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Uroczysta sesja Rady Gminy
26 stycznia w hali Gimnazjum w Skokach odbyła się Uroczysta XXVI sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki z udziałem uczniów i nauczycieli Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej, a także mieszkańców Gminy i zaproszonych
gości. Sesja zainaugurowała obchody Jubileuszu 650 lat Miasta Skoki.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa, wprowadzono poczty sztandarowe oraz odśpiewano Hymn Polski.
Głównym punktem programu było wystąpienie okolicznościowe
historyka i regionalisty Marcina Moeglicha pt. „Od Leśnej dąbrowy
do wielokulturowego miasta. Fragment dziejów miasta Skoki”. Bardzo
przystępnym językiem przedstawił historyczne fakty i kamienie milowe
w historii naszego miasta. O tym, że wykład był ciekawy świadczyć może
cisza wśród uczniów, którzy w skupieniu słuchali wągrowieckiego historyka, na co dzień pracownika Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.
Burmistrz Tadeusz Kłos podziękował wszystkim obecnym w hali, a w
szczególności pani Iwonie Migasiewicz, która jako Prezes Towarzystwa
Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej wraz z innymi członkami
Towarzystwa włączyła się w organizację jubileuszowych wydarzeń,
zwłaszcza tych o historycznym tle.
W tym roku Jubileuszowym odbędzie się szereg wydarzeń o bardzo

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zaprasza na

VI RAJD ROWEROWY
w NIEZNANE

różnym charakterze, część z nich to rozszerzona kontynuacja już istniejących oraz nowe przedsięwzięcia, o wszystkim będziemy Państwo
na bieżąco informować.
Karolina Stefaniak

,.
MUZYCZNA PODROZ...
CZYLI SZAFA GRA ,

KONCERT NIE TYLKO DLA PAN
12 marca 2017
godz.17.00
hala widowiskowo-sportowa
Gimnazjum w Skokach

8 kwietnia (sobota) 2017

START - GIMNAZJUM w Skokach
Dwie trasy:
- godz. 9:30 - SPORTOWA - 50 km
- godz. 10 - REKREACYJNA - 25 km

Artyści Warszawskich
Teatrów Muzycznych

powrót ok. 25 km

ZAPISY ELEKTRONICZNE i regulamin:
www.gmina-skoki.pl
do 3 kwietnia 2017

liczba miejsc ograniczona - nie dotyczy mieszkańców Gminy Skoki
„BuOw zNtGrWaEg pNkURzSiDkWeO sOkCh”
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Para taneczna
Anna Głogowska
i Rafał Maserak
Bilety:
* 30 zł
* 25 zł - dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób
Bilety do nabycia w sekretariacie Biblioteki Publicznej w Skokach,
ul. Rogozińska 1B lub na
Organizator: Biblioteka Publiczna MiG w Skokach, 61 82 42 281, 798 824 520
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Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

W „Zdrowym ciele zdrowy duch - IV”

Serdecznie zapraszają na

NORDIC WALKING 50 +

Zawszę w środy: !!!

12 kwietnia godz. 14 - Gimnazjum Skoki

17 maja godz. 15 - świetlica w Brzeźnie
21 czerwca godz. 16 - wiata w Niedźwiedzinach
!!!
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Do udziału w pieszych wycieczkach zapraszamy
mieszkańców Skoków w wieku 50 +

LICZBA

ZONA!
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Dla zgłoszonych uczestników
posiłek regeneracyjny na mecie

ZAPRASZAMY :-)

To już IV edycja działań skierowanych dla mieszkańców Gminy
Skoki w wieku 50+ zorganizowanych przez Towarzystwo Wspierania
Rodziny i Dziecka ALIA w ramach wygranego konkursu na zadania
publiczne realizowane na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy Skoki.
W ramach programu ponad 30 pań kontynuuje zajęcia gimnastyczne.
Przewidziano także 6 wycieczek nordic walking oraz, nowość 2 rajdy
rowerowe. A wszystko to, aby rozwijać aktywność fizyczną mieszkańców i pokazywać im walory przyrodniczo – krajobrazowe najbliższej
okolicy. Pierwsze 3 terminy pieszych wycieczek na plakacie obok. Już
dziś zapraszamy serdecznie, zwłaszcza te osoby, które do tej pory nie
uczestniczyły w projekcie. Jedynym warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie swojego udział na numer telefonu podany na plakacie. Termin
pierwszego rekreacyjnego rajdu rowerowego podamy niebawem.
Ogłaszamy też rekrutację do zadania „Chudnij zdrowo z dietetykiem”. Szczegóły na plakacie. Niebawem poinformujemy także
o terminach zajęć i badań profilaktycznych, w tym roku skupiamy się
na chorobach tarczycy i cukrzycy.
Karolina Stefaniak

Wiosenne rozpoczęcie sezonu
turystycznego w “Puszczy Zielonce”

19 marca 2017/niedziela
na 3 sposoby:
- ROWEROWO (ok. 30 km) - godz. 9:30
- NORDIC WALKING (ok. 11 km) - godz. 10
- BIEGOWO (ok. 11 km) - godz. 10:45
Obowiązkowe zapisy przyjmujemy do 14 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

Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Serdecznie zapraszają do udziału w projekcie

CHUDNIJ ZDROWO

Z DIETETYKIEM - 50+
Zapraszamy osoby w wieku 50+ z terenu Gminy Skoki
chcące zrzucić zbędne kilogramy
pod stałym nadzorem dietetyka
do zgłaszania chęci swojego uczestnictwa w programie
pod nr tel. 691 726 319 do 13 marca

PODSTAWOWE WARUNKI:

- Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza rodzinnego
(brak przeciwwskazań do stosowania diety i ćwiczeń)
- Wskaźnik masy ciała BMI >30

KWALIFIKACJA DO PROGRAMU:

Zapraszają:

- pierwszeństwo mają osoby nie biorące udział w edycji 2016
- kolejność zgłoszeń,
- przy dużym zainteresowaniu wstępny wywiad z dietetykiem
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ZAPRASZAMY :-)
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CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?

