckiego Chóru Kameralnego, i bierze stale czynny udział w zajęciach
i występach. Taka współpraca została nawiązana już w latach 1996, 1997. Obecnie jest
poniekąd kontynuacją wcześniej nawiązanej
więzi obu chórów. Swoistym spoiwem dla takich poczynań jest prowadzenie obu zespołów
przez Pana Andrzeja Kaliskiego. Wągrowiecki
Chór Kameralny jest zespołem dysponującym
większym stażem, bogatszym repertuarem i szerszymi kontaktami i osiągnięciami artystycznymi.
Współpraca zespołów przynosi im obu korzyści.
Wielkim mankamentem i bolączką chóru na
obecne czasy jest bardzo okrojony stan osobowy.
Zastanówmy się przez chwilę nad przyczynami
takiego stanu, a jest ich, moim zdaniem, co
najmniej kilka:

1. Przyczyny obiektywne takie jak starzenie się
(choroby członków i członków ich rodzin, pogorszenie możliwości wokalnych, których efektem
jest niska frekwencja na próbach, mniejsze
zaangażowanie w pracę w zespole. i.t.p.),
2. Przyczyny natury psychologicznej (subiektywne)- nie spełnianie przez zespół, oczekiwań
poszczególnych jego członków.
3. Ambitny i trudny, wymagający dużego nakładu pracy repertuar odstrasza potencjalnych
chętnych do zasilenia szeregów chóru.
4. Skromne możliwości finansowe chóru
uniemożliwiające dofinansowywanie wyjazdów
członków na niektóre występy i tradycyjne już
sierpniowe wyjazdy zespołu do różnych miejsc
w Polsce i za granicę. Wyjazdy takie niewątpliwie
podnoszą atrakcyjność zespołu i przyczynić mogłoby się do powiększenia jego stanu osobowego.
Co można zrobić. Chór ma pokaźny dorobek artystyczny. Jego poziom jest dość wysoki.
Szkoda, żeby dotychczasowy dorobek zatracił
się przez brak kontynuacji i ciągłości zespołu.
Wyjściem jest stworzenie warunków do zorganizowania i podjęcia ćwiczeń z grupą młodszą
nie koniecznie wiekiem, lecz także stażem, która
stanowić mogłaby bazę do uzupełnienia składu
osobowego chóru. W tym względzie nieodzowna
jest pomoc naszego patrona. Innym elementem
dobrze przyczyniającym się dobremu wizerunkowi zespołu jest na pewno samodyscyplinowanie
się obecnych chórzystów, co powinno objawiać
się regularną pracą i uczęszczaniem na próby. .
Również osoby, które już śpiewały w tym zespole, znają rdzenny repertuar, a z różnorakich
przyczyn zaprzestały uczestniczenia w pracy
zespołu, niech porzucą wszelkich animozje, które spowodowały, że przerwały pracę w chórze.
Proszę o rozważenie możliwości powrotu do
przerwanych zajęć chóralnych.
Działanie w chórze nigdy nie zostało sformalizowane. Nie ma żadnej listy przynależności
do zespołu. Droga do niego nigdy i dla nikogo
nie została zamknięta. Wszyscy więc jesteśmy
nadal jego członkami. Bramy Chóru Kameralnego stoją przed każdym chętnym otworem.
Zapraszamy. Próby odbywaja się w każdą
środę i czwartek o godz. 18.30 w sali na piętrze
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki.
Cytat z kroniki 25-12-1995 r.: „Rozpoczęły się
próby. Maestro dodawał mam odwagi, niestrudzenie
zachęcał, poprawiał, krytykował, ale i chwalił, aż
w końcu, na Święta Bożego Narodzenia byliśmy
gotowi do pierwszego występu”.
Premierowy występ odbył się w kościele
parafialnym pw. Św. Mikołaja w Skokach. Chór
wykonał trzy kolędy: 1. „Wśród nocnej ciszy”
w opracowaniu Feliksa Nowowiejskiego, 2.
„Przybieżeli do Betlejem” w opracowaniu Józefa Świdra, 3. „Już Cię żegnamy o rozkoszne
dziecię” – kolęda z kancjonału staniąteckiego.

Obecnie Chór Kameralny dysponuje 83 pozycjami repertuarowymi na każdą okazje roku
liturgicznego, a także 17 pozycjami z repertuaru
świeckiego. Chór wykonuje utwory w różnych
językach: polskim, rosyjskim, czeskim, łacińskim,
francuskim, włoskim, niemieckim, angielskim.
Ambicją zespołu, a szczególnie jego dyrygenta
jest śpiewanie utworów o wysokich walorach artystycznych, wspaniale harmonizujących, nieraz
o dużym stopniu trudności. Ma w swym dorobku
występy w kościołach, koncerty z okazji Dni Skoków, obsługę artystyczną uroczystości i wydarzeń
patriotycznych, wyjazdy krajowe i zagraniczne.
Chór był i koncertował w takich miejscach:
Karpacz, Krościenko(Pieniny), Malbork, Kraków
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach- msza św. telewizyjna, Wieliczka – Kaplica
św. Kingi w kopalni soli, Lesko (Bieszczady),
Jelenia Góra, w okoliczne parafiach: Wągrowiec,
Lechlin, Dąbrówka Kośc., Murowana Goślina,
Parkowo, Janowiec, Margonin, Szamotuły kiklakrotnie, Golańcz, Rogoźno. W parafiach nieco
odleglejszych: Śrem, Spławie, Krajenka, Mogilno.
Był również zapraszany do obsługi specjalnych
uroczystości: Poznań – opłatek rzemiosła wielkopolskiego, Pałac Raczyńskich- koncert kolęd
Katedra poznańska msza radiowa, Gniezno-Katedra msza radiowa, Murowana Goślina-opłatek
rzemiosła goślińskiego, Inne okazje śluby, msze
św. żałobne, dożynki, przeglądy powiatowe
pieśni chóralnej w Wągrowcu, Festiwale pieśni
chóralnej w Krajence, Margoninie.
Z pobytów zagranicznych to koncerty:
w Wilnie na cmentarzu Rossa, Ejszyszkach na
Litwie. Kilkakrotnie w kościołach w Lüneburgu
i jego okolicach, Hamburg, Lubeka - Niemcy,
w Holandii, w Wiedniu, Lewocza-Słowacja,
we Lwowie na cmentarzu Orląt Lwowskich
i wiele innych.
Chór nagrał płytę CD z przeglądem dorobku
repertuarowego poświęconą Papieżowi Janowi
Pawłowi II pielgrzymowi, oraz płyta DVD
z pieśniami wielkopostnymi, płyta CD z nagraniami kolęd. Prawie z każdego wydarzenia
sporządzana była notatka, często opatrzona
zdjęciami, która zamieszczana była w prasie
regionalnej samorządowej.
Dla udokumentowania pracy chóru od samego początku jego istnienie prowadzona była kronika. Pierwsza kronikarka to Jolanta Mizgajska,
przez wiele lat zbierała, gromadziła i zapisywała
informacje o ważniejszych i tych mniej ważnych
wydarzenich. Od kilku lat prace te kontynuuje
z równym powodzeniem Grażyna Kubiak. Opatruje komentarzami i bogato ilustruje zdjęciami
i gadżetami z pobytów i występów w różnych
miejscach. Zapisano już trzy tomy.
Chór jest Członkiem Poznańskiego Związku
Chórów i Orkiestr MACIERZ.
Andrzej Mizgajski
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„BOGU NA CHWAŁĘ, BLIŹNIEMU NA RATUNEK”

- podsumowanie działalności skockiej OSP

90 razy w 2011 roku syrena alarmowa skockiej Ochotniczej Straży Pożarnej podrywała strażaków ratowników do
akcji. 30 spośród alarmów to wezwania i wyjazdy do gaszenia pożarów. 58 z kolei stanowiły wezwania związane z
likwidacją miejscowych zagrożeń, z których: 16 wiązało się z wypadkami drogowymi, 11 z usuwaniem skutków spowodowanych przez wichury i 1 z wypompowywaniem wody z zalanej nieruchomości. Z kolei 2 alarmy to wezwania
fałszywe spowodowane uruchomieniem syreny przez nieodpowiedzialne osoby.

Tymi spektakularnymi, ale jak najbardziej
potrzebnymi bo ratującymi życie, zdrowie
i mienie działaniami ochotników postanowiliśmy rozpocząć omówienie działalności w roku
2011 skockich Rycerzy św. Floriana.
Wchodząca w skład krajowego systemu
ratownictwa gaśniczego, świętująca w roku
2011 100-lecie swego powstania Ochotnicza
Straż Pożarna w Skokach liczy 62 członków
– 2 kobiety i 60 mężczyzn, w tym 47 członków
zwyczajnych (czynnych), 4 członków honorowych i 11 członków wspierających. W roku
2011 OSP swe szeregi powiększyła o 4 nowych
członków zwyczajnych. W tym też czasie „na
wieczną wartę” odprowadzono - od swych
najmłodszych lat związanego z jednostką,
najpierw w charakterze członka zwyczajnego,
a od roku 2010 Członka Honorowego - druha
Marian Klewenhagena.
W wymienionych na wstępie akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie:
Roman Drews – 67 razy, Piotr Matuszczak – 56,
Dariusz Majchrzak – 50, Michał Witkowski
– 46, Tomasz Rzepczyk – 42, Krzysztof Wontroba – 38, Mikołaj Rzepczyk – 36, Zbigniew
Rzepczyk – 34, Tomaszz Dziurka – 29, Dariusz
Bartol – 30, Tomasz Przykucki – 27, Robert
Filipowski – 21, Tomasz Bartol – 19, Paweł
Szymaś – 21, Piotr Kaczmarek – 16, Robert
Baranowski , Martyn Deminiak i Maciej Woźniak – 15 oraz Dariusz Błachowiak – 11 razy.
Jednostka dysponuje 1 samochodem ratowniczo – gaśniczym typu ciężkiego, 1 typu
średniego i 1 samochodem operacyjnym marki
Opel – wszystkie garażują w zmodernizowanych, umożliwiających bieżącą konserwację

i przeglądy garażach. Ten podstawowy sprzęt
uzupełniają niezbędne do prowadzenia akcji
w terenie: sprzęt do ratownictwa i likwidacji
skutków wypadków drogowych, sprzęt do
udzielania pierwszej pomocy ofiarom tych
wypadków, motopompy, węże, piły i sprzęt
do prowadzenia akcji gaśniczych w trudnych
warunkach oraz mundury bojowe i wyjściowe
wraz ze sprzętem ochrony osobistej.
Członkowie zwyczajni uczestniczyli w szkoleniach: podstawowych, kwalifikowanej pierwszej
pomocy i dowódczych. Sami też zorganizowali
4 pogadanki i pokazy z zakresu bezpieczeństwa
dla uczniów miejscowych szkół. W ramach
prac społecznych wykonali remont dyżurki
kierowców i regały do mundurów bojowych,
a współdziałając z samorządem gminnym zabezpieczali uroczystości gminne.
W okresie sprawozdawczym, tak jak w latach
minionych dobrze układała się współpraca jednostki z Samorządem Gminnym, z Wojewódzkim i z Powiatowym Zarządem Ochotniczych
Straży Pożarnych i z Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
Dzięki współpracy z Samorządem Gminnym
100-lecie swego powstania OSP obchodziła
w całkowicie zmodernizowanym przy udziale
środków Unii Europejskiej obiekcie – w ramach
modernizacji wykonano również centralne
ogrzewanie gazowe.
O w/w dokonaniach i o stanie jednostki mówiono w sprawozdaniach przedłożonych przez
Zarząd w trakcie zebrania sprawozdawczego
jednostki w dniu 18.02.2012.
Ale pozytywna ocena działalności OSP znalazła też swe miejsce w wystąpieniach gości

uczestniczących w zebraniu. Prezes Zarządu
Wojewódzkiego OSP w Poznaniu Stefan
Mikołajczak, Prezes Zarządu Powiatowego
w Wągrowcu Andrzej Kuraszkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Zbigniew
Kujawa i Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Wągrowcu Jacek Michalak
podkreślali dobrą pracę jednostki. Wskazywali,
że skocka OSP działająca na bardzo trudnym
terenie o dużym natężeniu ruchu drogowego
spełnia ważne zadanie i jest jednostką, która
obok Państwowej Straży Pożarnej bierze udział
w największej liczbie akcji ratowniczych i od
szybkości i sprawności jej działania często zależy zdrowie i życie uczestników zdarzeń. Wszyscy goście zobowiązali się też do udzielania dalszej pomocy skockim ochotnikom, w pierwszym
rzędzie poprzez wyposażenie jednostki w ciężki
sprzęt do ratownictwa drogowego.
W trakcie zebrania odznaczono:
- „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: Andrzeja Smolanowicza i Tomasza Kamińskiego.
- „Brązowym Medalem Za Zasługi Dla
Pożarnictwa”: Roberta Okszę-Skibińskiego.
Równocześnie Burmistrz Tadeusz Kłos
i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stefan
Mikołajczak przekazali na ręce Naczelnika
Romana Drewsa 12 hemów bojowych zakupionych ze środków dotacji Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Starzy Pożarnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych.
Edmund Lubawy
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REKORD PCK

