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25 A MOŻE 35 LAT MINĘŁO
CZYLI JUBILEUSZ 7 SKOCKIEJ DRUŻYNY
HARCERSKIEJ „HYCE”

W 2016 mija 35 lat od Zlotu Harcerstwa Polskiego, który odbył się
we wrześniu 1981 roku w Krakowie. Na ten zlot wybrała się reprezentacja skockich harcerzy dumnie niosąc proporzec napisem „HYCE”.
Dało to początek działalności drużynie, która przyjęła numer 7. 10 lat
później, w 1991, nastąpiła jej reaktywacja. Także we wrześniu tego roku
przy Szkole Podstawowej w Skokach, wtedy ośmioklasowej kolejna
grupa młodzieży i dzieci założyła zielone i szare mundury kontynuując
działania starszych kolegów. Tak więc w tym roku obchodzić będziemy
jubileusze. W związku z tym zawiązała się grupa inicjatywna, która
planuje we wrześniu tego roku (roboczy termin to sobota 17 września
br.) zorganizować uroczysty zlot byłych i obecnych członków 7 Skockiej
Drużyny Harcerskiej „HYCE” oraz wszystkich, którzy sympatyzują ze
szkockimi harcerzami. Zainteresowanych udziałem, pomocą w zlocie
proszę o kontakt: surdyk@poczta.onet.pl lub tel. 783 29 49 68

19 marca 2016 / sobota
godz. 17.00
hala Gimnazjum w Skokach
ul. Rogozińska 1

Wkrótce na stronach gminy i w Wiadomościach Skockich dalsze
informacje
Drużynowy 7 SDH „HYCE”
hm Andrzej Surdyk HR

V RAJD ROWEROWY
w NIEZNANE

3 kwietnia (niedziela) 2016
START - TARGOWISKO w Skokach
META - ?????????????

Dwie trasy:
- godz. 9:30 - DLA WYTRWAŁYCH - 50 km
- godz. 10 - REKREACYJNA - 25 km

Wystąpią:

powrót ok. 20 km

Krzysztof Respondek
Jacek Silski
zespół „Duo Coral”

Udział w Rajdzie
jest nieodpłatny

Cena biletu: 35 zł

Dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób - zniżki

Bilety do nabycia w sekretariacie
Biblioteki Publicznej w Skokach,
ul. Rogozińska 1B
oraz na kupbilecik.pl
Organizator:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
61 82 42 281, 798 824 520

Od lewej: Edward Surdyk, Antoni Wiśniewski, Marek Urbanowicz, Maria Kulus,
Ewa i Janusz Błażyńscy. W dolnym rzędzie: Michał Grzegorzewski, Filip Błażynski,
Andrzej Surdyk, Dawid Bartkowiak, Jerzy Cybulski.

Zapraszamy!

WYMAGANE ZAPISY
z podaniem wybranej trasy:
e-mail: turystyka@gmina-skoki.pl
tel.: 61 8925 820, 691 726 319 (9.00 – 15.00)
do 30 marca 2016

Zaprasza
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą pełną odpowiedzialność
za ewentualne szkody wyrządzone na trasie i mecie.
DZIECI I MŁODZIEŻ DO 16 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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Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Serdecznie zapraszają na

NORDIC WALKING 50 +

Zawszę w środy: !!!

- 30 marca godz. 14 - świetlica w Brzeźnie
- 13 kwietnia godz. 16 - MOW w Antoniewie
- 11 maja godz. 17 - wiata w Niedzwiedzinach
- 15 czerwca godz. 18 - świetlica w Budziszewicach
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Wiosenne rozpoczęcie sezonu
turystycznego w “Puszczy Zielonka”

20 marca 2016/niedziela
na 3 sposoby:
- NORDIC WALKING (ok. 11 km) - godz. 10
- BIEGOWO (ok. 11 km) - godz. 10:45
- ROWEROWO (ok. 30 km) - godz. 10
Obowiązkowe zapisy przyjmujemy do 17 marca:
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA)
tel. 61 8925 820, 691 726 319 e-mail: turystyka@gmina-skoki.pl
z podaniem wybranej trasy i miejsca zamieszkania
Na zgłoszonych uczestników czekać będzie posiłek regeneracyjny oraz losowanie nagród

Start i Meta: “Gościniec Winnica”
Sławica, ul. Dzwonowska 1

Zapraszają:

Do udziału w pieszych wycieczkach zapraszamy
mieszkańców Skoków w wieku 50 +

NA!

Dla zgłoszonych uczestników
posiłek regeneracyjny na mecie
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Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

ZAPRASZAMY :-)

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Serdecznie zapraszają na

WYKŁADY PROZDROWOTNE 50+
Zawszę w poniedziałki
o godz. 18 do sali konferencyjnej UMiG w Skokach

- 21 marca - podstawy udzielania pierwszej pomocy
- 18 kwietnia - choroby układu moczowego
- 16 maja - choroby układu pokarmowego
- 23 maja - badania prób wątrobowych (godzina do ustalenia)
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Do udziału w zajęciach zapraszamy
mieszkańców Skoków w wieku 50 +

ZAPRASZAMY :-)
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WYZWOLEŃCZY
TURNIEJ STRZELECKI

Przyszli na świat i w naszej społeczności
znaleźli swe miejsce na ziemi:
Kantorski Jan ur. 01.01.2016
Zaganiaczyk Tymon ur. 13.01.2016
Radzimski Stanisław ur. 14.01.2016
Wilkosz Paulina ur.20.01.2016
Zaremba Bartosz ur. 20.01.2016
Nowak Dawid ur.22.01.2016
Gruszczyński Wiktor ur.26.01.2016
Kubiak Inga ur. 27.01.2016
Stec Olivier ur.02.02.2016
Wiater Tymoteusz ur.03.02.2016
Kaźmierczak Maja ur.05.02.2016
Gruszka Kuba ur.05.02.2016

23 stycznia 1945,wraz z 3 czołgami Armii Czerwonej, które od strony
Wągrowca serdecznie witane przez mieszkańców wjechały do Skoków ,
zakończył się okres okupacji hitlerowskich Niemiec na Ziemi Skockiej.
Pamiętając o tym historycznym wydarzeniu Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach, w dniu 30 stycznie 2016 r. w swej siedzibie przy ul.
Wągrowieckiej zorganizowało IX Wyzwoleńczy Turniej Strzelecki.

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński
i założyli rodzinę:
Gonigroszek Kinga i Bogacki Adam
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku
na skockiej ziemi znaleźli:
Brajewski Edward r.1930 Skoki zm. 26.01.2016
Szymkowiak Roman r.1958 Roszkówko zm.30.01.2016
Słomka Franciszka r.1920 Wysoka zm.01.02.2016
Nowakowski Leszek r. 1956 Rościnno zm.13.02.2016
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dyżury pracowników
Urzędu Skarbowego
W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych, wzorem lat poprzednich pracownicy Urzędu Skarbowego w Wągrowcu, będą pełnić dyżur w dniu
02.03.2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w godzinach
od 8.00 do 15.00.
Podczas dyżuru można uzyskać niezbędną pomoc i złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 listopada 2015 roku
upłynął termin płatności IV raty podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane odsetki za zwłokę.

Termin płatności I raty w/w podatków za 2016 r.
upływa 15 marca 2016.

„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

Na Turniej ten złożyły się:
Turnieje Ogólnodostępne, w tym:
- Memoriał (zamordowanych w latach 1939- 1940 przez hitlerowskich okupantów) Braci Kurkowych Edmunda Maćkowiaka i Stanisława Glinkiewicza o Puchar Przechodni.
Udział w nim wzięło 12 czteroosobowych drużyn, a jego zwycięzcą
i zdobywcą Pucharu została reprezentacja Budowlanych Rosik w składzie: Michał Rosik, Mariusz Kielma, Robert Koteras i Mikołaj Koteras.
Drugie miejsce wywalczyła drużyna Koła Łowieckiego „Borsuk”w składzie: Krzysztof Bocheński, Paweł Szymaś,Dariusz Bałażyk i Robert
Szymkowiak a III miejsce drużyna Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
tworzona przez Pawła Ślósarczyka, Halinę Wojciechowską, Przemysława Bagrowskiego i Alojzego Pacholskiego. Kolejne miejsca zajęły
reprezentacje: Związku Emerytów, Rencistów I Inwalidów, Sołectwa
Rejowiec, Sołectwa Rościnno, Urzędu Miasta i Gminy, 7 Skockiej
Drużyny Harcerskiej „HYCE”, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków i Klubu Sportowego „Wełna”.
- Turniej o Puchar Skoków: Zwyciężył i Puchar zdobył Krzysztof
Migasiewicz. II miejsce zajął Aam Mroziński a III Janusz Król.
- Turniej Punktowy w Kategorii:
- Panów: Wygrał Mikołaj Koteras. II miejsce zajął Franciszek Szklennik a III miejsce Mariusz Kielma.
- Pań: Wygrała Irena Szymaś. Na II miejscu uplasowała się Halina
Wojciechowska a na III Czesława Kiełczewska.
- Młodych Strzelców: Wygrał Michał Szklennik. II miejsce zdobył
Albert Grzegorzewski a III Artur Cibail.
- Turniej o Tarczę Darczyńców : Wygrał i Tarczę zyskał Franciszek
Szlenik. II miejsce zajął Mikołaj Koteras a III Krzysztof Jachna.
oraz
- Turniej Bracki- Strzelanie do Tarczy Brackiej, ograniczony do
członków Bractwa: I miejsce i Tarczę zdobył Stanisław Grzegorzewski.
Na II miejscu uplasował się Krzysztof Przykucki a na III Krzysztof Migasiewicz.
Najcelniejszy strzał dnia oddał Dariusz Bałażyk.
Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w każdym Turnieju obdarowani
zostali Pucharami, a drużyny uczestniczące w Memoriale również
nagrodami rzeczowymi.
Wszyscy uczestnicy Turnieju mogli skorzystać z bufetu szwedzkiego
oraz kawy, herbaty i słodkości zabezpieczonych przez Bractwo Kurkowe.
Stanisław Grzegorzewski
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89 km posiada Powiat Wągrowiecki, a 21 km Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz spotkał się
z mieszkańcami
Ku miłemu zaskoczeniu Burmistrza oraz radnych sala konferencyjna
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach w piątkowe popołudnie 29 stycznia
wypełniła się szczelnie mieszkańcami, którzy przyjęli zaproszenie na
spotkanie dotyczące dyskusji o Gminie Skoki.

Rozmawiano m.in. o Aquanecie i niekorzystnych skutkach niewstąpienia póki co Gminy Skoki w jego struktury. Poruszona została
kwestia wodociągów, wody i ścieków oraz ich przyszłych możliwych
cen. Rozmawiano o koncepcji rewitalizacji dworców i terenów do nich
przyległych oraz ciągach pieszo-rowerowych. Nie mogło zabraknąć
tematów dróg i chodników. Mieszkańcy skarżyli się także na kiepską
ich zdaniem pracę ośrodka zdrowia „Falco” w Skokach.
O inwestycyjnych planach Powiatu Wągrowieckiego opowiedział
zebranym radny powiatowy Grzegorz Owczarzak.
Spotkanie miało formę dyskusji i wymiany wzajemnych spostrzeżeń,
czasem bardzo trudnych, a często wręcz niemożliwych do realizacji
głownie z braku środków. Z pewnością nie wyczerpano wszystkich
bolączek mieszkańców i planów włodarza gminy. Pocieszeniem jest
fakt, iż było to wydarzenie otwierające comiesięcznych cykl spotkań
Burmistrza z mieszkańcami w 2016. Spotkania mają się odbywać
w każdy ostatni piątek miesiąca. Dlatego już teraz zapraszamy na
drugie z cyklu - 26 lutego na godzinę 18 do sali konferencyjnej UMiG
w Skokach.
Karolina Stefaniak

Drogi publiczne w mieście Skoki:
gminne
powiatowe
wojewódzkie

Skarbnica wiedzy
co i jak w urzędach?
Jeżeli chcesz uzyskać prostą i zrozumiałą informację jak załatwić
najpopularniejsze sprawy w urzędzie, takie jak: wyrobienie dowodu,
paszportu, prawo jazy czy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a także ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba
wypełnić i gdzie się zgłosić wejdź na stronę WWW.OBYWATEL.GOV.PL
Joanna Wolicka-Przywarty

Jak to jest z tymi drogami??
Na załączonych mapach przedstawiamy Państwu drogi publiczne
przebiegające przez teren miasta Skoki oraz tereny wiejskie z podziałem na ich zarządców. Jak widać są to trzy typy dróg, tj. wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogami publicznymi są drogi uznane za
takowe w formie uchwały odpowiednio przez: sejmik województwa
wielkopolskiego, radę powiatu i radę gminy. Na terenie Gminy Skoki znajduje się także wiele tzw. dróg wewnętrznych (nie ujętych na
mapie) których zarządcą jest Gmina Skoki.
Najwięcej dróg publicznych, bo 158 km należy do Gminy Skoki,

Drogi publiczne na terenach wiejskich:
gminne
powiatowe
wojewódzkie

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych do zarządców dróg
(zarówno publicznych jak i wewnętrznych) należy ich utrzymanie
poprzez remonty, bieżące naprawy, zimowe utrzymacie, oznakowanie,
malowanie znaków poziomych itp. Jak widać za stan dróg na naszym
terenie nie w każdym przypadku odpowiada Gmina Skoki. Poza nowo
wyremontowaną drogą wojewódzką mamy u siebie wiele km dróg,
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których stan nawierzchni asfaltowych nie jest zadawalający. Jak widać
z załączonego opracowania graficznego i tego co mamy w terenie są to
głownie drogi powiatowe.
Karolina Stefaniak

Zmiany w płatności podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości od 2016
W związku ze zmianą przepisów podatkowych od 2016 nie będą
wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od
nieruchomości, rolnego oraz leśnego, jeżeli wysokość zobowiązania na
dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia
roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym
przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie to kwota 6,10
zł). W tym przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek
nie będzie należny.
Ponadto ustalony w decyzji (nakazie płatniczym) podatek w wysokości do 100 zł jest płatny jednorazowo do dnia 15 marca 2016. Dla kwot
wyższych niż 100 zł sposób płatności nie uległ zmianie.
Krystyna Torzewska

Zwrot podatku akcyzowego
Do końca lutego br. Rolnicy mogą składać do Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju
napędowego za okres od 1 sierpnia 2015 do 31 stycznia 2016.
Dopłata do 1 litra zakupionego oleju wynosi 1,00 zł w ramach rocznego limitu (86 litrów na 1 ha). Limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2016 wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie
Miasta i Gminy w Skokach (pokój nr 3) lub na stronie internetowej
urzędu: www.gmina-skoki.pl (co i jak załatwić w Urzędzie) w punkcie
10 – druk: „Wniosek o zwrot podatku”.
W przypadku niewykorzystania rocznego limitu w pierwszym terminie, rolnicy mogą zbierać faktury na paliwo rolnicze w okresie od
1 lutego do 31 lipca br. i złożyć je wraz z wnioskiem w sierpniu 2016.
Krystyna Torzewska

Pozostawione zostało prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji
w klasie pierwszej na wniosek rodziców(warunkiem jest wcześniejsze
korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
Przywołana wyżej ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, przy jednoczesnym zniesieniu tego obowiązku w stosunku do dzieci 5-letnich
(pięciolatek zachowuje jednak prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego).
Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły
do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej. Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku
szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej
mogą kontynuować dzieci:
1) urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły
naukę w klasie pierwszej;
2) urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016
uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.
Beata Nowak-Szmyra

Bezpłatne podręczniki szkolne
Referat Oświaty uprzejmie informuje, iż w roku szkolnym 2016/2017
prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych będą mieli wszyscy uczniowie
szkoły podstawowej od klasy I do klasy V, a także uczniowie klasy I i
II gimnazjum. Szczegółowe informacje dotyczące samej dystrybucji
podręczników i materiałów będą udzielane bezpośrednio w szkołach.
Beata Nowak-Szmyra

W Roszkowie będzie jaśniej
i bezpieczniej
Łagodna zima w rym sezonie umożliwia prowadzenie robót ziemno
– montażowych związanych z budową oświetlenia drogowego w rejonie
przystanku autobusowego i odcinka drogi prowadzącego do dworca
kolejowego w Roszkowie.