SKOKI i SKOCZANIE
Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi:
Hencel Bella ur.01.01.2017
Giersig Natasza ur.08.01.2017
Musielak Maja ur.09.01.2017
Krot Olaf ur.18.01.2017
Graczyk Patryk ur.18.01.2017
Maciejewska Weronika ur.23.01.2017
Broda Marcel ur.24.01.2017
Mielcarek Zofia ur.27.01.2017
Traczyk Liwia ur.30.01.2017
Ropuszyński Marcel ur.30.01.2017
Wruk Antoni ur.03.02.2017
Piechanowska Pola ur.04.02.2017
Gogulska Klara ur.07.02.2017
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a Im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.

w starym obiektywie

W listopadowym wydaniu „Wiadomości” opublikowaliśmy 2 wykonane w ciemni fotograficznej widokówki, które w dniach poprzedzających
oraz w trakcie świętowania 600 - lecia Miasta Skoki jako suweniry
mogli nabyć uczestnicy tych uroczystości.
Powodzenie jakim się one cieszyły skłoniło organizatorów Dni
Skoków do powielenia ich dodatkowych egzemplarzy oraz do równoczesnego zlecenia kolejnemu fotografowi wykonania widokówek
ukazujących w 2 nowych ujęciach miasto i jego okolicę.

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi
znaleźli:
Wyleżała Ryszard r.1945 Wysoka zm.15.01.2017
Weroniczak Andrzej r.1953 Skoki zm.26.01.2017
Konieczna Zofia r.1924 Skoki zm.26.01.2017
Konieczna Adela r.1931 Brzeźno zm.30.01.2017
Kuchcińska Władysława r.1926 Skoki zm.30.01.2017
Szopińska Marianna r.1935 Skoki zm.03.02.2017
Szymańska Iwona r.1972 Potrzanowo zm.04.02.2017
Lisiecka Julianna r. 1921 Skoki zm.05.02.2017
Madoń Piotr r.1961 Skoki zm.07.02.2017
Przybyła Krystyna r.1953 Skoki zm.07.02.2017
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dyżury pracowników
Urzędu Skarbowego w Wągrowcu
Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 marca 2017
w godz. 800 – 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach
(sala Biblioteki II piętro dyżurować będą pracownicy
Urzędu Skarbowego w Wągrowcu.

Podczas dyżuru można uzyskać informacje i wskazówki dotyczące
wypełniania zeznań podatkowych za 2016 rok oraz oddać wypełnione
druki PIT.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 listopada 2016 minął termin płatności
IV raty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum niezapłaconych w wyżej wymienionym
terminie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Finansów są naliczane odsetki za zwłokę.

Termin płatności I raty w/w podatków za 2017
upływa 15 marca 2017
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800.
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78.
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78

Na publikowanej widokówce obserwujemy stylizowany Herb miasta
w ujęciu historycznym oraz otoczone widokami krajobrazów:
- z lewej strony: Rynek – obecny Plac Powstańców Wielkopolskich
od strony ulicy Kościelnej z przebiegającym przez środek, po obu
stronach jezdni chodnikiem, po lewej stronie już dwustanowiskowa
stacja benzynowa, a na wylocie po prawej stronie urządzony wówczas
przy pompie teren zielony,
- z prawej strony: Dom Plenerowy ówczesnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie a obecnie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Ps. Nie posiadamy drugiej ze wspomnianych wyżej widokówek i dlatego apelujemy do osób, które znajdują się w jej posiadaniu o kontakt z Redakcją i o
jej udostępnienie celem podzielenia się jej widokiem z naszymi czytelnikami.
Edmund Lubawy
Zbliża się czas rozliczeń z fiskusem. Każdy
z nas ma możliwość przekazania 1% podatku
dochodowego na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Ty też możesz mieć swój udział
w pomocy terminalnie chorym w Hospicjum
w Wągrowcu. Pomóż nam i rozpropaguj wśród
swoich przyjaciół i rodziny. Dzięki Tobie dodatkowo, kilkunastu chorych znajdzie całodobową
profesjonalną opiekę i życzliwe wsparcie.

Przemyśl - Zdecyduj - Przekaż

1%

Dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego
Niwarda Musolffa w Wągrowcu,
prowadzącego Hospicjum
Miłosiernego Samarytanina.
KRS 0000058949
1% To tak mało, a daje tak wiele.
Daje wiarę w ludzką dobroć.
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ZAKRĘCILIŚMY SIĘ Z ORKIESTRĄ,
czyli FINAŁ WOŚP W GMINIE SKOKI

Po raz 15. Skoki zagrały z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jubileuszowy Finał, 15 stycznia 2017, okazał się rekordowy pod
względem zebranej kwoty. W skockim sztabie 1072 policzono kwotę
deklarowaną: 39.349 zł (bez groszy i waluty obcej).
Najpiękniejsza orkiestra świata zagrała 25. Finał w imię przyjaźni
i wspólnej radości, dla ratowania najstarszych i najmłodszych.