W 2011 roku prawie 900 litrów krwi pozyskał
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu od honorowych dawców krwi z terenu powiatu wągrowieckiego. To spowodowało, że wągrowiecka
organizacja czerwonokrzyska po raz kolejny
pobiła rekord pozyskania tego bezcennego leku
ratującego życie ludzkie.

Natomiast w minionych latach uzysk krwi przedstawiał się następująco: w 2008 roku 667 litrów;
w 2009 już 754; 2010 – 805, a w 2011 o kolejne 91
litrów więcej. W wągrowieckiej strukturze Polskiego Czerwonego Krzyża zrzeszonych jest 353
honorowych dawców krwi – wolontariuszy tego
życiodajnego leku, z których 8 dawców oddało
ponad 50 litrów krwi: Stanisław Izychart 59 litrów,
Bolesław Kubasik 58, Marian Kantorski 54, Zygmunt Konwiński 53, Marian Siwiński 52, Jan Jakubiak 51 oraz po 50: Jan Mich i Tomasz Kubasik.
Rekordzistką wśród kobiet jest Lidia Szablewska,
która oddała 16 litrów. Cieszy również fakt zainteresowania krwiodawstwem wśród kobiet, które
chętnie się angażują w tę formę niesienia pomocy.
Taki wynik udało się uzyskać dzięki zaangażowaniu
wągrowieckiego Zarządu PCK, wolontariuszy,
instytucji współpracujących.
PCK organizuje bezpłatne pogadanki i prelekcje
na temat znaczenia krwi w życiu człowieka, Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa dla: zakładów pracy,
służb mundurowych, sołectw, placówek oświatowych, stowarzyszeń miast i gmin oraz Rodzinny
Konkurs Krwiodawstwa. Organizowane są także
otwarte akcje krwiodawstwa w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Zbieramy Krew dla Polski” oraz Ogólnopolskich Dni Hospicjów. Ponadto organizowane
są uroczyste spotkania z okazji Międzynarodowego
Dnia Czerwonego Krzyża i Dni Krwiodawstwa,
podczas których w ubiegłym roku zostało wręczonych 108 odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej
zasłużonych dawców i uczestników konkursów.
Prowadzone są akcje propagandowe polegające na
promowaniu honorowego krwiodawstwa poprzez
ulotki, plakaty, artykuły prasowe i internetowe.
W szkołach podstawowych PCK realizuje
program „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli
i Kuby” z zakresu zdrowia, higieny, bezpieczeństwa,
humanitaryzmu i tolerancji, w których uczestniczy
528 uczniów klas wczesnoszkolnych.
Honorowym dawcą krwi może zostać osoba od
18 do 65 roku życia, zdrowa, posiadająca dowód
tożsamości i wagę powyżej 50 kg. Jednorazowo
można oddać 450 ml.. Każdemu, kto oddał 5 litrów
kobiety, 6 litrów mężczyźni nadawany jest przez
PCK tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, który
upoważnia do pewnych przywilejów.
Od grudnia ubiegłego roku Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi PCK mogą korzystać
z kolejnych przywilejów: 50% ulgi przy zakupie
biletów do kina MDK, bezpłatnego wejścia na
mecze ligowe piłki nożnej „Nielby” oraz ulgowych
biletów na basen i do groty solnej wągrowieckiego
Aquaparku.
PCK zaprasza do Punktu Krwiodawstwa, który
mieści się w budynku szpitala powiatowego i czynny
jest w godzinach rannych w: poniedziałek, wtorek
i czwartek.
W celu poszerzenia wiedzy na temat honorowego krwiodawstwa zapraszamy na stronę www.
pck.wagrowiec.pl.

Jan Maćkowiak - prezes PCK w Wągrowcu

Z Poznańską Lokalną Organizacją
Turystyczną
na Targach Turystycznych w Łodzi
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT), a zatem i Gmina Skoki
wzięła po raz czwarty udział w XVIII Targach - Regionów Turystycznych NA STYKU
KULTUR w Łodzi. W tym roku w nowo oddanym do użytku Centrum Konferencyjno
-Wystawienniczym MTŁ.
Poznań i Gminy go otaczające mają wiele
do zaoferowania.
Stolica naszego województwa to ponadtysiącletnia metropolia, gdzie nowoczesność styka się
z tradycją i historią, tworząc jedyną w swoim
rodzaju i niepowtarzalną mozaikę. Dla tych,
którzy chcą odkryć historyczne oblicze miasta,
czeka wiele atrakcji. Poznań to też miasto
kultury i aktywnego wypoczynku. W tym roku
Poznań to wyjątkowe miasto, jedno z ośmiu
Miast-Gospodarzy UEFA EURO 2012™.
To właśnie w stolicy Wielkopolski rozegrane
zostaną trzy mecze tych mistrzostw. Podczas
tej trzeciej co do wielkości imprezy sportowej
na świecie odbędą się w Poznaniu dziesiątki
wydarzeń towarzyszących i dlatego odwiedzjący
targi mieli wiele pytań dotyczących tego tematu.
Działanie PLOT to nie tylko Poznań, to
także kilkanaście gmin go okalających, na
terenie których jest co zobaczyć i co robić.
Są tu ciekawe przyrodniczo tereny, takie jak:
Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy "Puszcza
Zielonka", Park Krajobrazowy „Promno”.
Teren obfituje w wiele zabytków, takich jak
np. Pałac Raczyńskich w Rogalinie czy Zamek
Działyńskich w Kórniku.Do ciekawostek należy
także Muzeum Arkadego Fidlera w Puczszykowie, czy Skansen Miniatur w Pobiedziskach.
Obszar ten to gąszcz szlaków historycznokulturowo-turystycznych. Do najważniejszych
można zaliczyć na północ od Poznania: Szlak
Piastowski, fragment Wielkopolsko-Lubuskiej
pętli Szlaku Cysterskiego, Szlak Kościołów
Drewnianych wokół Puszczy Zielonka, Szlak
Powstania Wielkopolskiego, Szlak św. Jakuba
oraz na południe od Poznania: Szlak Nobli-

stów, Trasa Kórnicka czy Szlak Napoleona.
Gminy członkowie PLOT posiadają na swoim
obszarze trasy do aktywnego spędzania czasu
na rowerze, gdzie na wymienienie zasługują
np.: Transwielkopolska Trasa Rowerowa (480
km), Nadwarciański Szlak Rowerowy (352 km),
Pierścień Rowerowy Powiatu Poznańskiego
(173 km), Szlak Stu Jezior, Szlaki rowerowe
terenu „Puszczy Zielonka” (ok 500 km), Cysterski Szlak Rowerowy (143 km), Piastowski
Trakt Rowerowy (104,5 km), Ziemiański Szlak
Rowerowy (271,9 km) i wiele innych. Cały ten
obszar to ogromna baza noclegowa, ośrodki
jeździeckie, miejsca związane z wędkarstwem
i turystyką kulturową oraz biznesową.
Mamy się czym chwalić i gdzie zapraszać
więc trzeba to robić.
Można by zapytać gdzie w tym wszystkim
mała Gmina Skoki się znajduje? Otóż jesteśmy
fragmentem większego obszaru, którego promowanie przyniesie i nam wszystkim korzyści.
Turysty nie interesują granice administracyjne
tylko atrakcyjny turystycznie obszar w którym
i my jesteśmy umiejscowieni.
Targi w Łodzi rozpoczynają rokrocznie
cykl imprez targowych w których PLOT będzie uczestniczył, przed nami targi w Szczecinie, Warszawie, Katowicach i oczywiście
w Poznaniu. Poznańską Lokalną Organizację
Turystyczną, a tym samym Gminę Skoki reprezentowały tradycyjnie już w Łodzi skoczanki:
Małgorzata Wojciechowska i Karolina Stefaniak oraz gościnnie jednego dnia Arkadiusz
Bednarek z Murowanej Gośliny. Na targi w innych rejonach Polski pojadą przedstawiciele
innych gmin członków PLOT.
Karolina Stefaniak

10

8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet
Kulminacyjne obchody tegorocznego Dnia Kobiet tradycyjnie odbyły się w sali Gimnazjum, a dla przybyłych
tam w dniu 11 marca Pań zaśpiewał tenor Królewskiej Opery w Brukseli Marek Torzewski. O Koncercie
tym, podobnie jak o innych uroczystościach odbywających się z tej okazji na Ziemi Skockiej nas Czytelnik
dowie się z odrębnych publikacji tego numeru.
W tym miejscu, pragniemy podzielić się
relacją ze spotkań środowiskowych w dwóch
naszych sołectwach, tj. w Lechlinie i w Potrzanowie.
***
W Lechlinie inicjatorem uroczystości była
mieszkanka Lechlina, radna Rady Miejskiej
Małgorzata Zaganiaczyk, a oprócz miejscowych „Solenizantek” ich gośćmi byli: Zastępca
Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego Grzegorz Owczarzak, Burmistrz Miasta
i Gminy Tadeusz Kłos, Sekretarz Gminy
Blanka Gaździak i przewodniczący Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Lechlinie Tadeusz
Myszka.
Z zaproszenia organizatora skorzystali
też i spotkanie swym śpiewem od początku
do końca umilali członkowie Emeryckiego
Zespołu Śpiewaczego „Harfa” pod batutą
Antoniego Wiśniewskiego.
Życzenia i miłe słowa dla Pań skierowali
panowie Grzegorz Owczarzak i Tadeusz Kłos,
a każda z Pań uhonorowania została wiosennym
kwiatkiem autorstwa Małgorzaty Zaganiaczyk.
Z kolei, po toaście za zdrowie Solenizantek,
wszyscy uczestnicy mieli możliwość uraczenia
się, nie tylko smacznym tortem i pysznymi
wypiekami oraz nieodłączną w tych okolicznościach kawką ale i owocami „z ciepłych krajów”
– mandarynkami i słodkim winogronem.
Pieśni biesiadno – romantyczno – patriotyczne w wykonaniu „Harfy” stworzyły miły
i sympatyczny nastrój i wciągnęły do wspólnego śpiewu wszystkich uczestników, przy czym
wśród miejscowych Pań prym wiodła niezawodna Pani Ela, którą maestro Antoni z przyjemnością widział by w szeregach „Harfy”. Znalazł