Stypendia i zasiłki szkolne
Referat Oświaty przypomina, iż uczniom zamieszkałym na terenie
Miasta i Gminy Skoki przysługuje pomoc materialna w formie stypendium i zasiłku szkolnego.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie
(miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł
netto) W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne, wysokość
dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł. Wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego składane są w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki
w terminie do 15 września danego roku szkolnego.
Jeżeli chodzi o zasiłek szkolny to może być on przyznany uczniowi
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ten rodzaj pomocy materialnej może być
przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego. Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu
przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba w rodzinie
ucznia). Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie
nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku.
Beata Nowak-Szmyra

Obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego
W dniu 23 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o systemie oświaty /Dz.U. z 2016 r., poz.35 /, która przywróciła obowiązek
szkolny dla dzieci w wieku 7 lat.

Teren ten zostanie oświetlony 11 lampami. Inwestycja nie należy
organizacyjnie do łatwych przedsięwzięć z uwagi na fakt, że jest realizowana na terenie zarządców trzech dróg tj.: wojewódzkiej, powiatowej
i gminnej.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo „RAGAMA” z Rogoźna,
które zostało wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego w ubiegłym roku. Koszt zadania to 40.059,86 zł.
Dodatkowo po zamontowaniu lamp zostaną wycięte z pasa drogowego liczne zadrzewienia, które by tłumiły źródło światła.
Z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z montażem licznika
oraz zawarciem umowy na dystrybucję i sprzedaż energii przez przedsiębiorstwo energetyczne minie zapewne jeszcze kilkanaście dni zanim
lampy zaświecą.
Adam Zdanowski
Ciąg dalszy na str. 6
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Wybrano pierwszych wykonawców
usług

Już w pierwszych dniach stycznia tego roku przystąpiono do wyboru
wykonawców świadczących w 2016 usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, terenów zielonych, placów zabaw i boisk.
I tak w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego najkorzystniejszą
ofertę na świadczenie usług transportowych i sprzętowych sprzętem
ciężkim złożył Krzysztof Stoiński ze Skoków z następującymi cenami jednostkowymi:
• Transport ok. 1200t kruszywa z firmy EKO-ZEC w Poznaniu na
teren gminy - 8,60zł/t,
• Transport piasku z kopalni KRUSZGEO w Niedźwiedzinach na
teren gminy - 3,00zł/t,
• Usługę transportową samochodem ciężarowym - 61,50zł/godz.,
• Usługę koparko – ładowarką przy wyrównaniu dróg i rozgarnięciu
kruszywa - 65zł/godz,
• Usługę walcem drogowym przy wałowaniu kruszyw - 20zł/godz.
Z kolei najkorzystniejszą cenę za wynajęcie samochodu dostawczego
o ładowności do 3,5t przedstawił pan Krzysztof Włodarczyk z Roszkowa
proponując stawkę 23zł/godzinę lub ok. 2zł/km.
Prace te będą wykonywane sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb
w ciągu całego roku i rozliczane wg cen jednostkowych zaproponowanych w ofertach.
***
Mając na uwadze występujące po okresie zimowym liczne ubytki
w nawierzchniach asfaltowych dróg, wybrano również w wyniku udzielonego zapytania ofertowego wykonawcę, który będzie w bieżącym
roku remontował takie drogi.
Najkorzystniejszą ofertę złożył pan Jan Włodarczyk reprezentujący
Publiczny Towarowy Transport Drogowy z siedzibą w Budziszewku
z ceną jednostkową wynoszącą 37zł/m2. W ramach zaproponowanej
ceny wykonawca usługi dokona:
• wykonania otworu o regularnych krawędziach poprzez mechaniczne
nacięcie lub sfrezowanie asfaltu,
• oczyszczenia i pogłębienie naprawianego miejsca,
• skropienia emulsją asfaltową,
• ułożenia masy bitumicznej na gorąco z recyklera,
• wyrównania naprawianego miejsca zagęszczarką lub uwałowanie.
Rozpoczęcie usługi planowane jest w miesiącu marcu br. jeżeli na
to pozwolą warunki atmosferyczne i będzie kontynuowane w miarę
potrzeb przez cały rok.
***
W tegorocznym budżecie Rada Miejska Gminy Skoki zaplanowała
między innymi do realizacji następujące zadania:
• Przebudowę drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki – dokumentacja,
• Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie,
• Zagospodarowanie skweru zieleni po cmentarzu żydowskim przy
ul. Antoniewskiej w Skokach, które wymagają w pierwszej kolejności sporządzenia map dla celów projektowych. W tym celu również
przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy
usługi. Najkorzystniejszą ofertę na sporządzenie map złożył geodeta
pan Wojciech Kłosowski ze Skoków proponując opracowanie mapy
dla zadania obejmującego:
• Przebudowę drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki – dokumentacja,
za kwotę 2.500zł,
• Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie za kwotę 1.300zł,
• Zagospodarowanie skweru zieleni po cmentarzu żydowskim przy ul.
Antoniewskiej w Skokach za kwotę 700zł.
Adam Zdanowski

Wiemy jak pozyskiwać środki
z UE!
Z końcem 2015 zakończył się okres kwalifikowalności dla projektów
realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 ze środków Unii
Europejskiej. Nadszedł zatem czas na podsumowania i analizy doty-

czące wysokości środków, które udało się pozyskać z UE w przeciągu
ostatnich kilku lat.
Dane pochodzą z raportów generowanych z Krajowego Systemu
Informatycznego KSI SIMIK 07-13 i są dostępne na stronie internetowej fundusze-europejskie.pl. Zestawienie przedstawia wielkość
dofinansowania ze środków UE obliczoną na podstawie zatwierdzonych
wniosków o płatność na dzień 31 grudnia 2015. Ukazuje ono wartość
dofinansowania UE uzyskanego na projekty realizowane na terenie
danej gminy przez różne podmioty, w tym przedsiębiorstwa, organizacje
pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli.
Spośród 22 gmin tworzących Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”
Gmina Skoki zajęła bardzo wysokie, bo 4 miejsce z pozyskaną kwotą
na mieszkańca w wysokości 13.681 zł.
Szczegółowy ranking pokazuje poniższa tabelka

Karolina Stefaniak

Marketowy problem w Gminie Skoki

Mieszkańcy naszej gminy często pytają, dlaczego w mieście nie ma
jeszcze jednego marketu? Jak to jest, że w innych miejscowościach jest
po kilka, a u nas zaledwie jeden? W czym tkwi problem? Na te pytania
trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedzieć.
Inwestor szukając lokalizacji na sklep wielkopowierzchniowy
najbardziej zainteresowany jest ścisłym centrum. Gmina Skoki nie
posiada w tym miejscu (niestety) żadnej dużej działki, którą można
by przeznaczyć pod zabudowę. Oczywiście przedsiębiorca może
szukać nieruchomości od prywatnych właścicieli. Ale tu spotyka się
z kolejnym problemem, a mianowicie uzyskaniem pozwolenia na
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tego rodzaju inwestycję z uwagi na sprzeciw bezpośrednich sąsiadów
lub niemożność ustalenia wszystkich właścicieli przylegających do
posesji na której miałaby się rozpocząć inwestycja. Są oni bowiem
stroną w postępowaniu a przepisy prawa administracyjnego nakazują
informowanie wszystkich stron o etapach postępowania, możliwości
wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie oraz przeglądania akt.
Z naszych informacji wynika, że do budowy marketu przymierza się
potencjalny nabywca nieruchomości przy ulicy Kościelnej. Jest on
najbliżej uzyskania pozwolenia na budowę.
Pracownicy urzędu starają się od kilku miesięcy poszukać w swoich
zasobach nieruchomość, która zainteresowałaby potencjalnego inwestora. Na chwilę obecną znaleziono dwie takie lokalizacje.
Pierwsza z nich znajduje się przy obwodnicy miasta, od ulicy Parkowej aż do mostu. Nieruchomość ma prawie 1,8 ha powierzchni,
ale ze względu na przebudowę drogi wojewódzkiej 196 została nieco
zwężona. Urzędnicy pracują nad optymalną koncepcją podziału i zagospodarowania terenu. Docelowo miałyby tu powstać co najmniej 3
duże działki i 2 mniejsze. Równolegle musi zostać wyremontowana
ulica Parkowa, która jest drogą powiatową. Z niej bowiem będzie
odbywać się komunikacja.
Druga działka leży przy początku ulicy Antoniewskiej w tzw. kisowni. Działka ma niecałe 0,2800 ha, ale na sklep o powierzchni 900
m2 oraz 25 miejsc parkingowych spokojnie wystarczy. W najbliższych
dniach zostanie złożony wniosek o wydanie warunków zabudowy
wraz z wnioskami o ustalenie warunków przyłącza wodnego, kanalizacyjnego, energetycznego i gazowego. O ile bezpośredni sąsiedzi nie
wniosą sprzeciwu do planowanej inwestycji, to już na przełomie maja
i czerwca działka zostanie ogłoszona na sprzedaż w drodze przetargu
nieograniczonego.
Fakt, że w naszej gminie jest mało marketów cieszy tylko właścicieli
sklepów spożywczych. To zrozumiałe. Kolejny market powstający
w okolicy to dla nich przecież konkurencja. Ale czy na pewno? Z przeprowadzonych sondaży wynika, że gros naszych mieszkańców zaopatruje się w popularnej sieciówce w Wągrowcu, Murowanej Goślinie
i w Biedrusku. A gdyby powstał u nas taki sklep, nie mieliby potrzeby
jeździć do sąsiednich miast. Skoki zyskałyby zaś kilkanaście nowych
miejsc pracy, wzrosłoby zadowolenie mieszkańców i przyjemność
z zakupów. Nie da się ukryć, że w okresach około świątecznych oraz
w sezonie letnim doskwiera wszystkim ciągły tłok w sklepach, brak
miejsc parkingowych a czasami nawet braki na półkach.
Pozostaje więc trzymać kciuki, aby planowana sprzedaż działek zakończyła się sukcesem a inwestor nie zwlekał z rozpoczęciem budowy.
Adrianna Urbaniak

Porozmawiajmy o zdrowiu
Z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji
Rady Miejskie Gminy Skoki odbyła się dyskusja nt. opieki lekarskiej
dla mieszkańców Gminy Skoki. Do dyskusji zaproszono Kierowników
przychodni zdrowia działających na terenie Miasta Skoki. Zaproszenie
to przyjął Kierownik Przychodni Medycyny Rodzinnej „Falco”. Podczas prac Komisji obie strony wyraziły chęć współpracy. Jedną z form
współpracy będzie comiesięczny artykuł w Wiadomościach Skockich
dotyczący działalności w zakresie zdrowia zarówno Samorządu Gminy
Skoki oraz Przychodni Medycyny Rodzinnej „Falco”.
W dzisiejszym numerze zamieszczamy informację dot. funkcjonowania Przychodni Medycyny Rodzinnej FALCO. Placówka przyjmuje
pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dane kontaktowe:
Adres: ul. Wincentego Ciastowicza 12, 62-085 Skoki
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00
Rejestracja: osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 61 8 124 171.
Właścicielem i zarazem kierownikiem przychodni FALCO jest lek.
med. Marcin Sokół
Poza właścicielem w przychodni przyjmują:
lek. med. Włodzimierz Różalski
lek. med Teresa Pszczolińska-Różalska
lek. med. Violetta Guner

lek. med. Patrycja Bizgalska-Skrzypek
W przychodni wydzielone są trzy poradnie:
- poradnia dla dorosłych
- poradnia dla dzieci zdrowych
- poradnia dla dzieci chorych

Przychodnia FALCO świadczy także usługi w zakresie:
- pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
- położnej środowiskowo – rodzinnej
Godziny przyjmowania w:
- poradni dla dzieci zdrowych:
wtorek		
11.00-13.00
środa 		
11.00-13.00
czwartek
11.30- 12.00
piątek		
11.00-13.00
- punkcie szczepień
wtorek		
11.00 - 12.00
środa 		
11.00 - 12.00
czwartek
11.30 - 12.00
piątek		
11.00 - 12.00
- poradni dla dzieci chorych
poniedziałek
12.00-18.00
wtorek		
8.00-11.00 i 13.00-15.00
środa 		
8.00-11.00 i 13.00-15.00
czwartek
12.00-18.00
piątek		
8.00-11.00 i 13.00-15.00
W ramach NFZ w przychodni FALCO znajdują się również:
- poradnia ginekologiczno - położnicza w której przyjmuje lek. med.
Janusz Frankiewicz
poniedziałek
8.00 - 11.00
czwartek
11.00 -14.00
- poradnia logopedyczna w której przyjmuje mgr. Elżbieta Kotecka:
wtorek
14.00 - 20.00
środa 		
14.00 - 20.00
- punkt pobrań - Laboratorium Diagnostyka:
od poniedziałku do piątku
8.00 - 10.00
Poza świadczeniami refundowanymi przez NFZ w przychodni FALCO znajduje się również prywatny gabinet rehabilitacyjny - świadczący
szeroki zakres zabiegów fizjoterapeutycznych. Przyjmują również
prywatnie lekarze specjaliści.
Jednocześnie informujemy, że niezależnie od miejsca zamieszkania
każdy pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej
w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta może zgłosić się do
placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ.
Mieszkańcy Gminy Skoki z nagłymi zachorowaniami mogą zgłaszać
się do Szpitala w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74.
Należy jednak pamiętać, iż w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia
życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. Aby
wezwać pogotowie ratunkowe, należy zadzwonić:
• z telefonu stacjonarnego na numer 999,
• z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.
Więcej informacji na temat przychodni FALCO znajdziecie Państwo
w kolejnych wydaniach Wiadomości Skockich.
Wszystkie jednostki znajdujące się na terenie Gminy Skoki zajmujące się działalnością w zakresie zdrowia zapraszamy do współpracy.
Katarzyna Przybysz
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w Rościnnie
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

1. Opis i oznaczenie nieruchomości

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW.
DZIAŁKI

CENA WYWOŁAWCZA
BRUTTO

WYSOKOŚĆ I TERMINY WPŁATY WADIUM

L.P.

NUMER DZIAŁKI

POŁOŻENIE

TERMIN PRZETARGU

1

2/6

Rościnno

PO1B/00056799/4

707 m2

26 828 zł

3 000 zł
do 17-03-2016 r.

21-03-2016 r.
(poniedziałek) g. 13:00

3

2/9

Rościnno

PO1B/00056799/4

955m2

34 770 zł

3 500 zł
do 17-03-2016 r.

21-03-2016 r.
poniedziałek) g. 13:30

4

2/15

Rościnno

PO1B/00056799/4

876 m2

32 702 zł

3 500 zł
do 17-03-2016 r.

21-03-2016 r.
(poniedziałek) g. 14:00

2. Warunki zabudowy Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy zezwalające na inwestycję w zakresie
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowany w nieprzekraczalnej linii zabudowy wskazanej w decyzji.
Pozostałe warunki budowy:
a) budynek mieszkalny maksymalnie dwukondygnacyjny;
b) szerokość elewacji – maksymalnie 15 m, wysokość kalenicy – maksymalnie 9 m;
c) kierunek kalenicy dachu do frontu działki – równoległy;
d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – maksymalnie 4 m;
f) geometria dachu – dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 30⁰- - 45⁰
3. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
4. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Gminy Skoki nr58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 17 marca 2016 r. (czwartek). Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę
przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
5. Terminy i miejsce przetargów: Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul.Ciastowicza 11, sala konferencyjna, I piętro , budynek B, w dniu 21 marca 2016r. godz.13:00 - 14:00.
6. 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.
7. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargach;
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu
do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
c) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
d) koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w rejonie ulicy Brzoskwiniowej
i ulicy Malinowej w Skokach

1) Oznaczenie nieruchomości
L.p.

Numer
działki

numer księgi wieczystej

Powierzchnia
działki (ha)

Cena wywoławcza
(zł brutto)

Wysokość i termin wpłaty wadium

Miejsce i termin przetargu
16.03.2016 r.
(środa) godzina 8:30

1.

858/86

PO1B/00057904/1

0,0806

40 300 zł

4 000 zł
do 11.03.2016 r. (piątek)

2.

858/87

PO1B/00057904/1

0,0822

41 100 zł

4 000 zł
do 11.03.2016 r. (piątek)

16.03.2016 r.
(środa) godzina 9:00

3.

858/88

PO1B/00057904/1

0,0822

41 100 zł

4 000 zł
do 11.03.2016 r. (piatek)

16.03.2016 r.
(środa) godzina 9:30

4.

858/89

PO1B/00057904/1

0,0808

40 400 zł

4 000 zł
do 11.03.2016 r. (piatek)

16.03.2016 r.
(środa) godzina 10:00

5.

858/90

PO1B/00057904/1

0,0812

40 600 zł

4 000 zł
do 11.03.2016 r. (piątek)

16.03.2016 r.
(środa) godzina 10:30

6.

858/91

PO1B/00057904/1

0,0805

40 250 zł

4 000 zł
do 11.03.2016 r.(piątek)

16.03.2016 r.
(środa) godzina 11:00

7.