NASI WOLONTARIUSZE I ICH OPIEKUNOWIE

Ich rola w WOŚP jest nieprzeceniona. Zbierając datki pieniężne na
dobroczynny cel, młodzi kwestarze czują się niezwykle potrzebni i dumni z siebie. Między nimi i dorosłymi opiekunami (rodzice, nauczyciele)
tworzy się podczas udziału w Akcji niezwykła więź.
Dziękujemy Wam najserdeczniej!!! Kwestowali: Anna Adrych,
Agnieszka Baniel, Natalia Baszczyńska, Weronika Borkowska, Joanna
Bryszak, Izabela Ciachla, Paulina Cur, Kamil Dokuczał, Ewelina Dokuczał, Maja Dondaj, Angelika Durakiewicz, Ewa Gajewska, Tomasz
Gniewoski, Julia Jakubowska, Zuzanna Jeske, Amelia Jeske, Paweł
Józefowicz, Martyna Jung, Magdalena Kaczmarek, Kinga Kaczmarek,
Zuzanna Kłosowska, Aleksandra Kmieć, Natalia Kmieć, Aleksandra
Konieczka, Patrycja Kosiór, Agata Krzyżańska, Natalia Kuszpit, Natalia Lahuta, Michał Laube, Karolina Laube, Wiktoria Loręcka, Anna
Maciąg, Jacek Mania, Aleksandra Markiewicz, Bruno Markwitz, Oliwia
Michalak, Gabriela Mistrzak, Krystyna Mrozowska, Weronika Narloch,
Karolina Nowak, Patrycja Olejniczak, Jagoda Owczarzak, Patrycja
Początek, Adam Pohl, Anna Pol, Anna Pruss, Kamila Przywarska,
Weronika Rakocy, Weronika Rojtek, Alicja Rosik, Sara Sapieja, Daniel
Sapieja, Piotr Sawiński, Monika Sierschuła, Bartosz Sierzchuła, Daria
Sonnenberg, Weronika Specjalska, Nikola Sroczyńska, Marika Stefańska, Nikola Stefańska, Zuzanna Szczepaniak, Wiktoria Szczepaniak,
Wiktoria Sznajder, Daria Szymańska, Aleksandra Szymańska, Klaudia
Ślązak, Zofia Teofilewska, Krzysztof Tyborski, Aleksandra Tyll, Marta
Walczak, Paulina Wilk, Zuzanna Witt, Konrad Witt, Zuzanna Wojna,
Aleksandra Wojna, Joanna Zalewska, Anna Zywert, Krystian Zywert,
Zuzanna Zywert, Dagmara Żak.
Opiekę nad wolontariuszami sprawowali: Aldona Lubiatowska, Lidia
Wróbel, Paulina Jeske, Alicja Kramer, Marzena Warzbińska, Anna
Bałażyk, Arkadiusz Różnowski, Kamila Cur, Grzegorz Owczarzak,
Halina Lahuta, Katarzyna Laube, Anna Sawińska, Maciej Sierzchuła,
Katarzyna Kuszpit, Czesława Loręcka, Anna Zalewska, Ireneusz Żak,
Ilona Rakocy, Marta Zywert, Izabela Witt, Dorota Markwitz, Magdalena Baszczyńska, Małgorzata Ciachla, Maria Stefańska, Anna Krzyżańska, Joanna Wojna, Aneta Nowak, Anita Pruss, Anna Kaczmarek,
Agnieszka Jakubowska, Beata Przywarska, Joanna Mania, Małgorzata
Szymańska, Danuta Teofilewska, Justyna Walczak, Grażyna Tokarska,
Magdalena Początek, Agnieszka Sroczyńska, Anna Tyll, Marta Mizgajska-Bryszak, Natalia Kłosowska, Joanna Sapieja, Izabela Dokuczał.

BIBLIOTEKA SIEDZIBĄ SZTABU 1072
W skockiej bibliotece przyjmowano puszki – skarbony i liczono pieniądze. Rola zaangażowanych w te zadania osób wymagała nie lada skupienia. Z dala od wydarzeń finałowych w hali przez 10 godzin w służbie
WOŚP działali tutaj: Aleksandra Gajewska, Sylwia Popadowska, Irena
Kasica, Marzena i Maciej Dureccy, Ireneusz Żak, Zbigniew Kowalewski i Adam Pohl. Kłaniamy się Wam z wielkimi podziękowaniami!!!
WOŚP-OWA ESTRADA I DJ DAWID

To na niej prezentowali swoje umiejętności artyści. Zaskakiwali
publiczność naprzemiennie śpiewem, tańcem i grą instrumentów
muzycznych. Z okazji Finału WOŚP wystąpili:
• Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie,
przygotowane przez Małgorzatę Wiśniewską.
• Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka
w Skokach w dwóch odsłonach. Dzieci przygotowały: Lucyna Walewska – Jastrząbek i Katarzya Kędziora- Dukszta.
• „Grupa Artystyczna Skoczki” wokalnie pod batutą Małgorzaty
Wiśniewskiej i tanecznie – według choreografii Katarzyny i Jacka Duksztów.
• „Side Effect” przygotowany rzez Karinę Olejniczak i Mateusza Dońca.
• Orkiestra Dęta OSP w Skokach pod batutą kapelmistrza Artura Pokorzyńskiego.
• Zespół rockowy „Pracownik Rocku” z artystami lokalnymi: Karolem
Kłosem i Norbertem Janowskim i „zagranicznymi”: Rafałęm Capińskim, Mateuszem Kontowskim i Tomaszem Makowskim.
• „Mademoiselle Carmel” z „naszymi” artystami: Kariną Olejniczak
i Mateuszem Dońcem i Krzysztofem Ficnerem, Wojciechem Jopkiem,
Łukaszem Jankowskim oraz Łukaszem Jasiakiem.
• Dawid Rakowicz natomiast wypełniał muzyką wszystkie orkiestrowe
luki. Dzięki niemu było rockendrolowo non stop.
Za moc i energię ze sceny dziękujemy Wam!!!