się też czas na rozmowy, na wspomnienia i na
planowanie przyszłości, w której na najbliższy
okres wszyscy zgodnie widzieli spotkanie
mieszkańców Lechlina ze śpiewakami „Harfy”
z „kiełbaską przy ognisku”.
***
Organizatorem uroczystości w Potrzanowie było Koło Gospodyń Wiejskich, a w
rolę gospodarza i „Pana Domu” wcielił się
przewodniczący Koła Stanisław Kaczmarek.
Miejscowa Świetlica wypełniła się, nie tylko reprezentującymi trzy pokolenia potrzanowskimi
Paniami ale i ich przyjaciółkami i koleżankami
z Budziszewic, Budziszewka i ze Skoków.
Gośćmi Potrzanowskiego Święta Kobiet
byli: Burmistrz Tadeusz Kłos, Przewodniczący
Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa, Radny Rady
Miejskiej Stanisław Janecko i darzący tę miejscowość szczególną sympatią Ireneusz Belter.
Po uroczystym powitaniu, życzeniach i toaście wzniesionym przez panów „Za Zdrowie
Pań” , każda z Pani obdarowana została przez
przedstawicieli Rady Miejskiej panów Zbigniewa Kujawę i Stanisława Janecko pięknym
różyczkami.
Jak na każdym uroczystym spotkaniu w Potrzanowie, był wspaniały tort i smakowite wypieki uzupełniane przez smaczną gamę potraw,
których nie powstydziłaby się niejedna uroczystość imieninowa czy rodzinna – bo przecież
w Dniu Kobiet w Potrzanowie Solenizantkami
są wszystkie Panie. Dlatego obsługę kuchni
przejęli i w rolę kelnerów wcielili się doskonale
sobie radząc panowie: Jerzy Głazowski, Rafał
Nowak, Wojciech Trąbka, Michał Bochyński
i Paweł Janecko.
Ale powszechnie wiadomo, że Potrzanowo

KONCERTOWY DZIEŃ KOBIET
Szósty do kolekcji żółty tulipan tradycyjnie już wprowadził w klimat niecodziennego
Święta Kobiet w Skokach. Tuż przed wejściem do hali 11 marca 2012 r. ponad 600.
kwiatów wręczyli paniom panowie: Antoni Wiśniewski i Karol Kłos.
I działo się! Scenę opanował Marek Torzewski z zespołem. Artysta zaprezentował prawdziwe show. Z niesamowitym poczuciem humoru łączył śpiew z dowcipem, a nawet poezją
w wykonaniu żony – narzeczonej Barbary. Zabrzmiały przeboje rodem ze słonecznej Italii,
utwory klasyczne podkreślające walory głosowe artysty aż po wersję a'capella piosenki na
wojskową nutę „Bywaj dziewczę zdrowe”. Obok maestro Marka Torzewskiego „czadu”
dały także skockie gwiazdy estrady: pani Róża, pani Jadwiga, trzej tenorzy i całkiem
spora grupa kibiców. Mistrzami autentycznego przeżywania hymnu „Do przodu Polsko”
okrzyknięto ponad 900.osobowy chór najwierniejszych kibiców. Atmosfera udzieliła się
wszystkim bez wyjątku.
Tego popołudnia trwającego do wieczora nie da się zapomnieć. Zupełnie niekonwencjonalny charakter imprezy wielu spodobał się niesłychanie. Cudowna jak zawsze publiczność
długo po koncercie pozostała w hali w celu zakupu CD z autografem Marka Torzewskiego.
Zdjęcia na stronie 11.

„nie tylko smakiem stoi”. Nie zabrakło więc
części artystycznej, w ramach której uczestnikom czas umilał przygrywający na akordeonie
mieszkaniec Rogoźna Stefan Jóźwiak. Były też
kolejno pojawiające się niespodzianki, a więc:
- Debiutujący w barwnych Strojach Pałuckich
Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń i prezentujący nowy program Kabaret „Nie dej sie”.
- Umilająca wszystkim czas młoda wokalistka
Eliza Dycha z Wągrowca, na co dzień uczennica
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul.
Kościuszki w Wągrowcu, a prywatnie wnuczka
państwa Kazimiery i Jerzego Głazowskich,
w wykonaniu której zabrzmiały słowa piosenek
„Czy ten pan i ta pani”, „Radość najpiękniejszych lat”, „Być kobietą” i „Ale to już było”.
I na koniec, wywołujący najwięcej ubawu,
śmiechu i humoru kabaret panów Marcina
Samolczyka i Leszka Farona z Obornik – pomijając treść ich występów i licząc na to, że zawita
on w niedalekiej przyszłości do Skoków - dla
zaspokojenia zainteresowania Czytelników
zdradzimy jedynie, że Marcin Samolczyk był
jednym z członków Kabaretu „TEY”.
***
Tegoroczny Dzień Kobiet i związane z nim
toasty już za nami. Nastała szara codzienna
rzeczywistość, w których nie zawsze doceniamy
otaczające nas Panie, bez obecności których
nasze życie było by jeszcze bardziej szare. A czy
w ogóle byłoby możliwe?
Dlatego też wszystkim Paniom życzymy
aby cała moc serdeczności która spotykała Je
w dniu Ich Święta towarzyszyła Im ze strony
panów przez resztę dni całego roku.
Zdjęcia na stronie 11.
Edmund Lubawy
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EMERYCKI
PODKOZIOŁEK

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
zaprasza na
I WYCIECZKĘ
Nordic Walking (10,5 km)
w ramach projektu pt. “Cykl wycieczek Nordic Walking w Gminie Skoki”

15 kwietnia 2012r. (niedziela), godz. 14:00
Start i Meta Sława Wlkp.(PKP)

Organizatorzy zapewniają:
- ciekawą trasę
- opiekę instruktorów NW
- konkurs z nagrodami
- posiłek regeneracyjny na mecie
- możliwość wypożyczenia profesjonalnych kijów

Impreza bezpłatna

Obowiązkowe zapisy przyjmujemy do 12 kwietnia:
tel. 61 8925 820, 691 726 319
e-mail: k.stefaniak@skoki.nowoczesnagmina.pl
ILOŚĆ OSÓB OGRANICZONA!

ZAPRASZAMY

Ubezpieczenie we własnym zakresie.Iimpreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
serdecznie zaprasza na

I RAJD ROWEROWY

W NIEZNANE ?!

22 kwietnia (niedziela) 2012

START godz. 10:00 - Rynek w Skokach
META - ?????????????
Trasa liczy ok. 25 km, powrót 25 km

Organizatorzy zapewniają:
- ciekawą trasę i metę w ??????
- konkurs z nagrodami
- posiłek regeneracyjny

Udział w Rajdzie
jest nieodpłatny
WYMAGANE ZAPISY:
e-mail: k.stefaniak@skoki.nowoczesnagmina.pl
tel.: 61 8925 820, 691 726 319 (9.00 – 15.00)
do dnia 19.04.2012r.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie
i ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody
wyrządzone na trasie i mecie.
DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 LAT UCZESTNICZĄ
W RAJDZIE JEDYNIE POD OPIEKĄ DOROSŁEGO OPIEKUNA
Uczestników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
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F jak FERIE - ferie zimowe z Biblioteką
W feriach zorganizowanych przez Bibliotekę w Skokach uczestniczyło 92.dzieci. Chętnych było znacznie więcej. Jak to możliwe
pytają niektórzy? Dzieci odpowiadają: po prostu F jak FERIE.
Fascynujące. To opinia wszystkich 92.uczestników.
F-16 zrobiły na nas odlotowe wrażenie majestatyczną sylwetką, osiągami i parametrami.
Amerykańskie cudo techniki lotniczej mogliśmy zobaczyć z bliska, dotknąć, a nawet
zajrzeć do kabiny pilota. W Bazie Lotnictwa
Taktycznego w Krzesinach zwiedziliśmy
także siedzibę Wojskowej Straży Pożarnej,
Spadochroniarnię oraz podziwialiśmy historyczne już samoloty MiG- -21 i „Iskrę”.
Faunę i florę lasu poznawaliśmy podczas
wspaniałej przygody edukacyjnej w Leśnym
Laboratorium „Łysy Młyn”. Pani Karolina
Prange opowiadała o tajnikach lasu, organizowała dla nas gry i zabawy oraz konkursy
przyrodnicze. W pracowni entomologicznej
obserwowaliśmy owady pod szkłem mikroskopu.
Frapujące okazały się warsztaty teatralne
w Centrum Kultury Zamek. W Teatrze Animacji w Poznaniu, byliśmy tylko my, aktorzy,
charakteryzatorzy, scenarzyści, monterzy

kamer. Dzieci ze Skoków w roli głównej na
deskach teatru ?Tak, dzięki zaprzyjaźnionemu z Biblioteką aktorowi Markowi Cyris
. Pan Marek pokazał nam kulisy kulis teatru.
Oglądaliśmy także spektakle „No coś ty”
i „Czerwonego Kapturka”.
Filmy w 3D oraz technika lepienia bohaterów
bajkowych z masy solnej okazały się bardzo
trafione.
Figurki przeróżne wyczarowywała dla nas
z balonów pani Natalia Glapa – fantastyczna zabawa ta baloniada. Dodatkowo pani
Małgosia Zaganiaczyk zainteresowała nas
plastyką.
Jak foki czuliśmy się w wodzie podczas zabaw
w wągrowieckim aqaparku.
Fair play podczas gier i zabaw sportowych
uczył nas pan Radosław Kujawa w hali
sportowej.
Pan Franciszek i jego autokar: niezawodny,
pewny, ulubiony pojazd dzieci w czasie od
13 do 24 lutego 2012r.
Fanaberie miewaliśmy czasami, ale panie po-

EMERYCKI PODKOZIOŁEK!

O tym, że skoccy seniorzy potrafią doskonale się bawić wiadomo
od zawsze. Nie inaczej, a nawet wręcz bardziej sympatycznie, wesoło
i zabawnie było na tegorocznym „Podkoziołku” zorganizowanym 21
lutego przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Już przed godziną 18-tą, sala Biblioteki zapełniła się seniorami
przybyłymi by „przy stole i wspólnej zabawie” pożegnać Karnawał.
Królowali stali bywalcy emeryckich spotkań, ale i nie zabrakło też
nowych osób i par, które na wstępie w imieniu koleżanek i kolegów
powitała przewodnicząca Związku Janina Szymańska.
I zaczęły się tańce, do których świetną muzykę zabezpieczył niezawodny i coraz bardziej wczuwający się w swą role Antoni Wiśniewski.
Ale senioralne spotkania, to oprócz tańców i „pysznego jedzonka”,
także inne atrakcje. Atrakcją „Podkoziołka” stał się wzorowany na
programie TVN „Taniec z Gwiazdami”. I tak, jak w programie, była
prowadząca: Aurelia Ludzkowska i wspomagające ją, liczące głosy
publiczności, Ewa Chudziak i Bogumiła Smykowska oraz komisja
sędziowska: Barbara Tokarska, Andrzej Kozubski i Jacek Jerzak. No
i oczywiście, były też „Gwiazdy” w towarzystwie swych tanecznych
partnerów, które wystąpiły w tangu, walcu i rock’n’rollu - często
w barwnych i właściwych do prezentowanej epoki stylowych strojach.
Każdy taniec podlegał ocenie jury i głosom publiczności, która jak
wszędzie kierowała się nie tylko tym co widziała na parkiecie, ale
i osobistymi sympatiami.
W rezultacie głosowania, prowadząca konkurs ogłosiła że zwycięzcami I edycji Emeryckiego Tańca z Gwiazdami zostali: Barbara Rochowiak i Alfons Smykowski, a na kolejnych miejscach uplasowali się:
Sabina Larus i Wojciech Glinkiewicz, Janina Szymańska i Franciszek
Baranowski, Iwona Ranke i Stanisław Grzegorzewski oraz Barbara
Czarczyńska i Bronisław Chudziak.
Wszyscy uczestnicy „Tańca” otrzymali w nagrodę pluszowe maskotki,
a zwycięska para dodatkowe wyróżnienie w postaci butelki szampana.
„Taniec z Gwiazdami” dostarczył wiele przeżyć i dobrej zabawy zarówno ich uczestnikom jak i publiczności i co niektórzy już tęsknią za
jego II edycją. Ale na to trzeba zaczekać. Może w najbliższe Andrzejki!
Zdjęcia na stronie14.
Edmund Lubawy