858/94

PO1B/00057904/1

0,0809

40 450 zł

4 000 zł
do 11.03.2016 r. (piątek)

16.03.2016 r.
(środa) godzina 11:30

8.

858/95

PO1B/00057904/1

0,0832

41 600 zł

4 000 zł
do 11.03.2016 r. (piątek)

16.03.2016 r.
(środa) godzina 12:00

9.

858/96

PO1B/00057904/1

0,0919

47 788 zł

5 000 zł
do 11.03.2016 r. (piątek)

16.03.2016 r.
(środa) godzina 12:30

10.

858/97

PO1B/00057904/1

0,0931

48 412 zł

5 000 zł
do 11.03.2016 r. (piątek)

16.03.2016 r.
(środa) godzina 13:00

11.

858/98

PO1B/00057904/1

0,0917

47 684 zł

5 000 zł
do 11.03.2016 r. (piątek)

16.03.2016 r.
(środa) godzina 13:30

12.

858/99

PO1B/00057904/1

0,1139

59 228 zł

6 000 zł
do 11.03.2016 r.(piatek)

16.03.2016 r.
(środa) godzina 14:00

13.

858/100

PO1B/00057904/1

0,0933

50 232 zł

5 000 zł
do 11.03.2016 r. (piatek)

16.03.2016 r.
(środa) godzina 14:30

2) Opis nieruchomości, położenie i przeznaczenie
Dla terenu, na którym położone są działki opracowany został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części Miasta Skoki – rejon ul. Antoniewskiej i ul.
Kościuszki” zatwierdzony Uchwałą Nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2011r. Wymieniony plan ustala warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu, dla którego został opracowany w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki wystawione do przetargu
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
3) Warunki zabudowy:
a) lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi wg obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych
na rysunku planu: nie mniej niż 5,0 m
b) forma zabudowy: wolnostojąca z dachami stromymi, możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
c) maksymalna ilość kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze z dopuszczeniem(w zależności od warunków gruntowo-wodnych) 1 kondygnacji
podziemnej,
d) maksymalna wysokość budynku do kalenicy - 9,00 m,
e) kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 350 do 450,
f) maksymalna wysokość garażu wolnostojącego: 4,50 m,
g) kolorystyka budynku: pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych, zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastykowych listew elewacyjnych typu „siding”.
h) zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu obiektów budowlanych
4) Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Gminy Skoki do dnia 11 marca 2016 r. (piątek). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłacenia wadium winien
wskazywać jednoznacznie wpłacającego, który będzie uprawnionego do
udziału w przetargu.
Numer konta: 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Banku Spółdzielczy
w Gnieźnie-O/Skoki
5) Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza
11, sala konferencyjna, I piętro, budynek B w dniu 16 marca 2016 r.
od godz.8:00dogodz.15:00 (piątek).
6) 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
7) Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą
wadium w terminie podanym 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,
c) teren działek nie jest uzbrojony,
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki
Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr
2 tel. (61) 8925-814 lub 815.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sławie Wielkopolskiej - obręb
geodezyjny Szczodrochowo, oraz powołania Komisji Przetargowej
1) Oznaczenie nieruchomości
NUMER
DZIAŁKI
64/120
64/121
64/122
64/123

POŁOŻENIE
Sława Wlkp.
ul. Niebieska
Sława Wlkp.
ul. Niebieska
Sława Wlkp.
ul. Niebieska
Sława Wlkp.
ul. Niebieska

DŁUGOŚĆ LINII
FRONTOWEJ DZIAŁKI
I UKSZTAŁTOWANIE
TERENU
16,60 m + 7,51 m + 24,50 m –
działka narożna, teren płaski

CENA WYWOŁAWCZA
BRUTTO

NUMER KSIĘGI
WIECZYSTEJ

POW.
DZIAŁKI

PO1B/00048378/8

712 m2

PO1B/00048378/8

922 m2

28,73 m – teren lekko pochyły

42 412 zł

PO1B/00048378/8

980 m2

37,00 m – teren lekko pochyły

45 080 zł

PO1B/00048378/8

919 m2

34,57 m - teren lekko pochyły

42 274 zł

33 464 zł

WYSOKOŚĆ
I TERMIN
WPŁATY
WADIUM
3500 zł
do 08.03.2016r.
4 300 zł
do 08.03.2016r.
4 500 zł
do 08.03.2016r.
4 300 zł do
08.03.2016 r.

TERMIN
PRZETARGU
11.03.2016 r.
(piątek) g.1200
11.03.2016 r.
(piątek) g.1230
11.03.2016 r.
(piątek) g.1300
11.03.2016 r.
(piątek) g. 1330

2) Opis nieruchomości i jego przeznaczenie
Dla terenu, na którym położone są działki opracowany został „Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący obszar działek
w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2009 r.
3) Warunki zabudowy :
a) lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami
towarzyszącymi wg obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy;
b) forma zabudowy: wolnostojąca z dachami stromymi, dwie kondygnacje w tym
poddasze, Dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących;
d) Maksymalna powierzchnia zabudowy do 25%; maksymalna wysokość
budynku do kalenicy do 8,5 m;
e) kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰;
f) odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m;
g) Ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5 m, przy tym w części
powyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe;
4) Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Gminy Skoki do dnia 8 marca
2016 r. (wtorek). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłacenia wadium winien wskazywać
jednoznacznie wpłacającego, który będzie uprawnionego do udziału w przetargu.
Numer konta:58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Banku Spółdzielczy
w Gnieźnie-O/Skoki
5) Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza
11 , a sali konwerencyjnej, I pietro, budynek B w dniu 11 marca 2016 r. (piątek)
od godz.1200 do godz.1330
6) 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
7) Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w terminie podanym 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,
c) teren działek nie jest uzbrojony,
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (61) 8925814 lub 815.

KOCHAJ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!
Pamiętaj spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy i styropiany wydzielają
silne substancje toksyczne, które mogą wywołać wiele groźnych chorób układu
oddechowego. Mogą też przyczyniać się do postania chorób rakotwórczych
w najbliższym twym otoczeniu.
Zadbaj więc o zdrowie swoje i swych bliskich. Nie narażaj siebie i ich
na choroby bezmyślnie spalając śmieci. Pamiętaj, że nasze zdrowie zależy
od jakości środowiska, w którym żyjemy! Pamiętaj też, że dioksyny i furany
powstające w trakcie spalania to substancje ciężkie, które spadają również
w pobliżu miejsca ich wytwarzania. W rezultacie tego truskawki i marchewki,
które w swym ogródku z pietyzmem hodujesz dla swych dzieci lub wnuków
niejednokrotnie mogą być więcej skażone od tych hodowanych na polach,
z dala od źródła spalania śmieci.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sławie
Wielkopolskiej – obręb geodezyjny Szczodrochowo, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne
1. Opis i oznaczenie nieruchomości
NUMER
DZIAŁKI

POŁOŻENIE

NUMER KSIĘGI
WIECZYSTEJ

POW.
DZIAŁKI

DŁUGOŚĆ LINII
FRONTOWEJ DZIAŁKI
I UKSZTAŁTOWANIE
TERENU

CENA
WYWOŁAWCZA
BRUTTO

WYSOKOŚĆ
I TERMIN
WPŁATY
WADIUM
5 000 zł
do 08.03.2016r.

64/131

Sława Wlkp.
Ul. Zielona

PO1B/00048378/8

1076 m2

36,93 m – teren płaski

50 722 zł

11.03.2016 r. (piatek)
g. 1030

64/132

Sława Wlkp.
Ul. Zielona

PO1B/00048378/8

908 m2

30,56 m – teren płaski

43 211 zł

4 300 zł
do 08.03.2016r.

11.03.2016 r. (piatek)
g. 1100

64/137

Sława Wlkp.
Ul. Niebieska

PO1B/00048378/8

782 m2

25,91 m – teren płaski

37 215 zł

3 700 zł
do 08.03.2016r.

11.03.2016 r. (piatek)
g. 1130

TERMIN
PRZETARGU

2. Charakterystyka nieruchomości i jego przeznaczenie: Działki
położone w miejscowości Sława Wielkopolska na nowo powstającym
osiedlu domów jednorodzinnych. W pobliżu znajdują się tereny leśne,
jeziora i zabudowa mieszkaniowa. Do działek dojeżdża się drogą
gruntową, zjeżdżając z drogi wojewódzkiej nr 196. Nieruchomości
zostały uzbrojone w sieć wodociągową i energetyczną. W okolicy
znajduje się stacja kolejowa i przystanek autobusowy.
3. Warunki zabudowy: Dla tego terenu został opracowany
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki
obejmujący obszar działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony
uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia
27.10.2009 r. Określa on następujące warunki zabudowy: a) budynki
mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących i nieprzekraczających
liniach zabudowy; b) zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje,
w tym poddasze; c) dachy strome, kryte dachówką lub materiałem
dachówkopodobnym; d) dopuszcza się lokalizację garaży
wolnostojących; e) maksymalna powierzchnia zabudowy do 25%
; f) maksymalna wysokość budynku do kalenicy do 8,5 m; g)
kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰; h)
Odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej z drogą 6m; i)
ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5 m, przy tym
w części powyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe
4. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu.
5. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na
konto Gminy Skoki nr58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank
Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 08.03.2016r.
(wtorek) Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie
osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
6. Terminy i miejsce przetargów: Przetargi odbędą się w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 , w slai
konwerencyjnej na I piętrze w budynku B w dniu 11 marca 2016 r.
(piatek) w godz. 1000 - 1130
7. 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.
8. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargach;
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do
publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
c) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
d) koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca;
e) informacji o przetargach udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2, tel.
61 8925-814 lub 815
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CENY ZBÓŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 12 lutego 2016 r) ceny skupu zbóż na poziomie: żyto
na mąkę 520 - 530 zł/tona, pszenica na mąkę 650 - 680 zł/t, jęczmień
na kaszę 570 - 580 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu
zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę
do 600-650 zł/t, pszenżyto do 570 zł/tona, jęczmień na paszę 560 - 590
zł/t, żyto na paszę 480 – 500 zł/tona, kukurydza (sucha) do 680 zł/t. Do
w/w cen należy doliczyć VAT.
Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie : pszenżyto, jęczmień 30 - 33 zł, pszenica 35-38 zł za 50 kg. Ziemniaki 0,80
- 1,00 zł/kg. Ceny warzyw - marchew, cebula, czerwone buraczki 1,50
- 2,50 zł/kg, pietruszka, seler ok. 6,00 zł/kg, kapusta do 3,0 zł/główka,
ogórki 8,0 zł/kg, pomidory 6,0 - 10,0 zł/kg. Jabłka 1,50- 2,50 zł/kg. Jaja
kurze 0,50 - 0,60 zł/szt.
CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 12 lutego 2016): 3,60 – 3,65 zł/kg plus
VAT. Maciory ok. 2,20 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt 130 - 200 zł/
para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 7,00 - 8,00 zł za 1 kg
wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki 6,70 - 7,30 zł/
kg plus VAT, jałówki 5,90– 6,50 zł/kg, krowy 3,70 - 4,80 zł/kg plus VAT.
Mleko w skupie w cenie około 0,85 - 1,08 zł/litr plus VAT. Rok temu
cena 1,05 – 1,20 zł/litr plus VAT.
INNE CENY – NA DZIEŃ 12 lutego 2016 r.
Nawozy: mocznik 1430-1500 zł/tona, saletra amonowa 1310-1350
zł/t, saletrzak ok. 1150 zł, polifoska „6” 1700 – 1800 zł/t, sól potasowa
ok.1630 zł/t. Otręby pszenne ok. 520 - 620 zł/tona. Otręby żytnie do
500 zł/t. Śruta sojowa do 2000 zł/tona – podobnie jak rok temu, śruta
rzepakowa do 1300 zł/tona. Cena oleju napędowego 3,60 – 3,80 zł/litr.
Rok temu cena 4,50 – 4,55 zł/litr.

WĘDKARSKIE USTALENIA
Pierwszy kwartał nowego roku to czas podsumowań zeszłorocznych
dokonań oraz dobry moment aby ustalić plan pracy na nadchodzący
rok. Tym torem co roku idą członkowie Koła nr 120 Polskiego Związku
Wędkarskiego w Skokach. Aktywni i zainteresowani życiem Koła jego
członkowie spotkali się w niedzielę 7 lutego na Zebraniu Sprawozdawczym.

28 wędkarzom towarzyszyli goście w osobach Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa, Przedstawiciela Zarządu Okręgu
Poznańskiego Kazimierza Mikołajczaka oraz Prezesa Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Skokach Krzysztofa Jachny.
Tradycyjnie podsumowano to co było w 2015, wyciągnięto wnioski
oraz zatwierdzono Plan Pracy na 2016. Jak co roku uhonorowano
najlepszych wędkarzy minionego roku. Niespodzianek nie było, najlepszym Seniorem został Andrzej Szymkowiak, a Juniorem Adrian Dudek.
Uhonorowani wędkarze otrzymali pamiątkowe statuetki. Nieobecnego
za zebraniu kolegę Andrzeja osobiście po spotkaniu odwiedzili Alojzy

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 720 zł/
tonę, żyto 500 zł/t, pszenżyto do 530 zł/t, jęczmień był w cenie ok. 500
zł /t. Plus VAT. Cena skupu tuczników rok temu wynosiła ok. 4,00 zł/
kg - teraz 3,60 zł /kg. Hodowcy trzody chlewnej są nadal w trudnej
sytuacji. Obecnie pogłowie trzody chlewnej się zmniejszyło. Rolnicy,
hodowcy kilku macior mają problem z sprzedażą prosiąt - z pewnych
względów jest nadal bardzo mało kupujących.
Od 18 lutego do 18 marca br. Rolnicy mogą składać wnioski do
Agencji Rynku Rolnego o dopłatę do produkcji tuczników, które
zostały sprzedane w okresie 1 października do 31 grudnia 2015 roku.
Zainteresowani rolnicy muszą posiadać faktury z sprzedaży, przygotować pewne dokumenty i mieć aktualne, zgodne stany trzody chlewnej
w Biurze Powiatowym ARiMR. Planowana jest pewna pomoc dla
producentów mleka. Więcej informacje na stronie internetowe ARR.
Od 1 grudnia 2015 ARiMR wypłaca pełne płatności bezpośrednie
za 2015. Dla rolników oczekujących na dopłaty za 2015 mają zostać
uruchomione krótkoterminowe kredyty obrotowe na zakup środków
do produkcji rolnej. Rolnicy otrzymują już druki nowych wniosków
o dopłaty bezpośrednie w 2016. Od 15 marca br. można składać te
wnioski do Biura Powiatowego ARiMR.
W lutym należało złożyć wniosek o dopłatę (akcyza) do „paliwa rolniczego”.
Od 15 stycznia rolnicy mogą składać do ARR wnioski o dopłatę
do „materiału siewnego” zbóż wysianych jesienią 2015 roku. Są nowe
druki i nowe zasady dopłat. Stawki dopłat do 1 ha będą ustalone po
zakończeniu przyjmowania wniosków, w tym z zasiewów wiosennych,
tj. po 25 czerwca tego roku.
Zmieniają się zasady nowych dzierżaw gruntów z Agencji Nieruch.
Rolnych. Prawdopodobnie jeszcze w marcu będzie nabór wniosków
na „Modernizację gospodarstw”, w tym na zakup maszyn rolniczych
z PROW 2014 – 2020. Więcej informacji na stronach internetowych
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz od doradcy
rolników – również telefonicznie. W marcu planowane jest w Skokach
szkolenie dla rolników na powyższe tematy.
Pozostaje mi życzyć Rolnikom w miarę dalej łagodnej zimy, aby
nie wystąpiły wymarznięcia i straty w zasiewach ozimych. Radzę też
obserwować zasiewy zbóż, bo są sygnały o wymarznięciach jęczmienia
i pszenżyta ozimego.
Doradca Rolników - Stanisław Kida
Pacholski, Jacek Dudek, Andrzej Janiszewski i Jarosław Klewenhagen
aby do rąk własnych przekazać zdobyte trofeum. Obecni na zebraniu
goście także w pozytywnych słowach podsumowali współpracę z Kołem
PZW w Skokach w roku minionym i zapowiedzieli gotowość współdziałania w nadchodzącym sezonie. Coroczne spotkanie tradycyjnie
zakończył wspólny poczęstunek wędkarzy i ich gości w siedzibie Koła.
Plan pracy na 2016:
- „Otwarcie Sezonu” – jez. Rościńskie - 17.04.2016
- „Drużynowe Spławikowe Zawody Rejonu VI – jez. Rościńskie –
8.05.2016
- zawody o tytuł „Mistrza Koła” – jez. Rościńskie – 22.05.2016
- wędkarski „Dzień Dziecka” – Łowisko u Leszka – 28.05.2016
- zawody o „Puchar Burmistrza” – jez. Rościńskie – 25.06.2016
- zawody „Aktywu Koła” – jez. Rościńskie – 23.07.2016
- zawody o „Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki
– jez. Rościńskie – 21.08.2016
- Zawody o „Puchar Kapitana Sportowego” – jez. Rościńskie –
11.09.2016
- zawody spinningowe na rzece Warcie – 25.09.2016
- zawody spinningowe na jeziorach Maciejak i przyległych – 30.10.2016
- zawody o „Puchar Prezesa” - na jeziorach Maciejak i przyległych –
13.11.2016
Ponadto Koło PZW nr 120 w Skokach w tym roku obchodzić będzie Jubileusz 60-lecia istnienia. Główne obchody zaplanowano na
30 kwietnia.
Wędkarzom życzymy samych sukcesów i zrealizowania przyjętych
planów oraz udanych połowów.
Karolina Stefaniak
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SKOCCY STRAŻACY OBRADOWALI

KRONIKA 112
Niebezpieczne dachowanie!!!