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE

Już od progu hali na głodnych i spragnionych czekała KAWIARENKA. Można było zjeść zupę pomidorową i spaghetti ufundowane
przez Catering Wołkow ze Skoków, chleb podarowany przez Jolantę
Jarzembowską, bułki z Piekarni „Odnowa” w Skokach, ze smalcem
i ogórkiem od Ewy Rozmarynowskiej z Popowa Kościelnego. Sołtysi
sołectw gminy Skoki: Lechlin, Roszkowo, Glinno, Stawiany, Kakulin,
Grzybowo, Chociszewo, Lechlinek, Rościnno, Bliżyce, Łosiniec, Niedźwiedziny, Sławica, Kuszewo, Brzeźno dostarczyli do kawiarenki placki,
babeczki i inne pyszne wypieki. Kawiarenkę obsługiwały panie z PZERiI w Skokach: Halina Pruss, Barbara Mielcarek, Aurelia Ludzkowska,
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Kazimiera Głazowska, Barbara Rochowiak, Małgorzata Florysiak,
Urszula Orchowicz i Maria Forycka. Kiełbaski na grill ufundowała pani
Jolanta Jarzembowska. Grillowali: Patryk Loręcki z Rościnna i 72.SDW
„Focus” pod komendą Edwarda Surdyka, w osobach: Łukasz Kubiak,
Anna Zrobczyńska, Paweł Sommerfeld, Anna Surdyk, Aleksandra
Szymaś, Aleksandra Nawrot i Edward Surdyk. Aby zaspokoić głód
wystarczyło wrzucić datek do kawiarenkowej skarbony. Najserdeczniej
dziękujemy za pyszności!!!
W punkcie informacyjnym działały non stop: Anna Maciąg, Monika
Sierschuła, Gabriela Bałażyk i Justyna Kraczek – Hagdan. Brawa!!!
Bez pań: Natalii Glapy i Justyny Kujawy trudno wyobrazić sobie
dzisiaj orkiestrowe skockie granie. Obie są specjalistkami od najlepiej
zorganizowanej loterii i baloniady. Wyczarowują z balonów wszystko,
czego zapragnie dziecięca wyobraźnia, a każdy los spośród ponad
dwustu wygrywa. W skarbonie dzięki działaniom pań policzono:
1998, 75 złotych. Wielkie, wielkie podziękowania!!! Firma Jackoland
z Poznania użyczyła na szczytny cel wielkiego grania dmuchany zamek
i karuzelę. Dzieciaki miały nie lada frajdę, a Fundacja WOŚP pożytek.
Tak trzymać. Dziękujemy!!! Animatorzy z gołanieckiej Firmy BIT
wypełniali orkiestrowy czas najmłodszym. Maskotki: Olafa, Smerfa,
Angry Birds, Minionka i Myszki Miki oraz Myszki Mini były nie lada
atrakcją. Skarbonka dla WOŚP się zapełniła, a my z całych serc dziękujemy!!! Malowaniem dziecięcych twarzy zajęła się młodzież z MOW
w Antoniewie. Ach, co to była za radość i dla dzieci, i dla młodzieży.
Dziękujemy!!! Do Skoków specjalnie w ramach WOŚP przybyły także: Karolina Prange i Karolina Kapałka - Boratyńska reprezentujące
Nadleśnictwo Łopuchówko. Można było podziwiać eksponaty przyrodnicze, a za wpłatę „co łaska” na Orkiestrę otrzymać tematycznie
związane gadżety. Z przyrodą za pan brat dla WOŚP!!! Dziękujemy
bardzo!!! Fundacja WOŚP związana jest nierozerwalnie z udzielaniem
i nauczaniem pierwszej pomocy. O te ważne działania zadbał Rescue
Med Krzysztof Tyborski z Wągrowca. Można było zmierzyć poziom
cukru i ciśnienie. Przede wszystkim zaś czuć się bezpiecznie. Pan
Krzysztof dodatkowo przygotował kubki do zlicytowania. Kłaniamy
się w podzięce!!! Bronisław wszystkim znany jako Mirosław Piechocki
dla Orkiestry grał w szachy i w warcaby. Choć z początku chętnych do
zmierzenia się ze skockim Kasparowem brakowało, to jednak w miarę
upływu czasu znaleźli się śmiałkowie. Tytuł mistrza szachowego nadal
należy do pana Mirka!!!
DARY SERC, LICYTACJE
Hojność skoczan nie zna granic!!! Sztab w Skokach otrzymał ich
ponad 300 gadżetów i usług do licytacji. Pogrupowane w pakiety lub
osobno zostały sprzedane na rzecz WOŚP. Najwyższą kwotę uzyskano
z licytacji bonu na reklamę w Głosie Wągrowieckim – 800 zł i tyleż
samo za weekend w Sianożętach. Dużym powodzeniem cieszył nocleg
w Hotelu Andersia ( 600 zł), lot motoparalotnią (400 zł), Akademia
Futbolu, działająca przy Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym
w Potrzanowie (400 zł) i tatuaż w D. L. Tattoo w Wągrowcu (400 zł).
Niemalże każdy gadżet i usługa miały swoich fanów. Niektóre zostały
zlicytowane za kilkakrotność ich wartości, inne za mniejsze kwoty. Czyż
nie na tym właśnie polega fenomen licytacji? Po raz pierwszy licytowano
również telefonicznie. I to właśnie dzięki takiemu połączeniu pani Halina
stała się właścicielką ciasta piwo – korzennego wg receptury Zuzanny
Kozdęby. Działo się !!! Była moc!!! W hali pojawiły się także terminale
płatnicze, obsługiwane z powodzeniem przez Annę Maciąg i Monikę
Sierschułę. Wszystkim darczyńcom bardzo gorąco dziękujemy za Waszą
hojność!!! Piotrowi Wiśniewskiemu i Kacprowi Kujawie za sprawne,
pełne dobrych emocji poprowadzenie licytacji kłaniamy się w podzięce.
Komisji licytacyjnej: Lidii Wróbel, Sylwii Widzińskiej, Ewie Sobalak
oraz Sergiuszowi Widzińskiemu i Paulinie Wilk z serca dziękujemy za
jakże odpowiedzialną rolę. Darczyńcy gadżetów i usług w kolejności
zupełnie przypadkowej: Hotel Andersia w Poznaniu, Niepubliczne
Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie, Mieczysław Kogut, „Adelka”
– Pracownia artystyczno- krawiecka w Wągrowcu, „Trzy smaki” – restauracja w Pobiedziskach, Hubert Lupa „Fotografia” - Skoki, Salon
fryzjerski „Trójwymiar piękna” z Wągrowca, OSKP Dambro – Rakojady,