magały się ich szybko pozbyć i ogólnie były
z nas bardzo zadowolone.
Fortuny nie wydaliśmy, rodzice zakupili „bilet
wstępu” na ferie w kwocie 50 zł.
First class - czyli ferie pierwsza klasa!
Nasze wspomnienia z ferii znajdziecie Państwo
w skockiej Bibliotece. Opisaliśmy je w „pamiętnikach z ferii”. Zachęcamy do lektury.
Uczestnicy ferii zimowych w Bibliotece Publicznej w Skokach.
INSTYTUCJOM I OSOBOM, KTÓRE POMOGŁY ZORGANIZOWAĆ CZAS ZIMOWEGO WYPOCZYNKU I UCZYNIĆ GO
ATRAKCYJNYM, I NIEZAPOMNIANYM,
RODZICOM DZIECI ZA ZAUFANIE ORGANIZATOROM I WSPÓŁPRACĘ Z BIBLIOTEKĄ, PANIOM OPIEKUJĄCYM
SIĘ 92.POCIECHAMI W WIEKU OD 4 DO
13 LAT NAJSERDECZNIEJ DZIĘKUJĘ.
Elżbieta Skrzypczak
Zdjęcia na rozkładówce i na stronie www.gminaskoki.pl

SOŁTYS PAMIĘTAŁ O PANIACH

Nie ma wątpliwości co do tego, że najpopularniejszym podarunkiem
z okazji Dnia Kobiet są oczywiście kwiaty. Bez nich ani rusz. Nie ma
chyba kobiety, która nie lubiłaby być obdarowywana kwiatami.

Dlatego też dnia 11 marca Sołtys przywitał przybyłe do świetlicy
mieszkanki wsi Bliżyce i Wysoka wiosennymi tulipanami oraz serdecznymi życzeniami z okazji Ich święta. Nie zabrakło gorącej kawy
i słodkich wypieków, którym towarzyszyły miłe rozmowy.
Feliks Kaczmarek
Sołtys Sołectwa Bliżyce

Dyżury pracowników
Urzędu Skarbowego w Wągrowcu

Uprzejmie informujemy, że w dniu
16 kwietnia 2012 r. w godz. 800 – 1400
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka Biblioteki I piętro)
dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Wągrowcu.
Podczas dyżuru można uzyskać informacje i wskazówki
przy wypełnianiu zeznań podatkowych za 2011 rok
oraz oddać wypełnione druki PIT.
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Panowie, panie oto baśnie
na dużym ekranie

Cykl spotkań „Baśnie na dużym ekranie”, organizowany przez
skocką książnicę w ramach działań kampanii społecznej Cała
Polska Czyta Dzieciom, przeznaczony jest dla pociech w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Po raz pierwszy młodzi Skoczanie wzięli w nim udział, w maju
2010 roku. Gościem specjalnym był wówczas „sam” Hans Christian
Andersen, duński poeta i pisarz, autor wielu wspaniałych baśni
dla dzieci. Od tamtej pory regularnie, w każdy ostatni czwartek
miesiąca, skoccy czytelnicy zapraszani byli do Biblioteki, by poznać
zarówno bajki z różnych stron świata, jak i spotkać się z ich twórcami,
co wywoływało wśród uczestników dużo emocji.

Tegoroczny cykl rozpoczęło spotkanie z Januszem Korczakiem,
lekarzem, pedagogiem, prekursorem działań na rzecz równouprawnienia dzieci, autorem m.in. takich książek jak, znany wszystkim
„Król Maciuś I” czy „Kajtuś Czarodziej”. W postać Janusza Korczaka wcielił się wierny przyjaciel Biblioteki Antoni Wiśniewski, który
przybliżył młodym czytelnikom życie i twórczość „Starego Doktora”
oraz obejrzał z nimi fragmenty bajki mówiącej o przygodach chłopca
o imieniu Maciuś. Tego też dnia przybyłe do skockiej książnicy dzieci
mogły zostać królem, a także poczuć jak „smakuje” sprawowanie
władzy. Wszystko to możliwe stało się za sprawą własnoręcznie
ozdobionych koron, w których „młodzi władcy” pozowali do zdjęć.
Dzień 26 stycznia 2012r. na długo zapadnie w pamięci młodych
czytelników, a dla wielu z nich będzie po prostu dniem Janusza Korczaka. Impreza ta zainaugurowała obchody Roku Korczakowskiego.
Tematem kolejnego spotkania z baśnią, które odbyło się 28 lutego, czyli tuż po feryjnym odpoczynku, stało się 20-lecie Państwowej
Straży Pożarnej. Tym razem bez gościa specjalnego, ale z licznymi
niespodziankami i atrakcjami. Jedną z nich okazało się oglądanie
fragmentów bajki pt. „Strażak Sam” w wersji anglojęzycznej. Choć
zgromadzeni, ze względu na swój wiek, niewiele rozumieli z tego co
słyszeli, znakomicie potrafili wskazać 10 różnic pomiędzy strażakami z Polski a ich brytyjskimi kolegami. Całość imprezy uświetniły
zajęcia plastyczne prowadzone przez Małgorzatę Zaganiaczyk.
Tematem przewodnim tych zajęć był numer alarmowy 112 widziany oczyma małych obywateli. Poza tym młodzi artyści z ilustracji
narysowanych podczas spotkania stworzyli „na gorąco” opowieść
o dzielnych strażakach.
Choć za oknem bardziej słonecznie i świat zaczyna się zielenić,
a zimowe ponurości odchodzą w zapomnienie warto wspomnieć
o grudniowych „Baśniach na dużym ekranie”, kiedy to miłośnicy
spędzania popołudnia w bibliotece mieli okazję spotkać się ze Świętym Mikołajem. Młodzi skoczanie poznali nie tylko jego życiorys, czy
dowiedzieli się wielu nowych informacji dotyczących tradycji bożo-

narodzeniowych w polskich domach, ale także obejrzeli fragmenty
bajek o świątecznym drzewku – choince. Zwieńczeniem imprezy,
która odbyła się 15 grudnia 2011 r., było wręczenie uczestnikom
drobnych, świątecznych upominków.
To wszystko już za nami. A co nas czeka? Polska przygotowuje
się do EURO 2012. My również pragniemy aktywnie włączyć się
w te przygotowania. Dlatego w ramach naszych comiesięcznych
baśniowych spotkań postaramy się właśnie poprzez baśń przybliżyć
młodym czytelnikom państwa, z którymi nasza reprezentacja rozegra
mecze w fazie grupowej mistrzostw. Mamy nadzieję, że uda się nam
rozbudzić w nich „ducha” sportowego, by młodzi czytelnicy stali się
wspaniałymi kibicami.
Sylwia Popadowska

Koncertowe niedziele Chóru
Kameralnego

Chór Kameralny kierowany ręką Andrzeja Kaliskiego rozpoczął
w minioną niedzielę 18 marca 2012 roku wielkopostne koncertowanie. Najpiękniejsze utwory pasyjne zabrzmiały w kościele p.w. Bł.
Michała Kozala w Wągrowcu. Na powodzenie występu złożyły się
wspaniale dobrane teksty, pełna obsada chórzystów, zachowana harmonia, pełne pasji podejście do sztuki dyrygenta i śpiewaków oraz
zaangażowanie księży, odpowiednia akustyka świątyni i skupiona

publiczność. Wierni docenili kunszt artystyczny maestro Andrzeja
Kaliskiego dziękując za występ gromkimi brawami. (ES)

Podróżowaliśmy
z Mazurkiewiczami

Namaste India – pod takim hasłem odbyła się premierowa lekcja
geografii w ramach cyklu spotkań podróżniczych pt.: „Podróże na
każdą porę roku”.
Salę Biblioteki w piątkowe popołudnie 2 marca 2012 roku wypełniła 100.osobowa grupa sympatyków wielokulturowości położonego
w południowej części Azji niezwykłego kraju.
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To, że spotkanie było fascynującym przeżyciem jest niewątpliwie
zasługą państwa Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów. Podróżnicy,
autorzy przewodników m.in. po Himalajach Indyjskich, organizatorzy wypraw turystycznych i trekkingowych, twórcy Festiwalu Slajdów
Podróżniczych TERRA zdobyli uznanie skockiej publiczności.
Przepiękna opowieść o Indiach, przedstawiona z poczuciem humoru,
niespożytą energią, niezwykle interesująco, z pasją podróżnika przez
panią Katarzynę zachwyciła uczestników spotkania. Prelekcja była
idealnie połączona z prezentacją slajdów autorstwa pana Andrzeja.
Zdjęcia wykonane po mistrzowsku, ujęły widzów tak bardzo, że
miało się wrażenie realnej obecności w samym sercu Indii.
O dodatkowe wrażenia (kadzidełka o zapachu Indii, namiastkę
roślinności z azjatyckiego kraju) zadbała pani Małgorzata Wojciechowska, która z determinacją godną turysty zachęciła mieszkańców
gminy do udziału w spotkaniu. W promocję pokazu slajdów zaangażowała się pani Karolina Stefaniak, główny fotograf imprezy.
Obu Paniom w imieniu Biblioteki – organizatora spotkań – najserdeczniej dziękuję.
Elżbieta Skrzypczak

UWAGA!

Wszystkich zainteresowanych ustawieniem stoisk handlowych,
gastronomicznych i usługowych podczas ŚWIĘTA MIASTA SKOKI
I GMINY SKOKI 2012, które odbędą się 17 czerwca 2012 roku (niedziela) na rynku w Skokach prosimy o zgłaszanie się do Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Skokach.
Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja 2012 roku od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 – 19.00 (regulamin dot. ustawienia stoisk i karta
zgłoszenia stoiska na stronie www.gmina-skoki.pl)
Po upływie podanego terminu zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
Kontakt: tel. 618925822, fax 618925199,
e-mail: bibliotekaskoki@wp.pl

Konkurs „Adopcja psa – dobry
uczynek czy zagrożenie?”

Grupa dzieci 5-letnich pod opieką pani Katarzyny Dukszta wzięła
udział w konkursie plastycznym organizowanym przez firmę ProLex.
Temat konkursu: „Adopcja psa dobry uczynek czy zagrożenie?”.
Wszystkie prace, które dzieci wykonały zarówno w przedszkolu, jak
i w domu przy „niewielkiej” pomocy rodziców zostały wysłane.
Teraz z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu.