6 lutego br. o godzinie 17.00 w Sali Ochotniczej
Straży Pożarnej w Skokach odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze podsumowujące działalność straży w minionym roku i pięcioletniej
kadencji oraz wybór nowych władz na lata 20162021.
Wszystkich przybyłych tego popołudnia przywitał Prezes Jan Kaczorowski, swoją obecnością
zaszczycili zaproszeni goście, w osobach: Druh
Stefan Mikołajczak- Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP; Druh Andrzej Kuraszkiewicz- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Wągrowcu; Pan mł. bryg. Krzysztof
Klupś- Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Wągrowcu; Pan Tadeusz KłosBurmistrz Miasta i Gminy Skoki; Pan Grzegorz
Owczarzak- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji Starostwa Powiatowego; Pan
Zbigniew Kujawa- Przewodniczący Rady Miejskiej w Skokach; Pani Kinga Świder- Inspektor
ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej; Pan
Mieczysław Jarzembowski- Koordynator reaktywacji Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skokach; Pan Artur Pokorzyński- Kapelmistrz
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skokach; Pan Franciszek Szklennik- Zastępca
Redaktora Naczelnego „Głosu Wągrowieckiego”.
Zebranie rozpoczęło się symboliczną minutą
ciszy, upamiętniając tym samych wszystkie druhny
i druhów którzy opuścili na zawsze nasze szeregi.
Zgodnie z obowiązkiem wybrano przewodniczącego i protokolanta zebrania oraz druhów do komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków.
Następnie Prezes Kaczorowski wręczył gościom
listy gratulacyjne dziękując za lata współpracy
mijającej kadencji.
W części roboczej swoje sprawozdania i plany przedstawili naczelnik druh Roman Drews
oraz skarbnik druhna Małgorzata Nogajewska.
Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
dokonał przewodniczący druh Daniel Greser,
który wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zgromadzeni
na zebraniu członkowie OSP Skoki jednomyślnie
udzielili absolutorium za okres sprawozdawczy.
W minionym roku skoccy strażacy uczestniczyli
w ponad 140. akcjach ratowniczo- gaśniczych,
gdzie nieśli pomoc w zagrożeniach życia i mienia
ludzkiego. Ta ogromna liczba daje coraz to głębsze
przekonanie jak bardzo potrzebna jest Ochotnicza
Straż Pożarna. Żeby sprostać wszystkim akcjom
potrzebna jest ogromna wiedza i doświadczenie
ratowników, dlatego przez cały rok druhowie
uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach. Przeprowadzenie sprawnej i szybkiej akcji jest też
możliwe dzięki zakupom nowego i sprawnego
sprzętu, którego zakup bez dotacji z Zarządu

Głównego ZOSP RP, Urzędu Gminy oraz dotacji
z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego byłby niemożliwy. Te i wiele innych detali
świadczy o mocnym i właściwym przygotowaniu
jednostki do działań na terenie gminy, powiatu
i województwa.
Kolejnym punktem obrad walnego zebrania
sprawozdawczo-wyborczego był wybór nowych
władz do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
delegatów i przedstawicieli na Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Skokach.
Zaproponowane kandydatury druhen i druhów
zostały poddane głosowaniu i wyłoniły członków
zarządu, komisji, a także przedstawicieli i delegatów na Zjazd Gminny.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach: dh. Kaczmarek Piotr – Prezes, dh. Kaczorowski Jan – Wiceprezes, dh. Nogajewska
Małgorzata – Skarbnik, dh. Drews Roman
– Naczelnik, dh. Rzepczyk Tomasz - Zastępca
Naczelnika, dh. Nawrocki Tomasz – Sekretarz,
dh. Filipowski Robert – Gospodarz, dh. Lipczyński Dariusz - Członek Zarządu, dh. Majchrzak
Dariusz - Członek Zarządu.
Komisja Rewizyjna: dh. Baranowski RobertPrzewodniczący, dh. Przykucki Tomasz- Sekretarz, dh. Wontroba Krzysztof- Członek.
Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Miejsko
Gminnego: dh. Lipczyński Dariusz, dh. Drews
Roman, Dh. Piotr Kaczmarek.
Delegaci na Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego: dh. Kaczorowski Jan, dh. Majchrzak Dariusz,
dh. Nawrocki Tomasz, dh. Baranowski Robert,
dh. Przykucki Tomasz, dh. Filipowski Robert.
Zaproszeni goście w swych wystąpieniach nie
szczędzili słów uznania dla pracy skockich strażaków ochotników, którzy na co dzień czuwają
nad bezpieczeństwem obywateli, ale też realizują
zadania statutowe, gdzie bardzo aktywnie włączają
się w życie kulturalno oświatowe. Dowodem tego
może być reaktywowana w 2015 roku Orkiestra
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach,
która w chwili obecnej liczy ponad trzydziestu
członków i nadal pozostaje otwarta na nowe
osoby. Warto w tym miejscu podkreślić, że jest to
jedyna strażacka orkiestra dęta działająca w powiecie wągrowieckim.
Nowo wybrany prezes w swym wystąpieniu
podziękował wszystkim obecnym za oddane głosy
jak również zapewniał o kontynuowaniu i realizacji wcześniej podjętych zadań oraz otwartości na
nowe wyzwania i przedsięwzięcia, które niesie ze
sobą rozwój cywilizacyjny. Podkreślił również, że
hasło ze strażackich sztandarów „Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek” będzie przyświecało w codziennej służbie ludziom i Ojczyźnie.
Piotr Kaczmarek

10 lutego br. ok. godz. 7.15 Ochotnicza Straż
Pożarna została zadysponowana do wypadku
drogowego na ul. Rościńskiej w Skokach . Po
przybyciu druhowie zastali auto przewrócone
na dachu znajdujące się na środku drogi.
Działania przybyłych ratowników polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, postawieniu auta na koła w celu odłączenia zasilania
oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej, która opuściła
pojazd przed przybyciem straży pożarnej.
Poszkodowany kierowca został przekazana
przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W momencie prowadzenia
działań zablokowany był jeden pas ruchu na
DW 196 w kierunku Wągrowca.

To zdarzenie mogło skończyć się tragicznie,
gdyż w momencie wypadku chodnikiem przechodziła osoba, która dzięki szybkiej reakcji
zdążyła wskoczyć za pobliskie ogrodzenie
w celu uniknięcia potrącenia przez samochód.
Siły i środki obecne na miejscu zdarzenia:
Policja- 2 radiowozy
Państwowe Ratownictwo Medyczne
JRG Wągrowiec
Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach
foto: M. Michalak
tekst: P. Kaczmarek

Wypadek na skrzyżowaniu !!!

14 lutego ok. godz. 1.15 Ochotnicza Straż
Pożarna w Skokach zadysponowana została
do wypadku drogowego na skrzyżowaniu
ulic Poznańskiej i Rogozińskiej w Skokach.
W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia
zastano dwa rozbite pojazdy, z których jeden
stał na środku skrzyżowania, a drugi znajdował się na chodniku. Po rozpoznaniu i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia okazało się,
że osoby podróżujące pojazdami o własnych
siłach opuściły wraki i są zaopatrywane przez
obecny Zespół Ratownictwa Medycznego.
W tym czasie ratownicy odłączyli akumulatory w pojazdach i pomagali Policji w kierowaniu ruchem oraz usunęli pozostałości
powypadkowe z jezdni.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Policja.
Siły i środki obecne na miejscu zdarzenia:
Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne
i Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach
Piotr Kaczmarek
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Z KART HISTORII

WACŁAW
JASTRZĄBEK

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI,
ŻOŁNIERZ, PILOT
Powstaniec wielkopolski, żołnierz, pilot Wacław Jastrząbek, syn Antoniego i Katarzyny z d.
Patelskiej urodził się 6 sierpnia 1900 w Roszkówku. Po ukończeniu szkoły powszechnej
pomagał ojcu w prowadzeniu gospodarstwa
rolnego w Roszkówku i nie wiadomo jak by
się jego życie potoczyło gdyby nie wybuch
Powstania Wielkopolskiego. Młody Wacław,
podobnie jak wielu ówczesnych mieszkańców
Ziemi Skockiej, jako ochotnik przystąpił do
Powstania i brał udział w walkach o wyzwolenie
ziem polskich zaboru pruskiego.
Po zakończeniu walk w Wielkopolsce Skoczanin pozostał w służbie czynnej i został skierowany na front polsko- bolszewicki. Walczył tam
w ramach 58 Pułku Piechoty Wielkopolskiej,
który okrył się chwałą na polach bitewnych
m.in. pod Bobrujskiem nad Berezyną. W czasie tych walk został ranny, a po zakończeniu
działań wojennych ostatecznie zdecydował się
na zawodową służbę wojskową. W dniach od
8.8.1921 do 15.3.1922 odbył szkolenie instruktorów wyszkolenia piechoty w Okręgowej
Szkole Podoficerskiej w Śremie, a w kolejnym
roku, w dniach od 1 lutego 1923 do 30.6.1923
dalsze szkolenie instruktorskie w Centralnej
Szkole Podoficerów Zawodowych Piechoty
w Grudziądzu.
W tym też czasie służąc w piechocie, Wacław
Jastrząbek, jak wielu młodych ludzi marzył
by zostać pilotem. Marzenie to zaczęło się
spełniać w 1926, gdy na własną prośbę został
odkomenderowany do Bydgoszczy, gdzie
ukończył kurs pilotażu. Teraz już jako pilot
został przydzielony do 3 Pułku Lotniczego
w Poznaniu, w którym służył w ramach 132
eskadry lotnictwa myśliwskiego.
W roku 1930 „nasz pilot” brał udział w zor-

ganizowanej na otwarcie Międzynarodowej
Wystawy Komunikacji i Turystyki w Poznaniu
uroczystej defiladzie 3- go Dywizjonu Lotniczego, w trakcie której eskadra myśliwska zaprezentowała pokazy lotnicze. O tych popisach.
na swych łamach, wychodzący w Poznaniu
„Goniec Wielkopolski” w dniu 9 lipca tak pisałzachowujemy tu dosłowną pisownie z oryginału:
„Asom naszego lotnictwa cześć!
W czasie otwarcia MWKT. jako jeden ze środków komunikacyjnych wypuszczono z najrozmaitszymi telegramami przeszło 2 tys. gołębi pocztowych, z których niektóre rozniosły już a reszta
roznosi w najróżnorodniejsze zakątki Polski
wieść o otwarciu Kom.-tur-a. Po wzlocie ptaków
dostojnym uczestnikom otwarcia i rzeszom ludzi
ukazało się na horyzoncie 9 ptaków, ptaków
potężniejszych, warczących, posłusznych rękom
człowieka. To sformowana z okazji MWKT. z
3- go dywizjonu lotniczego eskadra myśliwska
defilowała trzykrotnie, każdy raz w innym szyku.
Po przepisowej defiladzie dziewięć maszyn powietrznych jakby na komendę rozeszło się w pewnych odstępach na różne wysokości i poczęły
wykonywać całą akrobację lotniczą nad terenami
wystawy, poczynając od korkociągu, przechodząc
przez looping, beczkę, retours, renvers, i kończąc
na glisadach inaczej tzw. śliskach na skrzydłach.
W żyłach chwilami krew cierpła, kiedy się patrzyło na te karkołomne ewolucje naszych asów
lotnictwa. W szczególności powszechną uwagę
zwróciły 3 samoloty, które wszystkie te sztuczki
wykonywały poniżej 500 metrów a zdawało się,
że tuż ponad głowami. Niebywały podziw i zrozumiałe uznanie wywołał ten popis u naszych
gości zagranicznych, którzy równie jak wszyscy
inni z zapartym oddechem śledzili każdą nową
pozycję samolotów.

Jak się dowiadujemy w „trójce”, która szczególnie wzbudziła wielki podziw, brali udział mjr.
Pawlikowski, por. Morawski i sierż. Jastrząbek,
o którym można by powiedzieć, że niedalekim
jest swoją akrobacją lotniczą od swego nazwiska.
Jako niewielki „jastrząbek” w pogoni za zwinnym
ptaszkiem dokonywał wraz ze swoim samolotem
niemal cudów.
Asom naszego lotnictwa za niebywałą odwagę
cześć !”
Świetnie zapowiadającą się służbę, a może
i karierę „naszego pilota” w lotnictwie przerwał
tragiczny wypadek. W 1934 podczas ćwiczeń na
poligonie w Biedrusku pod Poznaniem sierżant
Wacław Jastrząbek uległ wypadkowi i odniósł
ciężkie obrażenia. Pod koniec tego roku decyzją
wojskowej komisji lekarskiej został przeniesiony w stan spoczynku i w ten sposób zakończył
„swoją przygodę” z lotnictwem.
Ale, jak każdy człowiek oprócz życia zawodowego Wacław Jastrząbek, miał też życie
prywatne - rodzinne. Rozpoczęło się ono
10.11.1932 w Poznaniu małżeństwem z Gertrudą Dachterską i zaowocowało 4 dzieci - 3
córkami i 1 synem, a trwało do śmierci bohatera
naszych wspomnień, który zmarł 9 listopada
1980 i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Skokach.
Po zakończeniu służby wojskowej Wacław
Jastrząbek mieszkając w Poznaniu prowadził
samochodowy zakład transportowy. W tym też
czasie, na ziemi otrzymanej w Roszkówku, od
swego ojca Antoniego, wybudował dom, który
zamierzał wykorzystywać jako miejsce pobytu
swej rodziny w okresie letnim. Jednak kolejny
raz los zadecydował inaczej. Wybuch wojny
1939 i okupacja hitlerowska spowodowały,
że rodzina Jastrząbków na stałe zamieszkała
w Roszkówku, gdzie „nasz pilot” otrzymując
świadczenia z tytułu służby wojskowej, zajmując
się sadownictwem i ulubionym pszczelarstwem,
do swej śmierci żył wśród swych najbliższych
– córki Romualdy oraz córki Krystyny Obst
i jej rodziny.
O zaszczytnej służbie i życiu Wacława Jastrząbka świadczą zachowane w rodzinnych
zbiorach liczne odznaczenia i pochwały oraz
fotografie, a wśród nich: Medal Pamiątkowy za
wojnę 1918- 1921, Medal 10-lecia Odzyskania
Niepodległości, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Odznaka Strzelca Samolotowego
I Klasy i inne.
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Ps. Na załączonych fotografiach bohater wspomnień- Wacław Jastrząbek:
- W mundurze Wojska Polskiego;
- Na tle czołgu- tankietki, stoi 4 (środkowy) w pierwszym rzędzie patrząc od
lewej wśród kolegów- żołnierzy z 58 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w czasie
przerwy w walach z Armią Czerwoną pod Bobrujskiem nad Berezyną;
prawdopodobnie to jeden z czołgów- tankietek, a może nawet to właśnie ten
odnaleziony w Afganistanie, który po remoncie trafił do Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie;
- Za sterami samolotu, na lotnisku na Ławicy w Poznaniu.
Edmund Lubawy