Magdalena Bartkowiak ze Skoków, Sklep Metalowy – Anna Kaczmarek, „Hubertus” – Hubert Wojciech Student, M&D Style - Bogumiła
Kulińska, Gabinet kosmetyczny „URODA” – Kinga Anders, Apteka
„Nasza” w Skokach, Apteka „U złotego źródła”, Zofia Gronowskakwiaciarnia BACARA, Tatiana Kubiak ze Skoków, Andrzej, Arleta
Pilaczyńscy – sklep VA-BANK w Skokach, Grzegorz Owczarzak – sklepy
SZYSZKA, Beata Pytlińska – sklep KRAM, Natalia Kałasz – NEVE
w Skokach, Sklep MAX – SPORT w Skokach, Krzysztof Migasiewicz –
cukiernia EMKA, Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych,
Ilona Królczyk – sklep SZPILA w Skokach, sklep dziecięcy MODNE
DZIECKO - Skoki, sklep BIELIZNA DLA CIEBIE – Eugeniusz
Woźniak, Gościniec WINNICA w Sławicy – państwo D. Z. Kamińscy,
Małgorzata Zaganiaczyk, , Księgarnia MUSZYŃSCY z Wągrowca,
Wojciech Krupecki – Kominiarstwo w Skokach, AUTO PLUTEK
Plucińscy, pizzeria ITALIANA, FOTO – VIDEO – HANDEL Ewa
Rybicka, Joanna Dziabas, sklep ANNA - Anna Balicka, Salon fryzjerski
- Nina Greser – Janowska w Skokach, Tupperware Wągrowiec – Sylwia
Bigos, Andrzej Surdyk i Karol Kłos, Redakcja Głosu Wągrowieckiego,
Maria i Grzegorz Gatkowscy, Stanisław Tkacz, Kazimiera Głazowska,
kwiaciarnia „Pachnący Bukiecik” – Milena Lahuta, sklep LEWIATAN
w Skokach, Jolanta, Adam, Mateusz Deminiakowie z Łosińca, Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Rozwoju” w Skokach, Rescue
Med Team, Barbara Czarczyńska, Wiesław Nowak, Agroturystka „Białe
Łabędzie”, Mieczysław Wołejko, Przedsiębiorstwo Handlowe J & P
z Rogoźna, Butik odzieżowy „ANNA” Anna Grab, Dariusz Dobski Sklep
„Pod Lipami”, Tina Minimarket Teresa Jankowska, Sklep LivioPaweł
Kubicki, RODZINNA SZAFA Magdalena Klewenhagen, Wyszukany
Styl Agnieszka Szymkowiak, Sklep NIKA Małgorzata Zrobczyńska,
Handel Artykułami Przemysłowymi Aldona Wiśniewska, STAN-POL
–Mariusz Jaszyk, Wesoła Minka z Wągrowca, Aquapark Wągrowiec,
Gabinet Kosmetyczny Natalia Basińska, Wiesława Surdyk-Fertsch,
Wioleta Kwiatek, Infor, AVON Arleta Nowicka, Butik Kids Małgorzata
Kaczmarek, Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej,
Papirus Zenon Czerwiński, Miroław Jędrowski, MOBILNA KULTURA
Natalia Kuklińska, Affabre Concinui, Salon Tatuażu D. L. Tattoo Dariusz Lis, Lech Poznań, Szkiełko-Optyk ze Skoków, Artur Bondar, Anna
Michalska, RAF-CAR, Alicja Kowal, Halina i Jerzy Nijakowscy, Sound’n’Grace, Zajazd Łakina Wągrowiec, Angelina i Adam Konkolowie,
Aniela Wierzbińska, Handel Artykułami Przemysłowymi Aldona
Wiśniewska, Stanisław Grzegorzewski, Edward Łopata, BUTRANS
Łukasz Burzyński, Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu, Pracownia
złotnicza Bartosz Sternal, Jarosław Fertsch Sklep Wędkarski, Sylwia
Ignaszak Deco-Yla, Agata Piechurska, Leszek Dominiczak.
ZDJĘCIA NA PAMIĄTKĘ
Gdyby nie zdjęcia trudniej byłoby wspominać wspaniałe orkiestrowe
chwile. Za sześć godzin fotografowania dziękujemy Kindze Lubawej
bardzo serdecznie!!!
POTRÓJNA ROLA LIDII
Lidia Wróbel jednego dnia zaistniała w trzech rolach. Od rana
opiekowała się kwestującymi wolontariuszami z MOW w Antoniewie,
przez kolejne 6 godzin działała w komisji licytacyjnej, późną nocą porą
natomiast pomagała liczyć pieniądze. Dziękujemy Pani Lidko!!!
PRĄD BEZ PRZERWY
Dzięki Firmie Agregaty Polska z Poznania, która ufundowała na
dzień Finału agregat prądotwórczy, o brak mocy nie musieliśmy się
martwić. Kłaniamy się z podziękowaniem!!!
TORT DLA KAŻDEGO
Trzypiętrowy tort WOŚP – owy ufundowany przez trzech darczyńców: Tadeusza Kłosa – Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, Cukiernię
Artystyczną „StylLove Torty” w Skokach i FHU „Adamus” Adam
Błażejewski był niezwykle okazały i pyszny. Poczęstowano nim niemalże
700 osób!!! Dziękujemy bardzo!!!
Dokończenie na str. 6
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JEDYNE TAKIE ŚWIATEŁKO
W podziękowaniu dla Wszystkich zaangażowanych w WOŚP –
owe granie rozbłysnęło nad Skokami światełko do nieba. Światełko
ufundowane zostało przez wspaniałego Darczyńcę, który chce pozostać anonimowy. Szanujemy prywatność i z serca dziękujemy!!!
Nad bezpieczeństwem podczas wystrzałowego zakończenia Finału
czuwała skocka OSP!!!
BEZPIECZNIE W HALI I DO BANKU
Firma Ochroniarska Artura Bondara z Wągrowca „Bound Guard
Security” w ramach wolontariatu pilnowała w bibliotece puszek,
zabezpieczała Finał w hali i konwojowała pieniądze do wągrowieckiego Banku. O bezpieczeństwo zadbali także funkcjonariusze
Policji w Skokach.
W godzinach nocnych 15 stycznia 2017 kwota 39.349 zł zebrana
w Sztabie 1072 – Skoki, została zdeponowana w Banku Pekao SA.

DZIĘKUJEMY!!! SIE MA!!!

Wydarzenia Towarzyszące WOŚP
Już od wielu lat WOŚP w Skokach to nie tylko finałowy koncert,
ale również z roku na rok rosnąca liczba wydarzeń towarzyszących.
Zaczęliśmy już w grudniu!
Wykorzystując fakt, że nasz sztab działa przy Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy w Skokach, postanowiliśmy w akcję WOŚP włączyć
naszych czytelników! Akcja „Czytamy - wspieramy” ruszyła 15 grudnia i trwała przez miesiąc. Jej celem było przybliżenie czytelnikom
informacji o działaniu fundacji oraz realizowanych dzięki zbiórkom
pieniędzy zadaniach. Czytelnicy mogli w tych dniach wesprzeć Fundację WOŚP wrzucając datek do puszki. Pamiątkowe zakładki do
książek przygotowane na tę okazję ufundował Zakład Poligraficzny
Tomasz Kędziora z Murowanej Gośliny.