Iluzjonista

W marcowy ranek odwiedził nas nietypowy gość – iluzjonista.
Występ artysty dostarczył wszystkim sporo satysfakcji i wiele, wiele
humoru. Dzieci miały
możliwość przeżycia
czegoś niezwykłego,
tym bardziej, że aktywnie uczestniczyły
w pokazie, uczyły się
tajemniczych zaklęć,
a odważni ochotnicy
pomagali mistrzowi
w wykonywaniu sztuczek. Trzeba przyznać,
że atmosfera była fantastyczna, wszyscy świetnie się bawili.
Takich czarów i radosnej zabawy dawno w naszym przedszkolu
nie było.
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Małe Panie obchodziły swoje
Święto

Dnia 8 marca w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie – oddział Rejowiec wszystkie Panie duże i małe obchodziły swoje święto. Chłopcy nie
zapomnieli o upominkach. Przy pomocy pań nauczycielek przygotowali

dla swoich koleżanek niespodziankę. Było dużo śmiechu i zabawy.
Dziewczynki były bardzo zadowolone, ale nie zapomniały o chłopcach,
którzy w tym dniu zostali poczęstowani cukierkami. Dla wszystkich był
to miły i sympatyczny dzień.
Anna Kądziela

Piłka siatkowa
chlubą naszej szkoły

Drużyna siatkarska dziewcząt
i chłopców reprezentowała wielokrotnie naszą szkołę w wielu prestiżowych turniejach sportowych
i nigdy nie zawiodła oczekiwań
kibiców i trenerów. Przed dwoma
miesiącami zdobyła Mistrzostwo
Powiatu Wągrowieckiego i zakwalifikowała się do rozgrywek
na szczeblu rejonowym. Mimo
wielu zajęć realizują swoją pasję
i pod okiem trenerów spędzają na
wyczerpujących i absorbujących
czas treningach wiele godzin.
Społeczność szkolna wspiera ich
wysiłek, docenia zdobyte laury,
mając świadomość, że ich sukcesy
to chluba naszej szkoły i gminy.

Wiosenne przebudzenie

Pierwsze promienie słoneczne budzą we wszystkich pozytywne
emocje. Zmęczeni zimą, brakiem słońca i ruchu na świeżym powietrzu
niecierpliwie oczekujemy nadejścia wiosny. Uczniowie naszej szkoły jak
co roku powitali ją w sposób szczególny. Edukacja ekologiczna i świado-

mość dbania o środowisko spowodowała, że zwyczaj topienia marzanny
odszedł do lamusa, a zwyczaje, tradycje i obrzędy uczniowie poznają
podczas lekcji. Wiosnę natomiast witają uczestnicząc w przedstawieniu
teatralnym. Feeria kolorów, barwne stroje i rekwizyty dostosowane do
repertuaru, wprawiły wszystkich w nastrój wiosennego przebudzenia.

„Przyjaźń Pi przetrwała”

Są miejsca na świecie, gdzie ludzie świętują fenomen matematyki.
To ona obdziela nas umiejętnością opisu tego, co jest, dostrzegania
związków i przemian. Pozwala operować pojęciami, zjawiskami a nawet
wielkościami. W dodatku w czasach pełnych urządzeń, mechanizmów,
aparatów-najważniejsze słowo przyznaje człowiekowi. Dzieli się on
z innymi przygodą pt. o myśleniu słówek kilka.
Dzień Liczby Pi w naszej szkole to pochwała świadomości, spostrzegawczości, dociekliwości. Wiosna nie przyszła, a zagadki nadeszły.
Lekcje są trudne, ale ciekawostki frapują. Wreszcie-koła, okręgi,
konstrukcje geometryczne, choć skomplikowane, przecież ożywiają
dziedzinę abstrakcji.
Na wystawie uczniowie czytali notatki o liczbie Pi, wiersze o liczeniu, analizowali podpowiedzi mnemotechniczne. Na planszach ze
zwierzętami poszukiwali ukrytych informacji i żarcików. O godz. 11.50
zaistniało czynnościowe nauczanie matematyki w toku tworzenia okręgu z wyznaczoną średnicą z ustawiających się celowo uczniów. Przeliczenie tych z zewnątrz i wewnątrz, a następnie podzielenie, stworzyło
eksperymentalne pozyskiwanie wyniku~3,14…. Zważywszy, iż było to
działanie dobrowolne ze sporą ilością chętnych, wręcz zafrapowanych,
ciekawym jest fakt, że przerwę można wypełnić matematyczną pasją,
o czym zaświadczająJustyna Markiewicz
Krzysztof Gapiński

Graliśmy z najlepszymi

10 marca 2012 r. szkolna reprezentacja naszej szkoły w składzie:
Mateusz Tyll, Sebastian Mazurek, Małgorzata Surdyk oraz Aleksandra Tyll, pod czujnym okiem Wioletty Molińskiej, podjęła wyzwanie
i stanęła do walki w Finale Województwa Wielkopolskiego w Indywidualnych Warcabach Dziewcząt i Chłopców. Zawodnicy zmierzyli się
z najlepszymi graczami całego województwa wielkopolskiego. Stoczyli
osiem wyczerpujących i pełnych napięcia partii.

Znakomicie poradził sobie Mateusz Tyll, który wywalczył zaszczytne
5 miejsce w kategorii chłopców. To ogromny sukces i wspaniałe osiągnięcie. Przypomnijmy, iż Mateusz jest również Mistrzem Powiatu
Wągrowieckiego w Szachach.
Świetnie spisała się także Aleksandra Tyll, uczennica klasy trzeciej,
która ambitnie i zaciekle pokonywała starsze rywalki zdobywając 13
miejsce w kategorii dziewcząt.
Sukcesy oraz chęć uczestniczenia w zawodach warcabowych oraz
szachowych są dowodem na to, iż w świecie zdominowanym przez
komputery i multimedia, gry planszowe i towarzyskie nadal cieszą się
ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej.
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OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
Rodzicu, Twoja ostatnia szansa, by zapisać dziecko
do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skokach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza informuje, że trwa nabór uczniów do klas pierwszych a także klas II-VI na rok szkolny 20112/2013.
Aby zachęcić Państwa do wyboru naszej szkoły, przedstawiamy różnorodne
aspekty funkcjonowania naszej placówki, spełniającej nie tylko podstawowe
zadania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze, ale także miejsca przyjaznego uczniom, kładącego nacisk na wszechstronny rozwój, wspieranie inicjatyw
dzieci i rodziców, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz
spełniającej najwyższe standardy wyposażenia w pomoce naukowe. Szkoła
podlega nieustannemu rozwojowi, jest na bieżąco doskonalona, podlega
remontom, zmianom i renowacji, a regularnie uzupełniane zaplecze dydaktyczne wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia.
Nasza placówka dysponuje:
• Salami do nauki języków obcych dla kl. I-III i dla kl. IV-VI wyposażonymi
w profesjonalny sprzęt dydaktyczny
• Salami informatycznymi dla klas I-III i kl. IV-VI dysponującymi nowoczesnymi komputerami
• Salą multimedialną, która spełnia wymogi sali konferencyjnej dzięki nowoczesnej technologii
• Salą wychowania komunikacyjnego
• Gabinetami przedmiotowymi
• Biblioteką, która oprócz bogatego księgozbioru, stanowi także Internetowe
Centrum Informacyjno-Multimedialne (ICIM)
• Salą gimnastyczną z zapleczem, szatniami i węzłem sanitarnym
• Świetlicą zapewniającą opiekę nad uczniami po skończonych zajęciach
• Stołówką i kuchnią
• Gabinetem logopedycznym
• Gabinetem pielęgniarki
• Sklepikiem szkolnym
W szkole działa wiele kół zainteresowań i organizacji:
• Samorząd Uczniowski
• Szkolny Klub Sportowy
• Kółko Warcabowo-Szachowe
• Kółko Plastyczne
• Kółko Matematyczne
• Kółko Czytelnicze
• Kółko Teatralne
• Kółko Historyczne
• Kółko Regionalne
• Kółko Językowe
• Kółko Informatyczne
• Kółko Multimedialne
• Kółko Wokalno-Muzyczne
• Kółko Przyrodnicze
• Kółko Polonistyczne
Ponadto uczniowie biorą udział w:
• Redagowaniu szkolnej gazetki Gadu gadu
• Szkolnym Zespole Taneczno-Wokalnym Fantazja
• Przygotowywaniu i prezentowaniu uroczystości szkolnych i imprez dla
środowiska lokalnego
• Zajęciach wyrównujących wiedzę
• Zajęciach dla uczniów wybitnie uzdolnionych
• Zajęciach logopedycznych
• Programach w ramach funduszy z UE
• Gimnastyce korekcyjnej
• Wycieczkach krajoznawczych, rekreacyjnych, przedmiotowych, do kina
i teatru
• Uroczystościach i świętach szkolnych
Nasi wychowankowie korzystają z pomocy:
• Pedagoga szkolnego służącego wsparciem dla rodziców, mającego stały
kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu
• Higienistki, która oprócz doraźnej pomocy organizuje szczepienia, fluoryzację, przeprowadza pogadanki dotyczące higieny i bezpieczeństwa
Efektami pracy jest udział w:
• Konkursach przedmiotowych z różnych dziedzin
• Konkurs Matematyczny Kangur, Świetlik
• Konkurs Przyrodniczy Salamandra
• Konkurs Historyczny Krąg
• Konkurs Wiedzy o Cystersach
• Zawodach i turniejach sportowych
• Konkursach i przeglądach artystycznych
• Wystawach i projektach edukacyjnych

Szachy

W ramach XIII Gimnazjady, 22 listopada w Wągrowcu odbyły
się Indywidualne Powiatowe Mistrzostwa w Szachach. W turnieju
gimnazjum reprezentowali: Karolina Gasińska, Patryk Szymkowiak,
Edward Surdyk i Hubert Tyll. W kategorii dziewcząt Karolina zdobyła
I miejsce i 10 grudnia 2011 r. reprezentowała powiat w Finale Województwa Wielkopolskiego w Szachach Indywidualnych. 24 stycznia
2012 r. reprezentacja gimnazjum zdobyła IV miejsce w Drużynowych
Powiatowych Mistrzostwach w Szachach. Gimnazjum reprezentowała
drużyna w składzie: Karolina Gasińska, Patryk Szymkowiak, Edward
Surdyk i Hubert Tyll. Opiekun: Ilona Węglewska

I Halowy Turniej Piłki Nożnej
Dziewcząt

Reprezentacja gimnazjum w składzie: Karolina Gasińska, Michalina Kaczyńska, Julia Kubiak, Sandra Kucz, Ewelina Loręcka, Kinga
Loręcka, Katarzyna Mendel, Magdalena Tyll, Paulina Wełnic zmagała się w I Halowym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 3 lutego
w Murowanej Goślinie. Dziewczęta po wyrównanej walce zdobyły IV
miejsce. Opiekun: Ilona Węglewska

Mistrzostwa powiatu
w Piłce Siatkowej

Dnia 25 stycznia w Skokach odbyły się Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt.
W turnieju rywalizowało 8 zespołów reprezentujących 6 szkół.
Klasyfikacja końcowa: I miejsce Skoki I w składzie: Małgorzata
Kucharska, Katarzyna Kaczmarek, Kinga Kruś, Aneta Deminiak,
Michalina Kaczyńska, Dominika Szczepaniak, Julia Burzyńska,
Agata Herkt, Roksana Nowak. Opiekun: Elżbieta Chojnacka
II miejsce Skoki II w składzie: Daria Kucz, Patrycja Dudzińska, Marta
Kubicka, Anna Świątkowska, Michalina Modlibowska, Daria Urbaniak, Teresa Janecko, Paula Królczyk, Eliza Mieleszczuk, Karolina
Saukens, Wiktoria Stróżyńska. Opiekun: Hanna Węglewska. III miejsce Mieścisko. IV miejsce Wągrowiec gmina. V-VI miejsce Wągrowiec
miasto, Damasławek. VI-VII miejsce Rąbczyn, Damasławek II
Dnia 26 stycznia w Skokach odbyły się Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Chłopców.
W turnieju rywalizowało 7 zespołów reprezentujących 6 szkół:
Klasyfikacja końcowa: I miejsce Mieścisko, II miejsce Skoki w składzie: Błażej Gebler, Krzesimir Kaczmarek, Szymon Druciarek, Łukasz
Rakowski, Hubert Sygnecki, Patryk Stoiński, Mateusz Futro, Hubert
Łukaszewski, Piotr Dembiński. Opiekun: Wiesław Sierzchuła, III
m. Wągrowiec Gmina, IV m. Damasławek I, V – VII m. – Rąbczyn,
Wapno, Damasławek II.