Z KART HISTORII

Skoki STRAJKUJĄ
Strajk dzieci szkolnych
Każdy z nas niewątpliwie słyszał o strajku skockich dzieci, który miał
miejsce w dniach od 16 do 23 października 1906 w ówczesnej szkole
powszechnej. Strajk ten był kontynuacją fali strajków w szkołach zaboru
pruskiego zapoczątkowanej w roku 1901 strajkiem dzieci wrzesińskich
w obronie języka polskiego.
O tym, złamanym przemocą strajku, w którym uczniowie: Derda,
Napierałówna, Gadzińska, Łaszewska i Chwiałkowski pod przewodnictwem Kazimierza Jankowskiego z Rakojad, strajkowali przeciw nakazowi
modlitwy i nauki religii w języku niemieckim, zamiast w dozwolonym
dotychczas polskim języku ojczystym, czytamy min. w monografiach
wydanych z okazji:
- Jubileuszu 75 – lecia Szkoły Polskiej w Skokach;
- Jubileuszu 90 – lecia Polskiej Szkoły w Skokach.
Znalazł on też swe miejsce w Kronice Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza, a na bieżąco informowała o nim ówczesna prasa polska
i niemiecka, a w układzie wspomnieniowo – historycznym, zarówno
prasa polska okresu międzywojennego, jak i po roku 1945, po czasy
nam współczesne.
Strajki socjalne na Ziemi Skockiej
Strajk na budowie dworca kolejowego
Wspomniany strajk szkolny nie był pierwszym strajkiem na Ziemi Skockiej. W 1905 fala strajków o charakterze socjalnym objęła ziemie polskie
wszystkich 3 zaborów. W szkołach uczyliśmy się o strajkach robotniczych
w zaborze rosyjskim nasilonych po krwawej niedzieli w Petersburgu. Słyszeliśmy też o strajkach rolnych w zaborze austriackim i może co nieco
o strajkach w zaborze pruskim.
I ten temat chcemy dzisiaj przybliżyć naszym czytelnikom. Tym bardziej, że jeden z tych strajków miał miejsce w naszych Skokach i znalazł
swe miejsce w ówczesnej prasie polskiej, a może i niemieckiej, o czym
nie wiemy.
Otóż „Orędownik”, gazeta wydawana w języku polskim przez Romana
Szymańskiego w roku 1905 pisała:
„Skoki: Trzydziestu murarzy, zatrudnionych przy budowie tutejszego
dworca, złożyło pracę, ponieważ nie podwyższono im płacy z 31 na 35 fenigów za godzinę.” Ten sam „Orędownik” informował też, że fala strajków
o charakterze socjalnym objęła: Poznań, Rawicz, Oborniki i Bydgoszcz
Strajki robotników rolnych
Jeszcze mniej znany jest nam temat strajków robotników rolnych, które
już w Polsce niepodległej miały miejsce w majątkach ziemskich na trenie
Gminy Skoki. Wiemy jedynie, że do likwidacji jednego z nich, w majątkach Chłapowskich w Stawianach i w Pawłowie Skockim, użyto wojsko
(jak mówili bliscy uczestników strajku, przysłane prze brata właściciela
majątku, generała Chłapowskiego), a strajkujących pozbawiono wolności
i bez wyroku sądu przetrzymywano w pomieszczeniach piwnicznych.
Ps. Bliskich uczestników tego strajku oraz osoby, które na temat historii
strajków robotników rolnych, a zwłaszcza strajku w Stawianach i w Pawłowie Skockim, mogą nam więcej powiedzieć, proszę o kontakt z naszą
Redakcją. O wszelkich tych ustaleniach z przyjemnością poinformujemy
naszych Czytelników.
Edmund Lubawy

SKOCZANIN JAROSŁAW BERENDT
RADNYM SEJMIKU WOJEWÓZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
Z dniem 30 listopada 2015 Jarosław Berendt po złożeniu ślubowania
stał się oficjalnie radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Skoczanin kandydujący w wyborach do Sejmiku w dniu 16 listopada
2014 z Listy Platformy Obywatelskiej uzyskał wówczas 4.901 głosów i zajął 2 miejsce - po Zbigniewie Ajchlerze, który został radnym z tej Listy.
Obecnie, wobec tego że Zbigniew Ajchler zdecydował się na kandydowanie na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach
w dniu 25 października 2015 został wybrany posłem, Jarosław Berent
zgodnie z Ordynacją Wyborczą zyskał mandat radnego Sejmiku.
Jarosław Berendt w strukturach Sejmiku Województwa Wielkopolskiego działa w Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki.
Edmund Lubawy

DANUTA KĘSIK SKARBNIKIEM
ODDZIAŁU PZERiI
Po ośmiu latach pełnienia funkcji Skarbnika Oddziału Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach pani Iwona
Ranke 6 października 2015, deklarując wolę pracy do czasu wyłonienia swego następcy, zrezygnowała ze stanowiska. Koledzy i koleżanki
wyrażając zrozumienie dla Jej decyzji i dziękując pani Iwonie za lata Jej
ofiarnej pracy, rezygnację przyjęli, a Zarząd zaapelował do członków
o zgłaszanie osób gotowych podjąć się roli Skarbnika.
Sytuacja ostatecznie uległa uregulowaniu na zebraniu 5 stycznia
2016, gdy na przyjęcie funkcji Skarbnika zdecydowała się członkini
Związku pani Danuta Kęsik, a uczestniczący w zebraniu koleżanki
i koledzy „emeryci, …” pogratulowali Jej decyzji i obdarzyli Ją pełnym zaufaniem.
Pani Dance - naszej nowej pani Skarbnik w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów emerytów, rencistów i inwalidów gratulujemy i życzymy
zadowolenia i uznania z pracy i z pełniania nowych obowiązków.
Edmund Lubawy

KRWAWI REKORDZIŚCI!
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu w 2015 roku zebrał 940 litrów
krwi od honorowych dawców z terenu powiatu wągrowieckiego. Wielu
dawców zapisało się również jako potencjalni dawcy przeszczepu (szpiku).
Przedstawiciele PCK prowadzili bezpłatne pogadanki na temat znaczenia
krwi i szpiku w życiu człowieka, w których w ubiegłym roku wzięło udział
ponad 1200 uczestników z szkół, zakładów pracy, OSP, radnych na terenie
powiatu. Wydrukowane zostały kalendarze i kilka tysięcy ulotek nawołujących do honorowego dawstwa krwi i szpiku. Podczas uroczystych spotkań
wręczono 148 odznaczeń i wyróżnienia dla najbardziej zaangażowanych
dawców i instytucji biorących udział w powiatowym konkursie krwiodawstwa. Największym zainteresowaniem cieszy się odznaczenie Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi nadawane przez PCK, które otrzymują kobiety
po oddaniu 5 litrów (mężczyźni 6 litrów). Zasłużeni honorowi dawcy krwi
i szpiku na ziemi wągrowieckiej posiadają największą ilość przywilejów
w całym kraju, którymi są: bezpłatne przejazdy komunikacją na terenie
miasta i gminy Wągrowiec, 30% ulgi do Aquaparku, 50% do kina MDK
oraz bezpłatne wejścia na mecze ligowe piłki nożnej i ręcznej MKS
„Nielba”. Zasłużeni dawcy krwi i szpiku są przyjmowani poza kolejności
do lekarza i apteki oraz posiadają ulgę przy zakupie niektórych leków.
Rekordzistami na terenie powiatu są: Czesław Jessa 65 litry, Stanisław Izychart (65), Zygmunt Konwiński (64) Tomasz Kubasik (60), Jan
Jakubiak (60), Bolesław Kubasik (59), Zdzisław Słoma (57), Marian
Kantorski (54), Marian Siwiński (53), Jan Mich (52).
Ponadto PCK realizuje program edukacyjny z zakresu zdrowia –
bezpieczeństwa - higieny, ekologii - wartości humanitarnych, w którym
wzięło udział ponad 1000 uczniów szkół i przedszkoli z Skoków, Mieściska, Wągrowca, Gołańczy, Smogulca. W ubiegłym roku PCK przekazał
na rzecz potrzebujących kilka set kilogramów odzieży używanej.
Jan Maćkowiak prezes PCK w Wągrowcu
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Czwartek Obronił Się Sam
Czy staną się nową tradycją czwartkowe koncerty noworoczne w Gościńcu WINNICA, niczym obiady czwartkowe za czasów Stanisława
Augusta? Dlaczego nie. Tegoroczny, 14 stycznia 2016 przeszedł udaną
próbę. Było operetkowo jak zawsze na tę okoliczność. Dopisała wspa-

niała publiczność, Bartosz Kuczyk - prowadzący i wyjątkowi artyści.
Najpiękniejszymi utworami raz wzruszali, innym razem zapraszali
na randez vous lub do gondoli. Soliści Narodowego Teatru Operetki
Kijowskiej bawili, tańczyli, tryskali radością i energią. Przede wszystkim jednak zachwycili głosami jak dzwony. Na estradzie wśród gości
z zagranicy zaprezentowali się: Natalia Usatiuk, Tetiana Czaban,
Dmitrij Ivanczenko i Alexander Ostrovsky. Jak zawsze w takiej chwili
kłaniamy się cudownej publiczności i dziękujemy za udany wieczór.
Koncert zorganizowała dla Państwa Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Skokach.
Elżbieta Skrzypczak

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Święto Skoków zaplanowaliśmy
na dzień 2 lipca 2016.
W programie między innymi: prezentacje GA SKOCZKI,
Turniej Piłki Nożnej pomiędzy drużyną GWIAZD TELEWIZJI
a REPREZENTACJĄ SKOKÓW, koncert ELEKTRYCZNYCH
GITAR, nocny kabareton: KABARET NOWAKI i KABARET
SKECZÓW MĘCZĄCYCH.
Szczegółowe informacje podamy na plakacie w następnym
wydaniu Wiadomości Skockich.

torów! Atrakcją co niemiara okazał się natomiast pobyt w kosmosie,
a wszystko za sprawą niesamowitego mobilnego planetarium. Nauki,
ale również zabawy było w tym dniu co niemiara!
W czasie ferii Bibliostarszaki odwiedziły również Białą Damę w jej
kórnickiej posiadłości. Zamek, w którym mieszkała pozwolił półkolonistom wybrać się w podróż w przeszłość. Piękne stroje, komnaty, zbroje
przypadły do gustu wielu dziewczynkom i chłopcom, a legendę o powrotach Białej Damy do zamku dzieci uznały za turystyczną bajkę 
Bibliostarszaki znalazły się również we wspinaczkowym raju. Dzień
na ściance wspinaczkowej był sprawdzianem ich fizycznej wytrzymałości
i choć z początku oprócz zapalonych ochotników zdarzali się wątpiący
w swoje siły – ostatecznie wszyscy zdali na piątkę!
Podczas ferii nie mogła zabraknąć również kina! W zależności od
tygodnia półkolonii dzieci śledziły losy „Dobrego dinozaura” oraz
„Alwina i wiewiórek”. Na zakończenie tego dnia dzieci zetknęły się
również bezpośrednio ze sztuką, a raczej jej tworzeniem, zwiedzając
kulisy Teatru Wielkiego w Poznaniu.

W czasie tych dwóch tygodni Bibliostarszaki nie tylko były goszczone,
ale również same zamieniły się w gospodarzy. Wszystko za sprawą grupy
LEGO MINDSTORMS, która zawitała do biblioteki. Dzieci świetnie
odnalazły się w sali po brzegi wypełnionej klockami. Okazało się, że
niektórzy to urodzeni konstruktorzy.
Moc atrakcji, wrażeń, nowych doświadczeń, tak spędzone ferie
należy uznać za dobrze wykorzystane. Nie samą szkołą dzieci żyją, ale
również i nie samą zabawą. Połączenie tych dwóch sfer jest strzałem
w dziesiątkę – podoba się i rodzicom i przede wszystkim dzieciom.

Ferie z zabawą i… nauką
Kto powiedział, że ferie należy poświęcić wyłącznie leniuchowaniu?
Owszem trochę odpoczynku nie zaszkodzi, ale w ferie przede wszystkim
nie wypada się nudzić!
Jak pokazują półkolonie organizowane w bibliotece w Skokach, istnieje ogromne zainteresowanie taką formą spędzania przez dzieci czasu
wolnego od szkoły. Z tegorocznych zimowych półkolonii skorzystało
90 starszych dzieci i , a listy rezerwowe do końca pozostawały długie.
Swoją zimową przygodę Bibliostarszaki, bo tak nazwano grupę
starszych półkolonistów, rozpoczęły pod hasłem „nauka nie równa
się nuda”. Poznański Parka Technologiczno-Naukowy odkrył przed
dziećmi zupełnie nową stronę nauki i technologii. Dzieci zagłębiły
się w tajemnice nauki tak potężnej jak fizyka, na chwilę mogły stać
się badaczami, a budowa wyrzutni do śnieżnych kul z klocków lego,
wprowadziła na moment nasze pociechy w niesamowity świat konstruk-

Feryjna przygoda Bibliomaluchów była i bezpieczna, i kreatywna.
Na naukę pierwszej pomocy nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno. Dla dzieci to zabawa, podczas której można „przemycić” wiedzę,
która może uratować czyjeś życie. Zajęcia z ratownikiem medycznym
dowiodły tego nie raz. Gdy salę „opanował” pan Pianka, zrobiło się
bardzo twórczo. Okazało się, że z czegoś, co przypomina chrupki kukurydziane można wyczarować praktycznie wszystko. Klocki piankowe, bo
o nich mowa zachwyciły najmłodszych. W tworzeniu mogła ograniczyć
dzieciaki jedynie wyobraźnia. Nie zabrakło poczytania baśni. Wszak
to ferie w bibliotece. Tutaj królują książki!!!
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W WESOŁEJ MINCE wszystkie minki Bibliomaluchów były
uśmiechnięte. Kolejny dzień bez szklanych ekranów. Podczas ferii
stawialiśmy bowiem na aktywność fizyczną i na naukę poprzez zabawę.
Dzieci poznały wiele zakamarków Hotelu Pietrak w Wągrowcu. Wiedzą
co to apartament i «jedynka», ile kosztuje nocleg, czym zajmują się
pracownicy recepcji. Zwiedziły salon i sypialnie, w których spędzili
czas: Prezydent Bronisław Komorowski oraz artyści i znani sportowcy. Zachwycone widokiem z okna na jezioro Durowskie, odpoczęły
w restauracji delektując się pysznymi naleśnikami z truskawkami.
W PIETRAKU było pięknie i kształcąco.
Bibliomaluchy pięknie ugościły CYT - CYTNIKI. Dzieci miały teatr,
spektakl i aktorów na wyłączność. Edukacyjny mix, zawierający treści
ludowe, fragmenty wierszy i muzykę znanych kompozytorów niezwykle podobał się maluszkom. Artyści przyjechali do nas z Filharmonii
Pomysłów. Trzeba przyznać, że pomysłów im nie brakowało!!!
Dzieci były również bardzo małymi inżynierami. Klocki lego +
programowanie = brzmi dumnie. Przygoda z feriami w bibliotece
Bibliomaluchów dobiegła końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony
czas i mówimy Wam do zobaczenia!!!
Elżbieta Skrzypczak i Monika Rozmarynowska

I po karnawale!
Tylko do 9 lutego mogli w tym roku szaleć wszyscy ci, którzy uwielbiają tańce i dobrą zabawę.
W Skokach
i okolicy było
sporo okazji do
zabawienia się
w dobrym towarzystwie. Mniejsze lub większe
potańcówki były
organizowane
w wielu lokalach
przez cały karnawał dla wszystkich
grup wiekowych.
Trudno wymienić
wszystkie karnawałowe akcenty.
Do tych, które na
stałe wpisały się do miejskiego kalendarza wciąż dochodzą nowe. Bawiły się w swoim gronie przedszkolaki, uczniowie, osobno ich rodziny,
emeryci i renciści i wielu, wielu innych.
Dla przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Artystycznego
z Potrzanowa już tradycyjnie zorganizowany został bal przebierańców
w Sali OSP w Skokach. Można było podziwiać niemalże wszystkie
postacie z bajek: Spidermany, Zorro, Żółwie Ninja, Królowe Śniegu,
wróżki, pastuszki, Batmany, Pszczółkę Maję, a nawet postacie z Psiego
Patrolu(!) i wiele wiele innych. W Szkole Podstawowej w godzinach
zajęć szkolnych z pomocą Rady Rodziców odbyła się tradycyjnie zabawa dla klas 1-2. Motywem przewodnim był świat piratów, a za sprawą
dwóch piratek: Renaty Martyńskiej i Julity Dziekan, dzieci bawiły się
doskonale. Dla klas starszych w tym samym dniu odbyła się dyskoteka z profesjonalną oprawą muzyczną, napojami i poczęstunkiem
ufundowanym przez Radę Rodziców. III Bal Karnawałowy zorganizowany przez Dyrekcję Niepublicznego Przedszkola Artystycznego
w Potrzanowie odbył się 22 stycznia w Winnicy w Sławicy. Były maski
weneckie, konkursy i niespodzianki. Również w Winnicy, ale 5 lutego
odbył się XI Charytatywny Bal „Sentyment do Szkoły” podczas którego sprzedawane były losy na loterię fantową. Dochód ze sprzedaży
losów wspiera konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Skokach.
Szerzej na ten temat można przeczytać w tym numerze Wiadomości
Skockich. Seniorzy naszej gminy bawili się tradycyjnie już w auli nad
Urzędem Miasta i Gminy. Po raz kolejny udowodnili, że bawić się
można - a nawet należy - w każdym wieku.
Huczne zabawy na kilka tygodni pozostaną głównie w naszych

wspomnieniach. Zaczyna się czas refleksji, wyciszenia, nadziei i oczekiwania na Święta Wielkanocy. Za oknem czuć już wiosnę. Na chwilę
zwalniamy. Każdy z nas tego potrzebuje.
Adrianna Urbaniak

Warsztaty ukraińskiej
sztuki ludowej
Niecodzienne warsztaty artystyczne odbyły się w Potrzanowie.
Dzieci ze świetlicy wiejskiej wraz ze swymi babciami wzięły udział
w warsztatach plastycznych, które poprowadziły gościnnie panie Lubov
Boblo i Ludmiła Krasnicka –Łucyk- instruktorki z zaprzyjaźnionego
Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży „Słonecznik” z Białej Cerkwi.
Podczas warsztatów wykonane zostały laurki z motywami kwiatowymi
w ludowym zapisie Petrykowskim.
Warsztaty artystyczne z zakresu ukraińskiej sztuki ludowej odbyły
się także w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach –
były one jedną z propozycji programu ferii zimowych i podobnie jak
te przeprowadzone latem, cieszyły się dużym powodzeniem wśród
gimnazjalnej młodzieży.
Agnieszka Fertsch

„Żegnamy Cię Jezuniu nasz”
Śpiewanie kolęd, to domena Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego
„Harfa”. Końcowy okres śpiewania tych pieśni, ku czci Chrystusa przypadł n 24 stycznia i 2lutego. W pierwszym terminie „Harfa” zaśpiewała
w Lechlinie w kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława Biskupa
na zaproszenie księdza proboszcza Sławomira Komorskiego podczas
mszy świętej o godzinie 11,00.