Również miłośnicy footballu mogli wesprzeć WOŚP! Zorganizowany po raz drugi Turniej Piłki Nożnej „W nogę” dla Wielkiej Orkiestry ponownie cieszył się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu
wzięło udział 16 drużyn: Artix Żelice, AT Starówka, BemaSport,
Chłopaki do wzięcia, Copacabana, FC Akapulko, FC Kakulin, FC
Krecik Team, MKS Morgi, OKS Wschód, Pałuki Łekno, Petarda
Team, Rossoneri, WFM Wągrowiec, Yatta oraz Żarówy Kucyka.
Na podium znaleźli się: I miejsce – BemaSport, II miejsce – OKS
Wschód, III miejsce - Żarówy Kucyka. Najlepszym strzelcem okazał
się Błażej Kowalski z OKS Wschód, zawodnikiem Marcin Ślósarczyk
z BemaSport, natomiast najlepiej bronił Eryk Konowalski z Żarówy Kucyka. Organizacyjną opiekę nad wydarzeniem sprawowali:
Marcin Bejma, Krzysztof Sznajder i Stanisław Chudzik. Fotorelację
przygotowała Daria Ciemna.
W styczniu o swoją formę i wielkoorkiestrową skarbonę zadbały
miłośniczki fitnessu. Po raz kolejny swoją pomoc zaoferowała Joanna Tomczak z Wągrowca organizując aerobik na rzecz WOŚP
w trzech miejscowościach: Lechlinie, Jabłkowie i Rejowcu, miejsce
do tych spotkań udostępniło Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”.
W tygodniu poprzedzającym WOŚP również w Skokach można było
włączyć się w charytatywne akcje zorganizowane przez Kamilę Wojtkowiak z Mieściska – tym razem panie przy okazji ćwiczeń jogi, gim-

nastyki i fitnessu mogły także wesprzeć wielkoorkiestrową zbiórkę.

Wieloletnią tradycją jest przedfinałowa sobota, podczas której
organizowane są dwa wydarzenia. W tegorocznym Wielkoorkiestrowym Turnieju Piłki Siatkowej wzięło udział 12 drużyn: Janowiec,
Audiostrefa, Potrzanowo, Ośno, Gimnazjum, Antoniewo, Transport
Pauszek, Straż, Bolechowo, Sportowi, Mieścisko i Gimnazjum IIa.
Tego samego dnia odbył się także piąty WOŚPowy Nordic Walking,
czyli MARSZ PO ZDROWIE. 40-osobowa grupa chętnych osób
przemierzyła ok. 15 km. wokół jeziora Budziszewskiego.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji sobotnich wydarzeń kierujemy do: Karoliny Stefaniak, Małgorzaty Zrobczyńskiej,
Wiesława Sierzchuły, Macieja Tadeusza, Łukasza Ogórkiewicza,
Hanny Węglewskiej, pań z PZERiI w Skokach oraz nauczycieli
i uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.
Dziękujemy również wszystkim wolontariuszom, którzy do akcji
WOŚP zechcieli włączyć się już podczas wydarzeń towarzyszących.
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czyli nowy – odmłodzony Zarząd Koła Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Skokach

Jeszcze kilka lat temu kilkadziesiąt, a obecnie - do dnia 24 stycznia br.- 2
członków kombatantów i 10 podopiecznych, liczyło kierowane przez panie:
Wiesławę Pogodzińską- przewodniczącą i Stanisławę Kowalską – sekretarza Zarządu, Koło Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów
Politycznych w Skokach. Obu naszym paniom, z uwagi na wiek i związany
z nim nienajlepszy stan zdrowia, coraz trudniej było wypełniać obowiązki
Zarządu Koła, w tym utrzymywać kontakt z pozostałymi członkami i reprezentować organizację na zewnątrz. Dlatego też od pewnego czasu myślały
o przekazaniu swych funkcji na rzecz młodszych osób. Rzecz w tym, że
takich członków, choć obowiązujące już w kraju przepisy na to zezwalały,
w Kole nie było. Ale ich dążenia w końcu przybrały realny wymiar. Rozmowy prowadzone z członkami, już śp. rodzin kombatantów i uzgodnienia
z Zarządem Wojewódzkim w Poznaniu, doprowadziły do rozwiązania
problemu, poprzez przyjęcie do Związku członków nadzwyczajnych, co
właśnie nastąpiło w wspomnianym na wstępie 24 stycznia 2017 r.
Bo właśnie, 24 stycznia w obecności sztandaru skockiego Koła Związku,
którego poczet tworzyli sprawujący nad nim pieczę harcerze oraz gości
w osobach: Burmistrza Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy, Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Związku
Kombatantów w Poznaniu Mariusza Mikołajewskiego, Sekretarza Gminy
Blanki Gaździak, Prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi
Skockiej Iwony Migasiewicz oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Roberta Rogalińskiego, odbyło się uroczyste zebranie Zarządu
Miejsko Gminnego Koła Kombatantów . Do istotnych punktów zebrania
należała, przyjęta życzliwie przez członków Koła i gości, przedstawiona
przez panią Pogodzińską, Informacja z działalności Zarządu Koła, po
której Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Mariusz Mikołajewski wręczył
legitymacje członków nadzwyczajnych Związku: pani Annie Kruk oraz
panom Andrzejowi Surdykowi i Piotrowi Babrakowskiemu. Wszyscy
oni, wraz z dotychczasowym Zarządem wcześniej odwiedzili członków
Koła i zostali obdarzeni ich pełnym zaufaniem, a obecnie ukształtowali
spośród siebie Zarząd, w którym Andrzej Surdyk objął funkcję Prezesa,
Piotr Babrakowski – Sekretarza a Anna Kruk – Skarbnika.
W trakcie zebrania nie zabrakło też miłych akcentów. W tym miejscu
pozwolę sobie wymienić trzy z nich, tj.:
- Odznaczenie Burmistrza Tadeusza Kłosa przez Sekretarza Zarządu
Wojewódzkiego za współpracę z Zarządem Gminnym Koła i udzielanie
pomocy jego podopiecznym odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”
- Wyrażone przez gości reprezentujących Samorząd Gminny- Burmistrza
i Przewodniczącego Rady oraz przez członka Zarządu Wojewódzkiego
i nowo wybranych członków Zarządu ustępującemu Zarządowi –paniom
Wiesławie Pogodzińskiej i Stanisławie Kowalskiej, wsparte bukietami
kwiatów, słowa podziękowań za ofiarną pracę na rzecz kierowanego
przez nich stowarzyszenia.
- Wspólne zdjęcie członków ustępującego i nowego Zarządu oraz wspomnienia i rozmowy w towarzystwie herbatki i kawusi przy kombatanckim
stole.
Edmund Lubawy