Piłka siatkowa Liga Gnieźnieńska

Dnia 22.01.2012 roku w Skokach odbył się drugi turniej Mistrzostw
Powiatu Gnieźnieńskiego w Piłce Siatkowej Kobiet. W rozgrywkach rywalizowało 5 drużyn: „Piast” Łubowo, Gimnazjum Kiszkowo, 2 zespoły
reprezentujące gimnazjum w Skokach oraz absolwentki naszej szkoły.
Wyniki poszczególnych spotkań: Skoki I – Skoki II 2:0; Łubowo –
Kiszkowo 2:0; Skoki – Skoki I 2:0; Łubowo – Skoki II 2:0; Kiszkowo
– Skoki I 0:2, Łubowo - Skoki 2:0, Skoki II – Kiszkowo 2:0, Łubowo
– Skoki I 2:0, Skoki II – Skoki 2:0, Skoki – Kiszkowo 2:0
Skład zespołu Skoki I:Małgorzata Kucharska, Katarzyna Kaczmarek, Aneta Deminiak, Julia Burzyńska, Dominika Szczepaniak, Agata
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Herkt, Roksana Nowak, Michalina Kaczyńska. Opiekun: Elżbieta
Chojnacka
Skład zespołu Skoki II: Patrycja Dudzińska, Teresa Janecko, Paula
Królczyk, Marta Kubicka, Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, Karolina
Saukens, Wiktoria Stróżyńska, Anna Świątkowska, Michalina Modlibowska, Daria Urbaniak. Opiekun: Hanna Węglewska
Skład zespołu Skoki (absolwentki):Monika Oksza – Skibińska, Sara
Sobik, Natalia Przybylska, Izabela Fidos, Monika Urbaniak, Natalia
Glapa, Patrycja Kobryś.
Klasyfikacja generalna po drugim turnieju: I m. „Piast” Łubowo, II
m. Skoki ( absolwentki), III m. Skoki I, IV m. Skoki II, V m. Kiszkowo

Uroczyste wręczanie nagród
i wyróżnień

Jeszcze przed feriami w piątek cała społeczność szkolna Gimnazjum
nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach spotkała się w hali w celu
wręczenia gimnazjalistom wyróżnień i nagród zdobytych w konkursach

z Bydgoszczą 1:2, Wyrzysk przegrał z Murowana Gośliną 0:4, w meczu
o 3 miejsce Skoki pokonały Chodzież 2:1, a w finale Września pokonała
Gryfino 2:1. Klasyfikacja generalna:
I miejsce – Września,
II miejsce – Gryfino,
III miejsce – Skoki,
IV miejsce – Chodzież,
V miejsce – Murowana Goślina,
VI miejsce – Wyrzysk,
VII miejsce – Bydgoszcz,
VIII miejsce – Łobżenica.
Organizator dziękuje za wszelką okazaną pomoc w organizacji
turnieju: Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Janowi Wójcikowi, Olgierdowi
Nowakowskiemu, sędziom: Tomaszowi Jarzembowskiemu i Mateuszowi Deminiakowi oraz uczennicom: Julii Burzyńskiej, Teresie Janecko,
Pauli Królczyk, Elizie Mieleszczuk i Wiktorii Stróżyńskiej.Skład drużyny: Karol Bartsch, Mikołaj Druciarek, Szymon Druciarek, Mateusz
Futro, Krzesimir Kaczmarek, Piotr Markiewicz, Damian Przybylski,
Łukasz Rakowski, Patryk Stoiński, Hubert Sygnecki. Zdjęcia z turnieju
można oglądać na stronie gimnazjum: www.gimnazjumskoki.pl
Opiekun: Grzegorz Samol

Giełda
Szkół Ponadgimnazjalnych

przedmiotowych i rywalizacji sportowej. Wszystkim nagrodzonym i tym
oczekującym na wyróżnienia życzymy sukcesów.
Grzegorz Samol

III Ogólnopolski Halowy
Turniej Piłki Nożnej

Bardzo silną obsadę miał III Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki
Nożnej. Do Skoków zjechały reprezentacje 8 szkół z 3 województw.
W grupie „A” rywalizowały: Skoki – Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków, Murowana Goślina – Gimnazjum nr 1 im. Hipolita
Cegielskiego, Września - Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego,
Wyrzysk - Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie, w grupie „B”
- Chodzież - Miejskie Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego, Łobżenica - Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II, Bydgoszcz
- Gimnazjum nr 52 im. Bydgoskich Olimpijczyków, Gryfino - Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich. Skoccy gimnazjaliści pokonali
kolejno w rozgrywkach grupowych: Murowana Goślinę 1:0, Wyrzysk
4:0 i Wrześnię 2:0.

W meczach półfinałowych pokonali Łobżenicę 3:0 i przegrali z Gryfinem 0:1. W meczach o poszczególne miejsca Łobżenica przegrała

2 marca 2012r. w piątek od godziny 17:00 na terenie Gimnazjum
w Skokach odbyła się Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych adresowana w
szczególności do uczniów klas III.
Celem giełdy było zapoznanie uczniów z bogatą ofertą kształcenia
szkół ponadgimnazjalnych powiatu wągrowieckiego i z najbliższych
okolic. W giełdzie uczestniczyły także szkoły z Murowanej Gośliny,
Objezierza, Poznania i Chodzieży. Szkoły biorące udział w tym przedsięwzięciu zaprezentowały swój dorobek, osiągnięcia a w szczególności
przedstawiły ofertę przygotowaną na rok szkolny 2012/2013. Była
okazja do zebrania szczegółowych informacji o szkołach następujących
typów: liceum ogólnokształcących, liceum profilowanych, technikach
i zasadniczej szkole zawodowej.
W trakcie imprezy każdy potrzebujący gimnazjalista miał możliwość
skorzystania z indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym, aby
móc trafnie wybrać odpowiedni dla siebie kierunek dalszej edukacji.
Mimo popołudniowych godzin szkołę odwiedziło sporo gimnazjalistów
aby z prezentowanych ofert kształcenia wybrać tę najwłaściwszą.
Pedagog szkolny Krzysztof Ołdziejewski-doradca zawodowy

Po sąsiedzku
w Murowanej Goślinie

13 marca nasi przyszli absolwenci (uczniowie i uczennice klas III)
zwiedzali szkołę ponadgimnazjalną w Murowanej Goślinie. Szkoła ta kształci przyszłych szefów
kuchni, kucharzy, pracowników
gastronomi i kelnerów. 39 uczniów
naszej szkoły miała możliwość popróbowania własnych możliwości
i umiejętności w poruszaniu się
na tym obszarze. Płonące potrawy
zwykle podaje się w restauracjach, bo kucharze przyrządzają je z zawodową sprawnością. Można je przygotować także w domu i taką
umiejętność poznali nasi uczniowie – płonące, słodkie naleśniki, które
od podstaw sami przygotowywali. Uczestniczyli czynnie w strojeniu
stołów i ustawianiu nakryć. Na zdjęciu uczennice klasy III d podczas
prac w kuchni (przygotowanie sałatki).
Pedagog szkolny Krzysztof Ołdziejewski - doradca zawodowy.
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BADAMY KSIĘŻYC Z NASA!

Szkolne Koło Astronomiczne „Antares”
działające w Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków w Skokach uczestniczy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym NASA
pod hasłem „GRAIL MoonKAM”. Już za kilka
dni uczniowie z całego świata po raz pierwszy
w historii otrzymają przez Internet dostęp do
kamer znajdujących się na sondach kosmicznych
badających Księżyc. Dwie bliźniacze sondy Ebb i Flow poruszają się
po orbitach, których tory przebiegają zaledwie 50 kilometrów nad powierzchnią Księżyca. Są one wyposażone w zestawy kamer MoonKAM
(Moon Knowledge Acquired by Middle school students), za pomocą
których młodzież będzie mogła wykonać zdjęcia wybranych rejonów
Księżyca, także tych znajdujących się "po ciemnej stronie". Misja księżycowa GRAIL potrwa około 80 dni. Kiedy nasza „misja” dobiegnie
końca zdamy z niej relację i zaprezentujemy unikatowe zdjęcia.
Grupa projektowa: Dominik Dereżyński, Roland Krzyżaniak, Angelika Mycka, Daria Mycka, Maciej Kujawa, Mateusz Nowak, Bartosz
Kular, Dawid Stajkowski, Joanna Werda, Roksana Wocińska
Opiekun koła: Małgorzata Dudek

Nagrody dla Najlepszych

Od dłuższego już czasu dyrekcja i grono nauczycielskie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie szukało pomysłu na skuteczniejsze zmotywowanie dzieci do nauki. W wyniku przemyśleń i dyskusji podjęto decyzję,
by najlepszych uczniów oraz klasy, które uzyskały wysoką średnią
z danego przedmiotu, nagrodzić specjalnymi medalami, statuetkami
i dyplomami. I tak oto w piątek 10 lutego Dyrekcja Szkoły w osobach
Pań Sławomiry Kędziory i Małgorzaty Przybysz, wręczyła zaszczytne
nagrody poszczególnym klasom oraz uczniom.
W szkole w Jabłkowie statuetkę w kategorii „Najlepsi Angliści”
zdobyła klasa czwarta. Pozostałe wyróżnienia w kategorii „Najlepsi Humaniści”, „Najlepsi Matematycy”, „Najlepsi Przyrodnicy”,
„Najlepsi Artyści” i „Najlepsi Sportowcy” zdobyła klasa szósta
i tym samym sięgnęła po medal z napisem „Superklasa”. W Punkcie
Filialnym w Lechlinie w każdej z sześciu kategorii bezkonkurencyjna okazała się klasa piąta i to ona zgarnęła wszystkie statuetki,
łącznie z tytułem „Superklasy”. Natomiast w Punkcie Filialnym
w Rejowcu sukces przypadł w udziale dwom klasom – piątej i szóstej.
Klasa piąta otrzymała statuetki dla „Najlepszych Matematyków”,
„Najlepszych Przyrodników” i „Najlepszych Artystów”. Wyróżnienia dla „Najlepszych Humanistów”, „Najlepszych Anglistów”
i „Najlepszych Sportowców” stały się udziałem klasy szóstej. Jako że
klasa szósta przewyższyła piątoklasistów średnią ocen z zachowania,
to właśnie ona zdobyła medal dla „Superklasy”.
Oprócz wysiłku zespołów klasowych nagrodzono tego dnia także
osiągnięcia indywidualne. Uczniowie, którzy w pierwszym semestrze
zdobyli średnią ocen powyżej 4,75 otrzymali z rąk Dyrekcji dyplomy
uznania oraz plakietki z napisem „Uczeń na medal”. Wyróżniono w ten
sposób następujących uczniów:
Szkoła w Jabłkowie: Zuzanna Grzechowiak kl. III, Natalia Dudek
kl. IV, Wiktoria Klimczak kl. IV, Kinga Piechowiak kl. VI
PF w Rejowcu: Mateusz Konieczny kl. III, Weronika Blados kl. IV,
Ilona Nowicka kl. V, Weronika Smykowska kl. V, Weronika Grynia kl.
VI, Weronika Mucha kl. VI, Magdalena Paczyńska kl. VI
PF w Lechlinie: Anita Sydow kl. III, Ewelina Gruszka kl. V, Dominika
Pawlicka kl. V, Mateusz Kruś kl. V, Weronika Sydow kl. VI
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Wierzymy, że
wręczone tego dnia dyplomy, statuetki i medale zmotywują uczniów
do systematycznego zdobywania wiedzy i przyczynią się do zwiększenia

zdrowej rywalizacji, gdyż statuetki dla najlepszej klasy mają charakter przechodni. A zatem następne rozdanie i szansa na wygraną już
w czerwcu!