2 lutego podczas Ofiarowania Pańskiego czyli Święta Matki Boskiej
Gromnicznej Zespół „Harfa” śpiewał kolędy na mszy świętej o godzinie
10,00 w Kaplicy Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie. Pożegnano więc
okres śpiewania kolęd w tym przepięknym miejscu czczenia Matki
Boskiej Łaskawej. Ksiądz rezydent Krzysztof Burwiel serdecznie podziękował Zespołowi za uświetnienie mszy świętej.
Na fotografii widoczni są:
- siedzący: Halina Wołkow, Aleksandra Larus, Irena Małecka,
Elżbieta Jeżdziewski, Zofia Starzyńska, Łucja Nowak, Barbara Szymkowiak, Iwona Stern, Danuta Grzegorzewska, Irena Futro, Czesława
Majchrzak, Iwona Ranke i Krystyna Kramer
- stojący: Stanisław Grzegorzewski, Ewa Chudziak, Bronisław
Chudziak, Witold Tokarski, Czesław Stajkowski, Andrzej Kazubski ,
Danuta Stajkowska, ks. Krzysztof Burwiel i Antoni Wiśniewski.
Z powodu choroby zabrało: Kazimiery Głazowskiej, Sabiny Kazubskiej i Barbary Tokarskiej. Słowa pastorałki „…Żegnamy Cię Jezuniu
nasz …” kończą okres śpiewania kolęd na przełomie 2015 i 2016. Do
grudnia niby daleko, ale czas nieubłaganie mija- Pożyjemy, zobaczymy.
Antoni Wiśniewski
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Turniej piłkarski drużyn „Orlików”
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

30 stycznia 2016 w hali Widowiskowo – Sportowej w Skokach odbył się Turniej Piłkarski drużyn Orlików, zorganizowany przez KS
Wełna Skoki.
Gminę Skoki reprezentowały dwie drużyny Wełna Skoki oraz Wełna
Skoki II. Łącznie do piłkarskich zmagań przystąpiło 7 zespołów. Zawodnicy pomimo tego, że są na początku sportowej drogi na boisku
wykazywali się świetną techniką, precyzją i kondycją fizyczną. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:
1/Wełna Skoki
2/ Orkan Objezierze
3/ Huragan Pobiedziska
4/ Wełna Skoki II
5/ Sparta Oborniki
6/ Zamek Gołańcz
7/ TPS Winogrady
Nagrodę specjalną otrzymały zawodniczki Sparty Oborniki: Przybył
Gabrysia oraz Pacholska Gabrysia, które swoimi umiejętnościami
udowodniły, że piłka nożna to sport nie tylko dla mężczyzn.

Najlepszym zawodnikiem został Jan Frankowski z drużyny Huragan
Pobiedziska, najlepszym bramkarzem Kacper Połczyński ze Skoków,
natomiast na miano króla strzelców zasłużył Alan Andraka ze Skoków,
który podczas Turnieju zdobył 7 goli.
Uczestnicy otrzymali od Burmistrza nagrody rzeczowe oraz puchary,
medale i pamiątkowe statuetki.
Już 7 lutego odbędzie się turniej drużyn ”Żaków”, na który serdecznie zapraszamy.
Kinga Świder

Turniej piłkarski drużyn „Żaków”

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
7 lutego 2016 w hali Widowiskowo - Sportowej w Skokach odbył
się Turniej Piłkarski drużyn Żaków, zorganizowany przez KS Wełna
Skoki, przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
Gminę Skoki reprezentowały dwie drużyny Wełna Skoki oraz Wełna
Skoki II. Łącznie do piłkarskich zmagań przystąpiło 8 zespołów, które
zostały podzielone na dwie grupy A i B. Łącznie rozegrano 18 meczy.
Najwięcej emocji zarówno wśród kibiców, którzy licznie przybyli na
skocką halę jak i wśród zawodników wzbudzały mecze, które zakończyły
się rzutami karnymi: o 7 oraz 5 miejsce, a także mecz finałowy pomiędzy Wełną Skoki, a Wełną Rogoźno. Gospodarze okazali się gościnni
i puchar trafił w ręce zawodników Wełny Rogoźno. Ostateczne wyniki
przedstawiają się następująco:

1/Wełna Rogoźno
2/ Wełna Skoki
3/ Nielba Wągrowiec
4/ Piast Łubowo
5/ Objezierze
6/ Mieścisko
7/ Wełna Skoki II
8/ Sparta Janowiec
Zawodnicy otrzymali medale, puchary oraz nagrody rzeczowe
i specjalne wyróżnienia: statuetkę najlepszego bramkarza- Mateusz
Dolata z Wełny Rogoźno, najlepszego strzelca- Dawid Obst z Wełny
Skoki, który zdobył 6 bramek, najlepszego zawodnika- Igor Busz
z Nielby Wągrowiec.
Kinga Świder

Wypoczynek z misją
Tegoroczne zimowisko zuchy i harcerze 7 SDH „HYCE” zorganizowali na Ziemi Wałeckiej w miejscowości Przybkowo. Wybór nie
był przypadkowy, bowiem zwrócono się do nas z prośbą o promocję
i reklamę harcerstwa na tym terenie. I z tego zadania wywiązaliśmy
się dobrze.

Początki były jednak trudne, gdy okazało się, że w świetlicy, w której
mieliśmy mieć bazę wysiadło ogrzewanie. Lecz szybko poszukano nową,
jednak niestety mniejszą.
Pierwszego dnia po przybyciu i urządzeniu się udaliśmy się na zwiad
terenowy i zakupy, wieczór zaś przeznaczony był dla zastępów oraz
przygotowań do prezentacji, która miała nastąpić następnego dnia.
Tak, więc czwartek pojechaliśmy najpierw do miejscowości Strączno,
by uczniom tamtejszej szkoły podstawowej przybliżyć istotę działalności
harcerskiej, były więc piosenki i wspólne pląsy i zabawy. Następnie przejechaliśmy do Chwiramu tam zaprezentowaliśmy się gimnazjalistom.
Niestety nie znaleźliśmy tam takiego zrozumienia. Jednakże harcerstwa
ziarno zostało zasiane, co będzie dalej pokaże czas.
Ostatni dzień pobytu do południa miał miejsce bieg patrolowy,
podczas którego co niektórzy pozamykali próby na kolejne stopnie
harcerskie, zdobyli plakietki drużyny czy herb naszego miasta. Najwięcej emocji przeżywała piątka uczestników, która zamykała próbę
harcerza, jej pomyślny wynik pozwolił dopuścić ich do przyrzeczenia
harcerskiego. Wynik okazał się bardzo dobry a przyrzeczenie miało
miejsce podczas powrotnej jazdy pociągiem. Co niewątpliwie było
jedną z atrakcji zimowiska, z którego jak deklarowali uczestnicy wszyscy
byli zadowoleni.
DRUŻYNOWY 7 SDH „HYCE”
hm. Andrzej Surdyk HR

„Wełna” przygotowuje się do sezonu
wiosennego!
Chociaż pierwszy mecz rundy wiosennej z zawodnikami „Zjednoczonych” Pobiedziska mają zaplanowany dopiero na 12 marca przed
własną publicznością- w Skokach przy ul. Parkowej, grający w IV Lidze
piłkarze I drużyny „Wełny” zakończyli przerwę świąteczną.
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Obiecujące jest to, że wszyscy czynni zawodnicy w liczbie 18, - 5 stycznia pod okiem trenera Pawła Kutyni rozpoczęli intensywne treningi na
hali Gimnazjum, która w sezonie zimowym stanowiła ich główną bazę
treningową. Trenując pod dachem we wtorki i piątki, każdego tygodnia,
mimo niesprzyjającej pogody, w każdą środę zawodnicy trenowali też
na nowym boisku ze sztuczną nawierzchnią, które na początku zimy
wzbogaciło bazę sportową Klubu. Obecnie wszystkie treningi- już 4
tygodniowo odbywają się na boiskach.
Jak nas informuje Prezes Klubu Wiesław Szczepaniak zasadniczy
trzon drużyny nie ulega zmianie. Jednak Zarząd, tak jak i koledzy
piłkarze liczą, że w sezonie dołączą do nich kontuzjowani i wyłączeni
z gry w rundzie jesiennej, a już uczestniczący aktywnie w treningach:
Tomasz Jarzembowski i Bartosz Wojciechowski. W barwach „Wełny”
zagrają też przez kilka lat grający w drużynie „Nielby” Wągrowiec,
a dawniej w „Wełnie” Michał Gruszka oraz były zawodnik „Pelikana”
Niechanowo – Marcin Siuda. Na powrót do „Wełny” zdecydował się
też Piotr Gułajski. Zmiany te winny pomóc „Wełnie” w uzyskiwaniu
lepszych wyników na boiskach i w poprawie pozycji w Tabeli IV Ligi.
W styczniu Zarząd Klubu prowadził rozmowy z Zarządami innych
Klubów w sprawie ustalenia partnerów i terminarza rozgrywek sparingowych. Rozpoczęły się one meczem z grającymi w Kujawsko- Pomorskiej Klasie Okręgowej i przebywającymi na zgrupowaniu w Wągrowcu
zawodnikami „Noteci” Gębice. Spotkanie to dało zwycięstwo naszej
drużynie, a jego wynik do 2:0 dla „Wełny”. W kolejnym spotkaniu
sparingowym rozegranym na wyjeździe rywalami „Wełny” byli piłkarze grającej w Pilskiej Klasie Okręgowej „Iskry” Wyszyny. Mecz ten
pokazał zdecydowanie lepszą grę Skoczan i zakończył się wygraną
„Wełny” z wynikiem 9:0. Zwycięstwem drużyny „Wełny” z wynikiem
1:0 zakończył się też sparing z zawodnikami TPS Winogrady.
Naszych zawodników czekają jeszcze mecze kontrolne z drużynami: „Nielby” Wągrowiec, ”Wiktorii” Września, „Tarnowii” Tarnowo
Podgórne oraz „Warty” Poznań i „Kotwicy” Kórnik.
Ten cykl sparingów, w dniu 6 marca przerwie mecz rozgrywany
w ramach Pucharu Polski z „Leśnikiem” Margonin.
Edmund Lubawy

W zdrowym ciele zdrowy duch!
W zdrowym ciele zdrowy duch! To hasło od trzech lat przyświeca
projektom realizowanym przez Towarzystwo Wspierania Rodziny
i Dziecka ALIA z Antoniewa, skierowanym do mieszkańców Gminy
Skoki w wieku 50+ w ramach zadań publicznych realizowanych na
zlecenie Gminy Skoki tzw. pożytek publiczny.

z badań tych skorzystało ponad 50 mieszkańców gminy Skoki, a 40
skonsultowało swoje nawyki żywieniowe z dietetykiem.
Co w tym roku?
A wiec podobnie, lecz jeszcze więcej. Zajęcia z pilatesu nadal będą
się odbywać, ale tu niestety nie ma już wolnych miejsc, pojemność sali
w której odbywają się ćwiczenia jest taka a nie inna. Bardzo serdecznie
jednak zapraszamy na marsze nordic walking, których zaplanowano
8, szczegóły pierwszych 5 na plakacie. Oprócz tego poszerzymy część
związaną w wykładami prozdrowotnymi, pięć spotkań w czterech tematach + badanie prób wątrobowych. Także spotkania z dietetykiem
przejdą ewolucję. Pragniemy projektem objąć do 10 osób, których
stan zdrowia pozwoli na przejście kuracji odchudzającej pod bacznym
okiem dietetyka, na chętnych czekamy do 29 lutego.
UWAGA!!! Na wszystko zawsze trzeba się zapisać, zgodnie z wytycznymi na plakatach!
Cały program W zdrowym ciele zdrowy duch realizowany na zlecenie
Gminy Skoki przez ALIĘ jest poszerzeniem bogatej oferty prozdrowotnej i profilaktycznej realizowanej przez Gminę Skoki dla mieszkańców.
Informacje o akcjach pojawiać się będą w „Wiadomościach Skockich”
i stronie internetowej, zachęcamy także do śledzenia profilu społecznościowego Gminy Skoki na Facebooku.
Podkreślić należy także fakt, iż Stowarzyszenie ALIA bardzo aktywnie działa w wielu płaszczyznach dla mieszkańców Gminy Skoki,
a wszystko to dzięki prężnie działającemu Zarządowi pod kierownictwem jego Prezesa pana Antoniego Kasicy. Od lat organizuje on
kolonie dla dzieci szczególnie potrzebujących pomocy oraz obecnie
tytaniczny projekt pod nazwą Bank Żywności z którego pomocy korzysta ponad 700 mieszkańców naszej Gminy.
Karolina Stefaniak

Skoccy siatkarze i siatkarki najlepsi
w Powiatowej Spartakiadzie LZS
31 stycznia 2016 w Gołańczy odbył się Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn oraz Kobiet stanowiący część XIII Zimowej Spartakiady LZS
Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego.
Męskie drużyny: Skoki, Mieścisko, Gołańcz, Wągrowiec Damasławek -mecze rozegrano na zasadzie każdy z każdym. Drużyna z Gminy
Skoki zajęła I miejsce. Skocką drużynę tworzyli: Jankowski Szymon,
Glapa Artur, Kramer Bartosz, Futro Igor, Ranke Adrian, Grabowski
Łukasz, Kramer Radosław.
Kobiece drużyny: Skoki, Wągrowiec, Mieścisko, Gołańcz-mecze
rozegrano na zasadzie każdy z każdym, Drużyna ze Skoków była
niepokonana i zajęła I miesjce. Drużynę stanowiły: Burzyńska Julia,
Kramer Małgorzata, Glapa Natalia, Fredrych Kamila, Kaczmarek
Katarzyna, Glapa Amelia.
Obie drużyny zakwalifikowały się do rozgrywek Rejonu Pilskiego,
które odbedą się w Chodzieży 28.02.2016.
Kinga Świder

Turniej Piłki Nożnej Halowej
Mężczyzn - LZS

W ramach tego projektu i jego nowej edycji 2016 uczestnicy mogą
brać udział w zajęciach gimnastycznych pilates dwa razy w tygodniu
dzięki którym kształtują swoje ciało, czyniąc je zdrowym i silnym.
Oprócz tego realizowane były i będą piesze wycieczki z kijkami nordic
walking, które mają dwojaki charakter, z jednej strony zachęcają do
aktywności fizycznej, a z drugiej strony zapoznają uczestników z najbliższą okolicą, pokazując jej walory przyrodniczo-kulturowe zgodnie
z przysłowiem cudze chwalicie, swego nie znacie. Projekt dla 50+ w swym
zakresie w 2015 posiadał elementy profilaktyki prozdrowotnej, a wiec
wykłady i badani związane z poziomem cholesterolu i cukru we krwi,