Podsumowano konkurs
o tematyce profilaktyki
6 lutego 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki odbyło
się wręczenie nagród laureatom konkursu plastyczno
– literackiego na ulotkę profilaktyczną oraz konkursu
literackiego na artykuł profilaktyczny dotyczący problematyki narkomanii i promocji zdrowego stylu życia.
W pierwszym z nich jury postanowiła przyznać:
I miejsce ex aequo pracom: Wojciecha Tyll ze Szkoły Podstawowej
w Skokach (kl. VIa), Pawła Józefowicza z Gimnazjum w Antoniewie
(kl. IIIb)
II miejsce ex aequo pracom: Magdaleny Kwiateckiej ze Szkoły
Podstawowej w Jabłkowie – filia Rejowiec (kl. V), Macieja Łuczaka
ze Szkoły Podstawowej w Skokach (kl. VIa), Karoliny Skwierzyńskiej
ze szkoły Podstawowej w Skokach (kl. Vc)
III miejsce pracy: Wiktorii Siódmiak ze Szkoły Podstawowej w Skokach (kl. Vc), Dagmary Futro ze Szkoły Podstawowej w Skokach (kl.
VIc), Sary Słomińskiej ze Szkoły Podstawowej w Skokach (kl. VIa),
Olimpii Łączyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Skokach (kl. VIa).
Wyróżnienia pracom: Elizy Wilkosz ze Szkoły Podstawowej w Skokach (kl.VI a), Kaspra Grzegorzewskiego z Gimnazjum w Skokach (kl.
III), Oliwii Smykowskiej ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – filia
Rejowiec (kl. VI), Gracjana Szulca ze Szkoły Podstawowej w Skokach
(kl.VI e), Dominiki Mendel ze Szkoły Podstawowej w Skokach (kl.
VI e), Kacpra Gorząd ze Szkoły Podstawowej w Skokach (kl.VI e).
Ponadto gminny koordynator ds. uzależnień przyznał nagrody
pracom: Martyny Tronina ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie –filia
Lechlin (kl.V), Kingi Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Skokach
(kl. VIa)

W drugim z nich jury przyznało:
I miejsce ex aequo artykułom: Zuzanny Ratajczak ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – filia Rejowiec (kl. VI) i Oliwii Tumielewicz
z Gimnazjum w Antoniewie (kl. IIIc)
II miejsce artykułowi Pauliny Kubickiej z Gimnazjum w Skokach (kl. I)
III miejsce artykułowi Wojciecha Tyll ze Szkoły Podstawowej w Skokach (kl. VIa)
Ponadto gminny koordynator ds. uzależnień przyznał wyróżnienie
pracy: Elizy Wilkosz ze Szkoły Podstawowej w Skokach (kl.VIa).
Wszystkich laureatów i uczestników konkursu serdecznie dziękujemy
i gratulujemy.
Osoby, które ze względu na trwające w tym czasie ferie zimowe nie
mogły wziąć udziału w uroczystości informujemy, że nagrody i dyplomy
zostaną przekazane do szkół.
Małgorzata Szpendowska - Wylegalska
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JACEK DUDEK nowym PREZESEM
a ALOJZY PACHOLSKI HONOROWYM PREZESEM
KOŁA PZW NR 120 W SKOKACH
Jacek Dudek Prezesem, a Alojzy Pacholski Honorowym Prezesem Koła
nr 120 PZW w Skokach, to najważniejsza, dla niektórych, na swój sposób
sensacyjna, wiadomość płynąca z odbytego w niedzielę 5 lutego, Zebrania
Sprawozdawczo- Wyborczego Koła. Ale, to nie jedyne zmiany, chociaż sensacji
przy ich podejmowaniu, przynajmniej dla uczestników zebrania, a wśród nich
dla piszącego te słowa, żadnej nie było.

W trakcie zebrania, 35 uczestniczących
w nim członków oraz goście – Burmistrz
Miasta i Gminy Tadeusz Kłos oraz przedstawiciel Okręgu PZW w Poznaniu Jacek
Kołodziej i członkowie Zarządu Koła PZW
w Mieścisku; Albin Barczyński, Mirosław
Michalak i Piotr Walczak - wysłuchali Sprawozdań z działalności władz Koła w okresie
4 letniej kadencji, tj.: Rzecznika dyscyplinarnego, Sądu Koleżeńskiego, Wiceprezesa
ds. młodzieży, Kapitana sportowego, Skarbnika Koła i Prezesa z działalności Zarządu
oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej
z oceny pracy Zarządu. W rezultacie członkowie Koła bez zastrzeżeń akceptowali
działalność i jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Po części sprawozdawczej dokonano
wyboru nowych władz, które będą organizować pracę Koła i kierować jego działalnością w okresie najbliższych 4 lat. W tym
miejscu wypada zaznaczyć, że z ubiegania
się o funkcje zrezygnowali; dotychczasowy
Prezes Alojzy Pacholski i Zastępca Prezesa
ds. młodzieży Wojciech Kłosowski. W tej
sytuacji :
- Prezesem został wybrany dotychczasowy
Kapitan sportowy - Jacek Dudek;
- 7 członkami Zarządu zostali i w poniedziałek,13 lutego ukształtowali się w sposób
następujący: Sekretarz - Piotr Babrakowski,