Święto Kobiet

Z okazji przypadającego ósmego marca Dnia Kobiet w szkołach
prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA odbyły się
okolicznościowe przedstawienia. W Punkcie Filialnym w Lechlinie
uczniowie klasy trzeciej i drugiej przygotowali pod okiem pana Piotra
Wiśniewskiego program kabaretowy pt. „Kochane kobiety”. Z przymrużeniem oka przedstawiono męski punkt widzenia na otaczającą
nas rzeczywistość. Wniosek, który wysnuli młodzi panowie utyskujący
w swym gronie na kobiety, sprowadził się ostatecznie do następującego przesłania: Świat bez kobiet byłby przerażająco nudny! W szkole
w Jabłkowie uczniowie przygotowali dla swych pań i koleżanek
specjalne wierszyki i piosenki. Nad całością programu artystycznego
czuwał pan Antoni Wiśniewski. Natomiast dziewczęta przygotowały
pod kierunkiem pani Joanny Tomczak nowatorskie wykonanie poloneza, biorąc pod uwagę fakt, iż oprócz tradycyjnych kroków, pojawiły
się motywy charakterystyczne dla rytmicznego hip-hopu. W Punkcie
Filialnym w Rejowcu Dzień Kobiet świętowano osobno w każdej z klas.
Chłopcy wyrazili swą pamięć i sympatię wobec dziewczynek, wręczając
im słodycze i drobne upominki. Najważniejsze jednak, że tego dnia nie
zabrakło serdecznej atmosfery i szczerych, z serca płynących życzeń.

Konkurs czytelniczy w Lechlinie

13 marca 2012 roku w szkole w Lechlinie odbył się konkurs czytelniczy „ W krainie baśni Andersena” Uczniowie klas II i III ze szkół
prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” musieli
wykazać się wiedzą dotyczącą treści baśni autorstwa H. Ch. Andersena. Uczestnicy wykazali się ogromną znajomością tematu i dopiero
długotrwająca dogrywka wyłoniła zwycięzców.
Laureatami konkursu zostali Jan Szymański z klasy III – 1 miejsce
Gracjan Piec z klasy III – 2 miejsce i Weronika Koperska z klasy II – 3
miejsce. W przerwie między etapami konkursu dzieci obejrzały przedstawienie „W krainie baśni” przygotowane przez uczniów z Lechlina.
Każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę książkową. Konkurs przygotowali nauczyciele z lechlińskiej placówki Justyna Graczyk, Grażyna
Mazurek i Piotr Wiśniewski.
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Ceny zbóż i warzyw
Obecnie (z dnia 15 marca 2012 r) ceny skupu zbóż na poziomie :
żyto na mąkę ok. 900 zł/tona, pszenica na mąkę do 820 zł/t, jęczmień
ok. 740 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych
w Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę do 760 zł/tona,
pszenżyto ok. 720 zł/t, jęczmień na paszę w cenie do 720 zł/t. Ziarno
kukurydzy – suche (14 %) – w skupie ok. 650-700 zł/tona. Do ceny doliczyć VAT. Obecnie targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia średnio
45 zł za 50 kg, pszenicy do 50 zł za 50 kg, ziemniaki jadalne średnio ok.
0,60 zł za 1 kg. Targowiskowe ceny warzyw i owoców : marchew 1,80
zł/kg, podobnie cebula. Biała kapusta ok. 0,60 zł/kg, pietruszka, seler
ok. 4,50 zł/kg, buraczki 1,50 zł/kg, ładne jabłka ok. 3,00 zł/kg.
Ceny tuczników i bydła rzeźnego
Cena skupu tuczników (z dnia 15 marca 2012) – średnio 4,70 – 4,80
zł/kg plus VAT. Maciory ok. 3,20 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt
średnio 140 – 160 zł/szt. Duże prosięta z ferm hodowlanych ok. 8,0
zł za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego korzystne
– i tak: byki ok. 7,00 – 7,20 zł/kg plus VAT, jałówki 5,40 – 5,50 zł/kg ,
krowy 4,00 do 5,00 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok. 0,95 - 1,25 zł/
litr plus VAT.
Inne ceny – na dzień 15 marca 2012 r.
Wysokie ceny nawozów, np. saletra amonowa ok. 1430 (rok temu
1300) zł/t, saletrzak ok. 1290 zł/tona, mocznik ok. 1715 (rok temu 1500)
zł/t, sól potasowa ok. 1925 zł/t, a polifoska „5” ok. 1860 (rok temu
1500) zł/tona, superfosfat 20% w cenie ok. 1000 zł/t. Wysoka jest cena
oleju napędowego – średnio 5,70 zł/litr. Rok temu około 5,00 zł/litr.
Inne wiadomości
Rok temu, w marcu 2011 ceny skupu zbóż, np. pszenica była w cenie
ok. 930 zł, żyto było średnio 800 zł za 1 tonę, jęczmień był w cenie ok.
770 zł za tonę.
Cena skupu tuczników się ostatnio obniżyła, ale i tak jest obecnie
ok. 0,70 zł/kg wyższa niż rok temu. Aktualne pogłowie trzody chlewnej i bydła w Polsce jest dużo, dużo mniejsze niż jeszcze kilka lat
temu. Dlatego też utrzymuje się dobra cena skupu bydła rzeźnego.
W ostatnich dniach wzrasta cena jaj kurzych. Jest to związane z tym,
że część ferm kurzych nie spełnia od tego roku wymogów „unijnych”
odnośnie chowu kur niosek i jest likwidowana. Wyższe niż rok temu
są ceny paliw i ceny nawozów mineralnych. W pierwszej połowie
lutego wystąpiły bardzo silne mrozy i niektóre zasiewy rzepaku oraz
zbóż ozimych bardzo ucierpiały. Niektóre wymarzły prawie całkowicie,
a niektóre częściowo i jest mało zdrowych roślin – tam będą niskie
plony. Część upraw będzie musiała być zaorana i powtórnie obsiewana.
Jest to duża strata dla rolników – szczególnie dla tych, którzy nie mają
zapasów dobrego, własnego materiału siewnego zbóż jarych, a zakup
zbóż jarych do siewu jest praktycznie w „Centralach Nasiennych” już
nie możliwy – zboże zostało wykupione mimo, że cena była wysoka w granicach 195 zł owies do ok. 230 zł pszenica jara za 100 kg. Na
początku kwietnia będzie już wiadomo jak dużo jest strat po zimie
i które zasiewy ozime będą zaorywane. Po zaoranym rzepaku ozimym,
tam gdzie stosowano jesienią niektóre środki przeciw chwastom nie
należy siać zbóż jarych bo nie będą rosły. Można wysiewać rzepak jary
(trudno kupić nasiona), który jednak w polskich warunkach daje niskie
plony. Rzepak będzie drogi.
W przypadku braku zboża siewnego na niektórych polach po zaoranych zbożach można wysiewać np. łubin lub groch pastewny (peluszkę) – przy odrobinie szczęścia można jeszcze spotkać w „Centralach”
nasiona łubinu i grochu pastewnego 220 – 270 zł/dt. Tegoroczna zima
będzie „nauką” dla wielu rolników, aby w przyszłości przy zakupie
nasion rzepaku i zbóż ozimych sprawdzać czy kupowana odmiana jest
odporna na mrozy. Ostatnio na to rolnicy mniej zwracali uwagę i teraz
mamy straty, bo odmiany mało odporne na mrozy bardzo ucierpiały
– wymarzły. Zarówno rzepaku jak i zbóż ozimych.

Większość rolników w ostatnich miesiącach otrzymała dopłaty
bezpośrednie za 2011 rok, a już od 15 marca rolnicy mogą składać do
Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
nowe wnioski o dopłaty 2012 roku.
Natomiast wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” (zbóż, łubinu,
grochu) rolnicy mogą składać do Agencji Rynku Rolnego już od 16
stycznia 2012 r. Kwoty dopłat tak jak w ubiegłym roku. Obowiązują
nowe druki.
W 2012 roku jest nieco wyższa stawka dopłaty do paliwa (oleju
napędowego) dla rolników i wynosi 0,95 zł do 1 litra. Uwaga - wnioski
o dopłatę do paliwa rolnicy musieli składać już w miesiącu lutym 2012
r – za okres wrzesień 2011 do styczeń 2012. Następne w sierpniu 2012r
- rachunki za luty – lipiec 2012.
Skoki, 15 marca 2012 r.
Doradca Rolników - Stanisław Kida
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Wągrowcu
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
DO BIURA POWIATOWEGO - ROK 2012
I. PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE I ONW 2012:
15 marca – 15 maja 2012 r. – ostateczny termin to 11 czerwiec 2012r.,
ale po 15 maja za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą
zmniejszenia należnej kwoty o 1 %.
Zmiany do wniosku można składać do 31 maja 2012 r.,
-ostateczny termin do 11 czerwca , ale po 1 czerwca za każdy dzień
roboczy opóźnienia, stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty o 1%
w stosunku do działki, co do której dokonano zmiany.
II. WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ PROW 2007-2013:
wnioski nowe i kontynuacyjne: 15 marca - 15 maja – ostateczny
termin to 11 czerwiec 2012r., ale po 15 maja za każdy dzień roboczy
opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty o 1 %.
III. ZALESIANIE:
wnioski kontynuacyjne: 15 marca- 15 maja (PROW 2007-2013) –
ostateczny termin to 11 czerwiec 2012r., ale po 15 maja za każdy dzień
roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty o 1
%. wnioski kontynuacyjne: 1 czerwca - 15 lipca (PROW 2004-2006)
nowe wnioski na zalesienia: 1 czerwca – 31 lipca
oświadczenie o wykonaniu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzające ten fakt: do 20 maja roku, w którym zalesienie
wykonano wiosną, albo roku następującego po roku, którym zalesienie
wykonano jesienią.
IV. KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW: od 2 stycznia 2012r. (termin
podany do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR) do następnego dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej
wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji,
z której wynika, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające
ze złożonych wniosków osiągnęło poziom co najmniej 120% środków
finansowych dostępnych na takie wsparcie w ramach PROW 2007-2013.
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Harcerska zima

Tegoroczne zimowisko zostało zorganizowane na terenie naszej
Gminy we wsi Brzeźno. Bazą noclegową, stołówką, miejscem gier,
zabaw, nauki i wypoczynku była miejscowa wiejska świetlica.
Pierwszego dnia po zakwaterowaniu, ułożeniu swoich bagaży,
zorganizowaniu stołówki i miejsca, w którym jedliśmy posiłki, odbył
się pierwszy apel. Uczestniczyło w nim 33 uczestników zimowiska. Po
zwyczajowych meldunkach zapoznaliśmy się z zasadami obowiązującymi na biwaku oraz ramowym programem na czas trwania naszego
pobytu w Brzeźnie.