7 lutego 2016 w Hali Sportowej Gimnazjum Miejskiego w Wągrowcu
odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej.
W Turnieju bralo udział 6 drużyn z powiatu wągrowiecekiego. Gminę
Skoki reprezentowali: Płócieniak Tomasz, Spoździał Adam, Nowak
Dominik, Krzewski Mikołaj, Budasz Roman, Filipczak Adam, Rusin
Damian, Chrzanowski Dariusz opiekunem drużyny był Glapa Artur.
Tabela wyników:
1. Wapno
2. Gmina Wągrowiec
3. Miasto Wągrowiec
4. Gołańcz
5. Skoki
6. Mieścisko
Kinga Świder
Dokończenie na str. 20
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Ciąg dalszy ze str. 19

XIII Zimowa Powiatowa Spartakiada
LZS

14 lutego 2016 w Rąbczynie odbyła się Powiatowa Zimowa Spartakiada LZS. Gminę Skoki reprezentowała druzyna MOW Antoniewo,
która w generalnej klasyfikacji zajęła III miejsce zdobywając Puchar
oraz nagrody rzeczowe.
Indywidualnie nasza drużyna zdobyła jeden złoty, dwa srebrne oraz
cztery brązowe medale. Rywalizowano w następujących kategoriach:
- wędkowanie na sucho: Justyna Węsielska- trzecie miejsce, Mateusz
Szaferski- czwarte miejsce
- wielobój rekreacyjny: Wiktoria Zawisz- drugie miejsce, Kamil Kawczyński- czwarte miejsce
- rzut lotką: Dominika Wiśniewska- trzecie miejsce, Hubert Judzintrzecei miejsce
- podnoszenie ciężarka: Krystian Wiskowski- czwarte miejsce, Marek
Przywecki- czwarte miejsce
- rzuty karne: Sandra Syska- drugie miejsce, Hubert Sawicki- czwarte
miejsce
- rzut do celu: Paulina Stosik- trzecie miejsce, Bartosz OlkowskiPierwsze miejsce
- przeciąganie liny: Dawid Caban, Tomasz Gniewowski, Eryk Rozmysłowski- miejsfe czwarte.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom oraz Pani Iwonie Grzegorzewskiej- Dyrektor MOW Antoniewo, Pani Kamili Drzewosz oraz
Grażynie Lubawej za opiekę i przygotowanie zawodników, oraz Panu
Bronisławowi Piechockiemu za kontrolę na prawidłowym przebiegiem Turnieju.
Kinga Świder

Warsztaty fizyczne na Wydziale
Fizyki UAM w Poznaniu
7 grudnia 2015 trzydziestoosobowa grupa gimnazjalistów z koła
fizycznego i astronomicznego pod opieką pani Małgorzaty Adrych
i Małgorzaty Dudek uczestniczyła w warsztatach na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studenci przygotowali dla nas ciekawe eksperymenty. Utrwaliliśmy
i poszerzyliśmy naszą wiedzę, a także poznaliśmy zjawiska i procesy
występujące w przyrodzie. Organizatorką warsztatów z ramienia UAM
była pani Magdalena Grajek. Studenci w sposób prosty i przystępny
pomagali nam zgłębić tajniki nauki, za co serdecznie dziękujemy. Najbardziej podobały się nam doświadczenia z ciekłym azotem. To była
prawdziwa magia! Dziękujemy organizatorom za wspaniałą naukę.
Planujemy, że tego typu wyjazdy będą organizowane cyklicznie.
Opiekunki kół: M. Adrych i M. Dudek

NADOPIEKUŃCZY RODZIC?
NIE TERAPIA LECZ WSPIERANIE
Przemierzając codzienną drogę do pracy, staram się zachować szczególną ostrożność, bo także swoją codzienną drogę do szkoły przemierzają dzieci naszych szkół. Niektóre, te starsze idą same, niektóre są
podwożone samochodami przez rodziców, ale są i takie, które idą do
szkoły obok, albo za rodzicem niosącym plecak swojego dziecka. Nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby dotyczyło to dziecka z najmłodszej
klasy podstawowej szkoły. Małemu dziecku trzeba pomóc we wszystkim.
Jednak z każdym rokiem – w miarę zdobywania nowych umiejętności –
wymaga ono coraz mniejszej opieki. Widząc gimnazjalistę obok matki
pomagającej mu dotrzeć do szkoły, nasuwa wątpliwości o usamodzielnieniu i granicy opieki. Postanowiłem pójść tym śladem i sprawdzić
jak wyglądają relacje dziecka w środowisku szkolnym z rówieśnikami,
bo skutki nadmiernej opieki nie dają na siebie długo czekać. Pociechy
wychowywane pod parasolem ochronnym nie nadążają za rozwojem
społecznym rówieśników. Czują się zagrożone, są lękliwe, nie zdobywają
nowych umiejętności, bo matki hamują ich samodzielność. Nieumiejętność samodzielnego działania, prowadzi do bezradności i wyobcowania.
Czasem nastolatkowi udaje się zachować odrobinę indywidualności –
wtedy w domu pozostaje uległym dzieckiem, a poza domem, w poczuciu
winy realizuje swoje potrzeby. Rozpoznanie nadopiekuńczych postaw
rodzicielskich nie stanowi większej trudności. W trakcie rozmowy
z rodzicem wyraźnie widać nadadopiekuńczy system wychowawczy
jako główne źródło problemu. Propozycja pomocy zazwyczaj dotyczy
zmiany dotychczasowych działań opiekuńczo-wychowawczych. Taka
oferta jest nie do przyjęcia dla nadopiekuńczego rodzica, oczekuje on
bowiem zmiany - ale w postępowaniu osób z otoczenia dziecka. Dzieci
wychowane w sposób nadopiekuńczy często rozwijają się wolniej niż
rówieśnicy-zwłaszcza w sferze ruchowej i społecznej. Rozwój ruchowy jest
hamowany przez straszące komunikaty rodzicielskie typu: „Nie wspinaj
się tam, bo spadniesz”, „Nie wchodź na górę, bo to za wysoko”, „Nie
biegnij bo się przeziębisz” itp. Dziecko we wczesnym okresie rozwojowym nie ma okazji ćwiczyć kompetencji ruchowych w działaniu. Między
nadopiekuńczością, a opieką nad dzieckiem przebiega wyraźna granica.
Nadopiekuńczość pojawia się wtedy, gdy sprzątasz zabawki, nosisz plecak
z książkami, odrabiasz lekcje, podtykasz jedzenie czyli ciągle rozpinasz
ochronny parasol nad swym dzieckiem. Jeśli od początku nie zaczniesz
uczyć go samodzielności i odpowiedzialności, będzie zagubione i niezaradne w dorosłym życiu. Podobnie jest z rozwojem społecznym-nie
ma wielu okazji do samodzielności i nawiązywania relacji społecznych.
Nadopiekuńczość wywołuje u dziecka poczucie zagrożenia i postawę
skoncentrowania na swojej osobie, co w okresie szkolnym widoczne jest
w postaci nastawienia roszczeniowego, przez które dziecko nie zyskuje
też sympatii rówieśników. W okresie szkolnym (zwłaszcza nastoletnim)
w samoocenie dziecka zderzają się dwa zupełnie inne komunikaty dotyczące jego osoby. Z jednej strony pełne zachwytu opinie płynące od
rodziców, z drugiej strony płynące od rówieśników, wyraźnie informujące
o nieradzeniu sobie w relacjach społecznych. Dziecko jest zagubione,
co utrudnia mu kształtowanie adekwatnego wizerunku własnej osoby.
Dodatkowo nie pozwala się na kształtowanie u niego poczucia odpowiedzialności, a przede wszystkim odpowiedzialności za własne decyzje
oraz ponoszenia konsekwencji niewłaściwych działań. Nadopiekuńczy
rodzic nieświadomie hamuje naturalną spontaniczną motywację dziecka. W stosunku do nauczycieli dzieci wychowane w ten sposób często
przyjmują postawę roszczeniową, dążąc do różnych form manipulacji
w celu osiągnięcia swoich celów. Winą za kłopoty w funkcjonowaniu
dziecka obarczani są nauczyciele, rówieśnicy, nieżyczliwi ludzie. To oni
nie dostrzegają wyjątkowej wrażliwości i delikatności dziecka, traktują je
na równi z innymi i są sprawcami wszystkich trudności. Taka postawa nierzadko skutkuje nasileniem rodzicielskich działań „obronnych”. Przesadna
kontrola i wyręczanie sprawiają, że młodemu człowiekowi trudno wejść
w dorosłe życie, znaleźć pracę, partnera bez odwoływania się do pomocy
rodzica. Dziecko wychowywane pod kloszem pozwala sterować sobą
innym ludziom, a co najgorsze często zawiera niebezpieczne znajomości.
Pedagog szkolny Gimnazjum Krzysztof Ołdziejewski
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Dzień Babci i Dziadka
oraz warsztaty językowe
polsko-ukraińskie
29 stycznia w przedszkolu odbyły się obchody Dnia Babci i Dziadka.
Dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany w dwóch
językach polskim oraz rosyjskim uwieńczeniem programu był taniec

wykonany przez dzieci. Dziadkowie otrzymali laurki przygotowane
specjalnie na tę okazję podczas warsztatów polsko-ukraińskich. Po
występach dzieci zaprosiły swoich gości na poczęstunek.

Balik
karnawałowy

W lutym odbył się już trzeci podczas którego dzieci
samodzielnie wybierały oraz
ozdabiały maski zwierząt
w których później brały udział
w licznych zabawach i konkursach.

Bal karnawałowy
Tradycyjnie, tuż przed feriami odbyła się zabawa karnawałowa dla
uczniów naszej szkoły. W piątek, 15 stycznia przy tanecznej muzyce
dzieci bawiły się wspaniale, przebrani w barwne kostiumy w myśl tematu
przewodniego Bohaterowie naszych bajek. Dodatkową atrakcją były
zabawy, które dostarczyły mnóstwa radości. Uczniowie nie zawiedli

w swej pomysłowości, dzięki czemu na balu nie zabrakło ciekawych
i pomysłowych kostiumów. Wspaniała muzyka sprawiła, że bawili się
zarówno mali, jak i nieco starsi. Zabawę uprzyjemnił radosny klaun,
który tanecznym krokiem bawił uczestników.
Joanna Tomczak

Podsumowanie I semestru
5 lutego podczas apelu podsumowaliśmy pierwszy semestr nauki,
bieżącego roku szkolnego. Pan Piotr Wiśniewski, kierownik naszej
filii, w obecności Pani dyrektor Sławomiry Kędziory, omówił wyniki
nauczania oraz pogratulował i przedstawił całej społeczności szkolnej
wyróżniających się w nauce uczniów i najlepszych przedmiotowców.

Walentynki
Podczas obchodów Walentynek dzieci przygotowały specjalne walentynki oraz niespodzianki, które ofiarowały swoim
rodzicom.
Agnieszka Fertsch

Wyniki klasyfikacji, wyróżniających się w nauce uczniów, po pierwszym
semestrze przedstawiają się następująco:
Jakub Bezulski, klasa I
Jakub Dobrochowski, klasa I
Julia Owczarzak, klasa I
Marcel Dziechciar, klasa II
Jakub Gruszka, klasa II
Zuzanna Marks, klasa III
Martyna Kaczyńska, klasa IV, średnia ocen 5,18 zachowanie wzorowe
Amelia Karczewska, klasa IV, średnia ocen 4,81, bardzo dobre
Wiktoria Kruś, klasa IV, średnia ocen 4,81 zachowanie bardzo dobre
Gracjan Kurdelski, klasa IV, średnia ocen 5,0 zachowanie bardzo dobre
Marta Majcherczyk, klasa V, średnia ocen 5,2 zachowanie bardzo dobre
Alicja Majchrzak, klasa IV, średnia ocen 4,9 zachowanie wzorowe
Przydzielono także dyplomy dla najlepszych: matematyków – klasa IV,
anglistów – klasa IV, sportowców – klasa VI, artystów – klasa VI.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom gratulujemy
sukcesu oraz życzymy kolejnych!!! Jesteśmy z WAS bardzo dumni!!!
Joanna Tomczak
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budzącą zaciekawienie literaturę dziecięcą. Pani Marta przedstawiła
swoim słuchaczom baśń Hansa Christiana Andersena pt. „Stokrotka”.
Ten typ literatury jest bez wątpienia godny polecenia. Przekazuje
ponadczasowe wartości i normy, którymi warto kierować się w życiu.
Estera Kruszka

Piłka siatkowa dziewcząt
Ferie zimowe w szkole
W naszej szkole w czasie ferii zimowych przygotowano bogatą ofertę
zajęć dla dzieci. Uczniowie korzystali z licznych warsztatów przygotowanych przez nauczycieli. Niewątpliwie dużym zainteresowaniem
cieszyły się cztery wycieczki do Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.
Tegoroczna oferta MDK była niezwykle atrakcyjna. Dzieci uczestniczyły w warsztatach z papieroplastyki. Oryginalne prace z papieru
pokazały jak mądrze i kreatywnie można organizować sobie czas wolny.
Po artystycznych warsztatach dzieci zostały zaproszone do kina na seanse filmowe pt. „Bella i Sebastian 2” oraz „Alvin i wiewiórki: Wielka
wyprawa”. Dzięki takiej formie aktywności wszyscy mieli możliwość
świadomego obcowania z kulturą i sztuką.

8 lutego w Damasławku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Nasza reprezentacja po wielu
treningach i zmaganiach turniejowych zdobyła drugie miejsce w powiecie wągrowieckim.
Skład reprezentacji: W. Gądysiak, O. Nowak, I. Dobska, P. Kubicka,
R. Dudkiewicz, O. Awuku, A. Wysocka, P. Kawczyńska, N. Przybylska,
S. Sapieja, S. Słomińska.
opiekun drużyny Alicja Kramer

Powiatowy Turniej Szachowy
Członkowie kółka warcabowo – szachowego 30 stycznia rywalizowali
w Powiatowym Turnieju Szachowym w MDK w Wągrowcu. Naszą szkołę reprezentowali Artur Cibail, Szymon Cibail i Maciej Więckowski.
Pod czujnym okiem sędziego rozegrali 7 rund w systemie szwajcarskim, który wymaga od graczy niezwykłych umiejętności, wytrwałości
i stosowania ćwiczonych przez wiele godzin strategii. Wysiłek naszych
reprezentantów został doceniony nagrodami rzeczowymi.
Wioletta Molińska

„Rośliny i zwierzęta polskich gór”
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Obornik, Kiszkowa,
Sławna, Popowa Kościelnego oraz Skoków przybyli do naszej szkoły, aby uczestniczyć w okręgowym etapie wojewódzkiego konkursu
„Rośliny i zwierzęta polskich gór”. Młodzi przyrodnicy zmierzyli się
z zadaniami dotyczącymi tematu przewodniego konkursu. Do etapu
wojewódzkiego konkursu zakwalifikowali się Kacper Kozłowski, Julia

Uczniowie mogli także atrakcyjnie spędzić czas na terenie szkoły pod
opieką nauczycieli pracujących podczas urlopu w formie wolontariatu.
Kontynuowano pracę w ramach działających przez cały rok szkolnych
kół zainteresowań. Przygotowywali się do konkursu matematycznego „Świetlik” i rozwiązywali interaktywne zadania matematyczne.
Dziewczęta z grupy tanecznej doskonaliły układy taneczne. Młodzi
przyrodnicy sporządzali preparaty mikroskopowe i podejmowali próby
pisania ptasim piórem. W bibliotece szkolnej działała „Czytelnicza
Agencja Detektywistyczna” propagująca czytelnictwo. Można było
nauczyć się sztuki origami. Nauczycielki języka angielskiego pomagały w zgłębianiu tajników języków obcych, a także oferowały pomoc
w trudnej sztuce konwersacji. Chętni mogli poznać podstawy języka
francuskiego. Rozegrany został turniej piłki siatkowej. Członkowie
kółka warcabowo - szachowego wykazali się zdobytymi umiejętnościami
podczas turnieju warcabowego.
Duża frekwencja dzieci, zainteresowanie bogatą ofertą zajęć świadczy o tym, że nasza szkoła spełnia nie tylko obowiązkowe zadania
opiekuńczo – wychowawczo- edukacyjne, ale jest także miejscem, gdzie
chętnie, atrakcyjnie i bezpiecznie spędzają czas wolny.
Estera Kruszka

Rodzice czytają dzieciom w szkole,
w ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”
W styczniu uczniowie klasy I a gościli w swojej klasie panią Martę,
mamę Krystiana. Pani Marta zadeklarowała chęć udziału w akcji promującej czytelnictwo w naszej szkole. Uczniowie z niecierpliwością
oczekują na te comiesięczne spotkania. Rodzice zawsze z wielką starannością przygotowują się do spotkania z dziećmi. Dobierają interesującą,

Kośmicka i Olimpia Ogrodowicz ze Szkoły Podstawowej w Popowie
Kościelnym oraz Marcelina Wawrzyniak z Gimnazjum nr 1 w Obornikach. Sergiusz Widziński zajął III miejsce, a Martyna Kubiak i Seweryn Janus IV. Naszą szkołę godnie reprezentowali również Alicja
Fliszkiewicz i Szymon Kubiak.
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” z siedzibą w Poznaniu, które po raz trzeci wybrało
Szkołę Podstawową im. A. Mickiewicza w Skokach jako miejsce integracji pasjonatów przyrody.
Magdalena Fertsch

XX Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce
Już dwudziesty raz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach przygotowują się do Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce.
Zdobywanie i utrwalanie wiedzy rozpoczęli już we wrześniu w ramach
kółka historycznego, podczas którego realizowali program „Wielkopolska Moja Mała Ojczyzna”. W trakcie zajęć poznawali przyrodę,
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historię, wybitne postaci i gwarę naszego regionu. Uczestniczyła w nich
pokaźna grupa uczniów, ale w konkursie głównym może wystąpić tylko
po troje uczniów z każdego poziomu klasowego. Dlatego koniecznym
okazało się przeprowadzenie eliminacji szkolnych, które wyłoniły
reprezentację naszej szkoły.
Oto najlepsi w poszczególnych poziomach:
Klasy IV: Rafał Jarzębowski, Artur Cibail, Michał Szklennik
Klasy V: Oliwia Fredrych, Maria Gąseczka, Mateusz Kulus
Klasy VI: Paulina Kubicka, Patryk Talar, Mateusz Kamieński
Wyłonieni reprezentanci wezmą udział w etapie powiatowym, który
odbędzie się 17 lutego w Łeknie. Wszystkim życzymy powodzenia.
Barbara Surdyk

po ustaniu muzyki, która grała tylko (?) do godziny 4:00.
Łączny dochód z balu wyniósł 9064,43 zł i 20 euro. Zostanie przekazany na konto Rady Rodziców. To właśnie z tych pieniędzy fundowane
są wycieczki dla najlepszych szóstoklasistów Szkoły Podstawowej
w Skokach, organizowane są wszelkie atrakcje na Dzień Dziecka oraz
dyskoteki i zabawy karnawałowe dla uczniów naszej szkoły.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, bez których nie byłaby możliwa
organizacja XI Balu Charytatywnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Skokach!

„Znam ważne postacie i bohaterów
z historii Polski”
Pod tym tytułem rozpoczął się w listopadzie projekt, mający na celu
przybliżenie uczniom ważnych postaci historycznych oraz powiązanych
z nimi wydarzeń. Realizowali go członkowie kółka historycznego.
Przez 14 dni każdą klasę odwiedzał jeden z 17 bohaterów, począwszy
od Mieszka I aż do Jana Pawła II. W trakcie obchodów dnia patrona
po szkolnych korytarzach spacerował Adam Mickiewicz w towarzystwie swych muz. Uczniowie prezentowali się w charakterystycznych
strojach ze stosownymi rekwizytami, ale przede wszystkim opowiadali
o życiu postaci i wydarzeniach historycznych z nią związanych. Projekt
zakończył konkurs w formie testu dla klas II-VI.
Klasy drugie: I m. Mikołaj Urban; II m. Matylda Kłosowska, Paweł
Deminiak; III m. Jakub Kamiński, Dawid Kruczek, Lilia Kasprzyk;
klasy trzecie: I m. Alicja Rojtek; II m. Mikołaj Łukasik, Karol Kędzierski; III m. Bartosz Piela; klasy czwarte: I m. Michał Szklennik;
II m. Rafał Jarzębowski; III m. Szymon Głuszek; klasy piąte: I m.
Albert Grzegorzewski, Jakub Wieńć; II m. Mateusz Kulus, Dominik
Ogórkiewicz; III m. Kinga Bejma, Filip Maciąg, Eliza Wilkosz; klasy
szóste: I m. Roksana Dudkiewicz, Patryk Talar, Artur Żołądkowski,
Sergiusz Widziński.
Barbara Surdyk

XI BAL CHARYTATYWNY
„SENTYMENT DO SZKOŁY”
5 lutego w Restauracji Winnica w Sławicy odbył się po raz 11 Bal
Charytatywny „Sentyment do Szkoły” zorganizowany przez Radę
Rodziców Szkoły Podstawowej w Skokach.
Zabawa rozpoczęła się o 20:00. Przybyło 157 osób. Pierwsze dźwięki
muzyki rozbrzmiały krótko przed 21:00. Posileni przepyszną kolacją
goście, momentalnie zapełnili salę taneczną. Jedynie w przerwach robiło się na niej nieco luźniej. Wówczas organizatorzy wypełniali ten czas
loteriami. Na początku można było nabyć pączka za 10 zł. Sprzedano
ich łącznie 78 sztuk. Nic w tym dziwnego, skoro dwa z nich „nadziane”
były biżuterią. Złotą bransoletkę znalazła Bogumiła Kulińska a srebrny
łańcuszek z zawieszką trafił się Anicie Pudliszak. W kolejnej przerwie
sprzedawano losy na loterię fantową. Sprzedano ich za kwotę 6460 zł.
Do wygrania były atrakcyjne nagrody tj. telewizor 48 cali Samsung,
tablety Samsung Galaxy, odkurzacz Zelmer, rower damski, bogate
kosze upominkowe, wiele voucher’ów, kosmetyki, zastawa obiadowa, ekspres do kawy Bosch, poduchy, poduszki, pościele, firmowa
odzież, alkohole, zestawy gadżetów a nawet kije do nordic walking.
Łącznie prawie 60 prezentów!!! Losowanie rozpoczęło się tuż przez
24:00 i odbyło się w dwóch turach. Redaktor Borowicz w roli gościa
rozlosował najważniejsze z nich. Niezwykłe szczęście w tym roku
dopisało towarzystwu z Rościnna. Hubert Czarnecki wygrał tablet
a jego małżonka Lucyna – odkurzacz. Ich znajoma Aurelia Ratajczak
wylosowała rower. Inni siedzący przy tym stole również wyjechali z balu
z licznymi prezentami. Drugi tablet przypadł Michałowi Łuczakowi
a nagrodę główną – telewizor – zabrał do domu Jacek Dudek. Serdecznie wszystkim gratulujemy!
Przepyszne jedzenie, świetna muzyka i wyborne towarzystwo sprawiło, że ponad połowa gości nie miała ochoty opuszczać lokalu długo

Sponsorami nagród byli: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, Long-Bud Longin Sapieja, Gospodarstwo Rybackie Robert Kowalewski,
„Raf-Car” Rafał Kruczek, sklep „Kujawianka” Justyna Kujawa, Salon
Fryzjerski Nina Greser-Janowska, Mal-Bud Piotr Janka, Małgorzata
Zaganiaczyk, Anita Pudliszak i Mariola Nowakowska – Ubezpieczenia,
Adrianna i Radosław Urbaniak, Iwona i Jacek Tyll, Gościniec Winnica, Arkadiusz Sommerfeld, Gabinet Urody Magdalena Bartkowiak,
Market Lewiatan Skoki, P.P.H.U. Lemar Potrzanowo, Sklep Goja
Skoki, Adam i Mateusz Deminiak, Sylwia i Marek Stożek, Redakcja
miesięcznika „PodSkoki”, Magdalena i Paweł Kubiccy, Magdalena
i Rafał Jarzębowscy, Agnieszka i Marek Sznajder, Małgorzata i Grzegorz Owczarzak, Studio Fryzur Agnieszka Jakubowska, Wiesława
i Marek Markwitz, Agnieszka i Marcin Wojtaś, Karina i Janusz Szymaś, Katarzyna i Marcin Laube, Katarzyna i Jacek Dukszta, Joanna
i Mariusz Andrzejewscy, Maria i Krzysztof Kulus, Magdalena i Tomasz
Bartkowiak.
Dziękujemy również zespołowi ATUT: menagerowi zespołu Piotrowi Mączyńskiemu za wspaniałą oprawę świetlną i dobór repertuaru,
pięknej Annie Mirek i charyzmatycznemu Mateuszowi Łabiakowi za
wykonanie hitów światowych na najwyższym poziomie!
A szczególne podziękowania należą się organizatorom – spisali się
na medal!!!
Adrianna Urbaniak
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PIESULA NON GRATA

Lokalne przepisy, obowiązujące w wielu miastach, również w Skokach, mówią jasno, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności
nie pozostawiania ich bez nadzoru oraz zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia.
W dodatku, jeśli jest to pies rasy tzw. agresywnej, np. pitbull, amstaff,
to dodatkowo musi paradować w kagańcu na mordzie. Zwolnienie ze
smyczy dozwolone jest pod warunkiem sprawowania przez opiekuna
nad zwierzęciem oraz posiadania przez psa identyfikatora trwale przymocowanego do obroży, umożliwiającego ustalenie jego właściciela.
Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia
nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń: Art. 77.
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze
nagany. W przypadku odpowiedzialności za to wykroczenie nie ma
znaczenia czy właściciel psa nie zachował należytej ostrożności z winy
umyślnej czy nieumyślnej.
A jak wygląda karanie w rzeczywistości?
Statystyki skockiej policji wskazują, że mandat w Skokach to ostateczność.
- W minionym roku wystawiliśmy łącznie 11 mandatów właścicielom
psów niedopełniającym obowiązku oraz skierowaliśmy 6 wniosków do
sądu grockiego. – informuje starszy aspirant Piotr Rojtek – Przeważnie
interwencja kończy się zwróceniem uwagi i pouczeniu właściciela psa.
Bezpańskie psy biegające po ulicach budzą strach, a coraz częściej złość.
Dochodzą skargi z różnych stron gminy o biegających bezpańsko
psach. Ludzie dzwonią zarówno do urzędu, jak i na policję. Bardzo
dużo skarg wpływa z ulicy Kościuszki, która jest bardzo lubianą drogą
przez spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów. Psy uganiają się tutaj
za wszystkim, co się porusza. Ich właściciele za nic mają prośby ludzi
o zamykanie czworonogów w ogrodzeniu, pouczenia Policji o naruszaniu Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Skoki, a nawet wielokrotne kary grzywny.
- Pewnego razu – żali się mieszkanka jednej z ulic w Skokach siedmioletnie dziecko spacerowało po łące przy ulicy, jedząc coś
i wymachując kijkiem. Nagle zbiegło się kilka psów. Zaczęły szczekać
i podskakiwać, domagając się chyba tego jedzenia. Przerażony chłopiec
zaczął krzyczeć i odganiać psy kijem. To tylko spotęgowało agresję
psów. Na szczęście w porę zjawiła się matka dziecka i przegoniła psy.
Strach pomyśleć, co mogłoby się wydarzyć, gdyby nie ona. Właściciel
psów tłumaczył się, że psy są przyjazne i nie gryzą.
Innym razem pewna starsza pani jechała rowerem po drodze osiedlowej. Nagle z podwórza wybiegły trzy psy. Zaczęły szczekać i gonić
ją. Kobieta przestraszona, zaczęła wymachiwać nogami, by je odgonić.
Jeden z psów zdążył złapać ją za nogawkę. Z ledwością zdołała się
uwolnić i przegonić psy.
Również w nocy trudno jest spokojnie zasnąć. Młode małżeństwo,
które od niedawna zamieszkało w nowo wybudowanym domu, jest
przerażone. Bywają noce, że psy szczekają godzinami. Najgorzej jest
w okresach, gdy suka sąsiada jest w okresie rui – opowiada mieszkanka Wówczas przez prawie 2 tygodnie dzień w dzień i noc w noc zbiegają się
okoliczne psy. Szczekają, wyją, ujadają a często nawet gryzą się między
sobą, rywalizując w ten sposób o zainteresowanie suki. Nie raz mąż
czy sąsiad przeganiamy psy, by móc normalnie spać. Rozmawialiśmy
z właścicielami psów o tej sytuacji. Oni jednak nie widzą problemu lub
udają, że to nie był ich pupil.
Mieszkańcy mówią, że nie chcą ciągle dzwonić z tym problemem
na Policję. Nie chcą kłótni z sąsiadami czy znajomymi. Może jednak
częstsze interwencje przyniosłyby spodziewane efekty? Nie bójmy się
więc informować policji o łamaniu przepisów porządkowych.
Pamiętajmy, że posiadanie psa wiąże się z obowiązkami, jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga.
A.U.

ROZBITA RODZINA
A NIEPOWODZENIA SZKOLNE
Wśród uczniów gimnazjum jest niemały procent młodzieży
wychowującej się w rodzinach niepełnych. Dzieci te zawsze są pod
szczególną opieką psychologiczno-pedagogiczną szkoły. Koniec
semestru zawsze budzi wiele refleksji, zarówno wśród uczniów, jak
i nauczycieli. Analizując wyniki osiągnięte przez uczniów w I semestrze nasunęła mi się moja osobista refleksja na temat trudności
uczniów pochodzących z rozbitych rodzin.
Matka samotnie wychowująca dziecko po rozwodzie często nie
może zapewnić mu dostatecznej ilości czasu, czuje się popędzana
obowiązkami, funkcjonuje w atmosferze napięcia. Niejednokrotnie
ogranicza się ona jedynie do zagwarantowania dziecku odpowiedniej
opieki materialnej oraz mniej lub bardziej systematycznej kontroli
jego postępów w nauce. Trudna sytuacja rodzinna często uniemożliwia dziecku prawidłowe wypełnianie roli ucznia. Zaangażowanie
emocjonalne w rodzinne, nieporozumienia, rozwód, a w konsekwencji
utrata jednego z rodziców, sprawiają, że pojawia się u ucznia niepokój
i lęk o swój los, a osiągnięcia szkolne stają się mniej ważne. Charakterystyczny dla takiej sytuacji jest zwykle spadek zainteresowania
nauką oraz innymi wartościami lansowanymi przez szkołę.
Rozwiedzeni rodzice (zwłaszcza ci opuszczający rodzinę) poświęcają za mało czasu na pomoc dziecku w rozwiązywaniu jego problemów szkolnych, dzieci z rodzin rozbitych częściej niż ich koledzy
z rodzin pełnych powtarzają klasy i rzadziej też kontynuują naukę
w szkołach ponadgimnazjalnych. Brak trwałej więzi emocjonalnej
z obojgiem rodziców powoduje trudności w nawiązywaniu bliskich
kontaktów z innymi ludźmi. Atmosfera napięć, lęków i konfliktów
doprowadza do frustracji potrzeb dziecka, czego konsekwencją jest
niska samoocena i zaburzenia emocjonalne. Dziecko ma trudności
w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi, nie potrafi dostosować się do społecznych norm współżycia, dlatego unika
kontaktów i bardzo przeżywa wszelkie. Osłabia to znacznie pozycje
dziecka w grupie rówieśniczej.
Poznanie warunków życia i wychowania dziecka z rodziny rozbitej
i wychwycenie przyczyn oraz skutków zaburzonego zachowywania
się dzieci jest drogą do doskonalenia oddziaływań wychowawczych,
a tym samym - do usprawnienia całego procesu wychowania. Wśród
wielu przyczyn warunkujących wyniki pracy szkolnej dziecka za
bardzo istotną należy przyjąć sytuację rodzinną. Rozbicie rodziny,
brak zainteresowania dzieckiem i opieki nad nim, awantury i alkoholizm rodziców, to najważniejsze społeczne przyczyny niepowodzeń
dziecka w nauce. Sytuacja rozwodowa w zasadniczy sposób wpływa
na regulację stosunków dziecka z otoczeniem. Nieufność, niechęć,
mała życzliwość w stosunku do ludzi - to cechy niesprzyjające prawidłowemu przebiegowi procesu rozwoju społecznego dziecka.
Rozpad rodziny przyczynia się w znacznym stopniu do powstawania
i utrwalania się zaburzeń w rozwoju społecznym uczniów i niejednokrotnie zaburzeń w zachowaniu, a w konsekwencji prowadzi do
niepowodzeń szkolnych.
Pedagog szkolny Gimnazjum
Krzysztof Ołdziejewski

ZADBAJ
O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO!
Bądź widoczny na drodze!
Poruszasz się o zmierzchu, bądź w porze nocnej lub w złych
warunkach atmosferycznych po drodze publicznej w terenie
niezabudowanym, zaopatrz się w elementy odblaskowe, które zwiększą Twą widoczność dla kierowcy na drodze i mogą
uratować Ci zdrowie, a nawet życie.