Jeszcze przed kolacją mieliśmy spotkanie z najbardziej znanym
mieszkańcem tej wsi a zarazem burmistrzem naszego Miasta i Gminy
Panem Tadeuszem Kłosem. Szczególnie interesujący był ten fragment
spotkania, w którym harcerze zaczęli zadawać pytania naszemu włodarzowi. Jak potem stwierdził nasz gość niektóre z nich były bardzo
ciekawe, harcerze bowiem oprócz pytań o ulubione potraw, kolor,
zwierzęta, czy sport, pytali także o problemy związane z pełnionymi
obowiązkami i sprawami naszej społeczności lokalnej.
Następnego dnia po śniadaniu i porannych porządkach pod przewodnictwem Pana Karola Kłosa, mimo padającego śniegu i silnego
wiatru, poszliśmy na spacer. Celem naszej wycieczki była Góra Zamkowa, przez tubylców zwana Schlosbergiem. Po drodze była okazja do
rzucania się śnieżkami, robienia orłów czy innych zabaw na śniegu,
którego przed feriami trochę brakowało. Po powrocie czekał na nas
pyszny schabowy z ziemniakami i surówką. Wszyscy wcinali aż im
się uszy trzęsły. Lecz nie był to koniec atrakcji. Tego dnia jeszcze
raz poszliśmy w teren tym razem na zaproszenie pana leśniczego
Roberta Zaganiaczyka tropiąc ślady na śniegu dotarliśmy do małej
leśnej polanki, na której płonęło ognisko. W pobliskim lesie odbył się
konkurs rzeźby w śniegu – dominowały bałwany, a następnie bitwa na
śnieżki. Każdy mógł też posilić się pyszną kiełbaską i ogrzać się przy
płomieniach. Pełni wrażeń, już po zmroku wróciliśmy do naszej bazy
na zasłużony odpoczynek.
Ostatniego dnia czekało nas jeszcze spotkanie z przyrodą. Podzieleni za zastępy, uzbrojeni w mapy poszliśmy szukać leśnego paśnika.
Po chwili przybył nasz dobry znajomy Pan Robert i przywiózł worek
kukurydzy, którą według dokładnych instrukcji leśniczego rozsypaliśmy
wokół paśnika. Natomiast na pobliskich gałęziach drzew i krzewów
rozwiesiliśmy przygotowaną wcześniej karmę dla sikorek. W drodze
powrotnej do Brzeźna na świeżym śniegu obserwowaliśmy poranne
ślady buszowania dzików i tropy innych mieszkańców lasu.
Ostatnie godziny zimowiska wypełnił turniej zastępów, który
zakończył się zwycięstwem „Stokrotek”, pakowanie i prace porząd-

kowe. Po południu wszyscy rozjechali się do domów na dalszą część
zimowych ferii.
Rada Drużyny składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom,
które pomogły nam w przygotowaniu i przeprowadzeniu naszego zimowiska, a w szczególności Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi,
Państwu Ewie i Dariuszowi Górczyńskim, Pani Kazimierze Rybickiej,
Panu Karolowi Kłosowi, Panu leśniczemu Robertowi Zaganiaczykowi
oraz rodzicom i krewnym uczestników zimowiska.
Drużynowy hm. Andrzej Surdyk HR

Jeden remis, dwa zwycięstwa
i cztery przegrane w spotkaniach sparingowych „Wełny”

Nie wiedzie się w spotkaniach kontrolnych piłkarzom I drużyny
naszej „Wełny”. Nic tu nie pomogły: zmiana trenera – od stycznia
skocką ekipę prowadzi Włodzimierz Michalski – wzmożone treningi
i powrót na boisko kontuzjowanych zawodników.
Po styczniowym, remisowym sparingu z Sokołem Damasławek,
o którym informowaliśmy w lutowym wydaniu Wiadomości Skockich,
a którego wynik przypominamy, pozostałe spotkania przedstawiają
się następująco:
„Wełna” Skoki – „Sokół” Damasławek; 3-3, strzelcy bramek dla „Wełny”: Marcin Ślósarczyk senior, Paweł Smykowski i Jakub Trojanowski.
18.02 w Wągrowcu „Wełna” Skoki – „Noteć” Czarnków; 0-2,
25.02 w Wągrowcu „Wełna” Skoki – „Sparta” Oborniki; 2-5, strzelcy
bramek dla „Wełny”: Paweł Smykowski i Radosław Rakowicz.
29.02 w Wągrowcu „Wełna” Skoki – „Orkan” Objezierze; 7-1, strzelcy
bramek dla „Wełny”: Eryk Nadworny - 2, Radosław Modlibowski – 2,
Marcin Ślósarczyk senior – 2 i Marcin Kuliński - 1.
3.03 na boisku treningowym w Skokach „Wełna” Skoki – „Wełna”
Rogoźno; 1-3, strzelec bramki dla „Wełny”: Eryk Nadworny.
10.03 w Murowanej Goślinie „Wełna” Skoki – „KS 1999” Łopuchowo;
1-3, strzelec bramki dla „Wełny”: Radosław Modlibowski.
13.03 w Kiszkowie „Wełna” Skoki – „Wełnianka” Kiszkowo; 2-1,
strzelcy bramek dla „Wełny”: Grzegorz Meler i Radosław Modlibowski.
Jak na razie, to tylko spotkania kontrolne, które poszczególne
drużyny, mniej lub bardziej poważnie traktują, ale spotkania te, są
też okazją do poznania przeciwników, bo przecież z niektórymi z nich
przyjdzie naszej drużynie już za kilka tygodni zmierzyć się na boisku
w ramach rozgrywek rundy wiosennej.
I w tej sytuacji skockim kibicom pozostaje jedynie wierzyć, że ich
„ulubieńcy” poprawią swą formę i do tych spotkań podejdą z większym
zaangażowaniem, tak że na ich mecze znów będzie warto chodzić.
I tego, zarówno zawodnikom jak i kibicom życzymy.

IV Sołecki Turniej w Tysiąca.

W dniu 2 marca w świetlicy wiejskiej w Rościnnie odbył się IV
Sołecki Turniej w Tysiąca. W karcianych zmaganiach uczestniczyło
13 osób. Na przysłowiowym pudle stanęli: miejsce I - Jurek Pauszek,
miejsce II - Hubert Czarnecki oraz miejsce III Leszek Nowakowski.
Zwycięzcom gratulujemy. Nagrody i upominki w turnieju ufundowała Rada Sołecka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.
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BUDUJĄ NARVIK
Przemysław Jarecki i Ryszard Kruk przybyli do Narviku i chcą tu być
Ta zapowiedz sygnalna, która wraz ze zdjęciem, 16 sierpnia 2011 roku pojawiła się na 1 stronie norweskiej gazety FREMOVER polecająca zamieszczony na rozkładówce tego numery wywiad z przybyszami z
Polski, Przemysławem Jareckim i Ryszardem Krukiem.
W trakcie wywiadu jego bohaterowie mówią
o swej drodze życiowej i o pracy w Narviku.
Aktualnie pracują w centrum Narviku przy
budowie 20-piętrowego „Rica Hotel”. Ich
współpracownikami są Norwegowie, Duńczycy,
Niemcy , Rumuni i przybysze z innych państw
europejskich, a nawet z dalekiego Pakistanu.
Wszyscy są szanowani, nie tylko przez współpracowników, ale i przez pracodawców. I to właśnie,
obok pewności pracy oraz czterokrotnie wyższej
niż w Polsce pensji, obok pięknych krajobrazów
i możliwości spełnienia swych pasji – łowienia
ryb, turystyki i fotografii zdaniem rozmówców
przemawia za korzyściami pracy w Norwegii.
W Narviku, morze, góry, jeziora, rzeki, no
i oczywiście tundra są w zasięgu ręki. Wszystko
w jednym miejscu, tak że można z łatwością na
co dzień – latem i zimą, łączyć pracę z wypoczynkiem. Można też bez przeszkód zaprosić tu na
pobyt swych bliskich.
Bo przecież Narvik, to położone 240 km za
kołem podbiegunowym 19 tysięczne miasto
portowe, to przystań promowa, port rybacki
i port przeładunkowy z którego wypływa około
30 mln ton szwedzkiej rudy żelaza, dostarczanej
tu linią kolejową z Kiruny w Szwecji. To też
kraina Lapończyków (Saamów) i ich reniferów.
Ale to też, Pomnik polskich marynarzy z ORP
Grom poległych w bitwie o Narvik oraz ich kwatera na cmentarzu i poświęcone im uroczystości
rocznicowe i pewnie, pamięć o polskich marynarzach i żołnierzach biorących udział w walce
z hitlerowskimi Niemcami wywołuje szczególną
sympatię dla Polaków.
Ale o tym rozmawiam już z bohaterem wywiadu Ryszardem Krukiem i jego małżonką
Anną w trakcie jego pobytu na urlopie w kraju.
Zatrudnionym za Kołem Podbiegunowym
przysługuje więcej urlopu; wykorzystuje - 1
miesiąc na przełomie grudnia i stycznia, 2
tygodnie w czasie Świąt Wielkanocnych i 1
miesiąc w okresie letnim. Przeglądając zdjęcia

autorstwa Ryszarda przy okazji proponuję mu
rozmowę z Dyrektorem Biblioteki panią Elżbietą Skrzypczak w sprawie urządzenia wystawy
zdjęć ukazujących Norwegię. Przypominam też
sobie, a przy okazji uzupełniam wiadomości
z życia Ryszarda, z którymi pragnę podzielić się
z czytelnikami Wiadomości Skockich.
***
Ryszard Kruk, syn Edwarda i Janiny urodził
się 8 czerwca 1956 roku w Ustrzykach Dolnych,
gdzie odbywający służbę wojskową, a następnie
pracujący w Bieszczadach ojciec zawarł związek
małżeński z mieszkanką Czarnej. Po kilku latach
Krukowie zamieszkali w Wielkopolsce, a w
grudniu 1962 roku w Skokach. Tutaj też Ryszard
ukończył Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza, po czym podjął naukę w Technikum
Leśnym w Goraju, z którego przeniósł się do
Szkoły Zawodowej przy ul. Kościuszki w Wągrowcu. Po ukończeniu tej szkoły rozpoczął pracę w zawodzie hydraulika w Przedsiębiorstwie
Robót Instalacyjno Montażowych Budownictwa
Rolniczego w Wągrowcu. W latach 1981-1983
pracował w Zakładach Wodociągowych w Sko-

kach. W tym też czasie zawarł związek małżeński
z Anną Kamińską i w związku tym doczekał się
synów Łukasza i Kamila. Potem przemiennie
była praca w sektorze prywatnym – był pracownikiem, prowadził własną działalność i był
współprowadzącym zakład. I może byłoby tak
do dzisiaj, gdyby nie wyjazd młodszego o trzy
lata brata Janusza do pracy w Norwegii i jego
opowieści o tym kraju.
Wciągnęły one naszego bohatera do tego
stopnia, że 3.01.2005 roku trafił do Norwegii,
a 5 stycznia 2005 podjął pracę w okolicach
Oslo. Norwegia, wywarła tak korzystne wrażenie
na Ryszardzie, że nawet po powrocie brata do
Polski zdecydował się pozostać w niej i ruszył
na północ. Poprzez Koło Podbiegunowe na rok
trafił do pracy w okolice Tromso, a ostatecznie
zakotwiczył w Narviku, gdzie zamieszkał i pracuje do dzisiaj. W międzyczasie odbył kursy
językowe z języka angielskiego i norweskiego
oraz kursy zawodowe.
Z początku pewnym zaskoczeniem dla
Skoczanina była panująca za Kołem Podbiegunowym od listopada do połowy stycznia noc
polarna i trwający od końca maja do sierpnia 24
godzinny dzień - gdy słońce nie zachodzi. Ale
z czasem i to stało się czymś normalnym.
Zainteresowanie ojca Norwegią podzielił syn
Kamil, który po ukończeniu szkoły oraz kursów
spawania stali nierdzewnej i języka angielskiego
w roku 2008 dołączył do niego. Od tej chwili
wspólnie wynajmują mieszkanie, wspólnie
pracują i wspólnie realizują swe pasje.
Ryszard w Narviku chciałby pracować do
emerytury. Czas pokaże co będzie potem. Na razie nie jest zdecydowany, czy zamieszka w małym
domku nad stawem w Skokach, czy pozostanie
w Narviku. Tak czy inaczej, albo będzie jeździł
„na wakacje” z Narviku do Skoków, albo ze
Skoków do Narviku. Bo jak na razie, Narvik
stał się jego drugim domem.
Edmund Lubawy