Skarbnik - Zbigniew Kujawa, GospodarzKarol Neumann, Kapitan sportowy – Mariusz Kielma oraz członkowie: Andrzej
Janiszewski, Hubert Radziński i Alojzy
Pacholski;
Dokonano też wyboru:
- Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Piotr Konrad, a członkami:
Marek Kubicki, Jarosław Klewenchagen i
Krystian Czechlewski;
- Sądu Koleżeńskiego z przewodniczącym
Romualdem Dudkiem i członkami Mirosławem Kamińskim i Andrzejem Szymczakiem;
Rzecznikiem dyscyplinarnym został wybrany Błażej Szcześniak.
W porozumieniu z Kołem PZW w Mieścisku reprezentowanym przez wymienionych
na wstępie jego przedstawicieli, Delegatem
na Zjazd Okręgu Poznańskiego PZW wybrano byłego Prezesa Alojzego Pacholskiego, którego w trakcie zebrania obdarzono
tytułem Honorowego Prezesa, a Zastępcą
Delegata, obecnego Prezesa Jacka Dudka.
Miłym przerywnikiem spraw sprawozdawczo- wyborczych, stało się wręczenie wyróżnień członkom szczególnie angażującym się
w działalność Koła oraz ogłoszenie wyników
rankingu na najlepszego wędkarza roku.
Srebrną Odznakę „Za zasługi dla PZW”
otrzymał Marek Kubicki, Odznakę „Za za-

sługi w rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego” – Jarosław Klewenchagen”, a Medale
„Za zasługi dla wędkarstwa”- Jacek Dudek,
Romuald Dudek, Mariusz Kielma i Roman
Tadeusz.
Najlepszymi Wędkarzami Roku 2016
zostali i Pamiątkowe Statuetki otrzymali:
w Kategorii Juniorów - Adrian Dudek, a w
Kategorii Seniorów - Robert Chelwing.
Równocześnie w dowód uznania dla byłego Prezesa Alojzego Pacholskiego za jego
16 letnie kierowanie Kołem obdarowano
go okolicznościową statuetką z podziękowaniami.
W dalszej części zebrania uchwalono
preliminarz budżetowy oraz plan pracy
Koła na rok 2017, w których powtórzono
większość wypraktykowanych działań
z roku 2016, a wzbogacono je między
innymi o organizację pobytu w Skokach
wędkarzy z zaprzyjaźnionej Gminy Bardowick w Niemczech
Uczestniczący w zebraniu Burmistrz Tadeusz Kłos pozytywnie ocenił działalność
Koła zarówno na rzecz swych członków, jak
i w życiu społecznym i kulturalnym Gminy.
Przedstawił osiągnięcia Gminy w działalności na rzecz poprawy stanu środowiskalikwidacja oczyszczalni i odprowadzanie
ścieków do oczyszczalni w Szlachęcinie
na terenie Gminy Murowana Golina oraz
zakładane stałe monitorowanie jakości
wód. Przybliżył też procedury obowiązujące
przy ubieganiu się inwestora o wydanie
zezwolenia na budowę inwestycji uciążliwej, w tym przypadku chlewni kurtynowej
w Potrzanowie.
Wędkarze poruszali odwieczny problem
utrudnionego dojazdu i dojścia do brzegów
jezior. Mówili o podjętych przez siebie
w roku 2016 działaniach, które poprzez
budowę drogi dojazdowej i pomostów
wędkarskich nad jeziorami Dzwonowskim
i Borowym, pozwolą im na stworzenie
własnej bazy wędkarskiej i to zarówno
dla wędkowania indywidualnego, jak i do
przeprowadzania zawodów
Przedstawiciel Zarządu Okręgu omówił wielkość składek członkowskich oraz
opłat za zezwolenie na wędkowanie na
wodach Polskiego Związku Wędkarskiego,
z podziałem na część pozostającą w Kole
i odprowadzaną na rzecz Okręgu.
Po zakończeniu części oficjalnej zebrania, jego uczestnicy spotkali się na poczęstunku w swej siedzibie przy ul. Sienkiewicza, gdzie już na luzie prowadzono dalsze
rozmowy i dyskusje.
Edmund Lubawy
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WYZWOLEŃCZY TURNIEJ STRZELECKI
Wyzwolenie Skoków spod okupacji hitlerowskiej nastąpiło 23 stycznia 1945, a 21 marca
1945 odbyły się radosne uroczystości związane z powitaniem Wojska Polskiego. Bo właśnie
w tym dniu ma rynku, tłumy Skoczan wiwatowały na cześć przemieszczających się przez miasto
żołnierzy z orzełkami na czapkach, którzy po 5 latach i 7 miesiącach, ponownie pojawili się
w Skokach. I chociaż byli to jedynie żołnierze udający się na front, nikt już nie miał wątpliwości, że okres okupacji dla Skoków dobiegł końca. I to tym bardziej, że w mieście działały już
polskie instytucje z polską szkołą włącznie.

PCK zaprasza
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich honorowych dawców krwi do
odbioru w Punkcie Krwiodawstwa zaświad-

czenia potwierdzającego ilość oddanej
krwi i osocza w 2016 roku.

Otrzymane zaświadczenie upoważnia dawcę
krwi do uzyskania odliczenia kwoty od dochodu (przychodu) za miniony rok, wykazanego
w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Uzyskana kwota stanowi darowiznę na cele ochrony zdrowia,
zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
Warto pamiętać, że pomniejszając swój
dochód (przychód), w związku z nieodpłatnym
oddaniem krwi, jednocześnie zmniejsza się
podstawa opodatkowania. W konsekwencji
niższa podstawa opodatkowania oznacza
niższy podatek w rozliczeniu rocznym. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie
oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez
przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci
obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za

1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł.

Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu

Dla upamiętnienia wyzwolenia Skoków,
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w miesiącu
styczniu organizuje Wyzwoleńczy Turniej
Strzelecki, który w br. odbył się 28 stycznia.
Jak każdego roku rozpoczął go uroczysty apel
połączony z odśpiewaniem hymnu brackiego.
Następnie uczestnicy stali się świadkami wręczenia przez Wiceprezesa Koła Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Skokach Annę Kujawę – Franciszkowi Baranowskiemu odznaki honorowej „Wierni Tradycji”
za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci
o Powstaniu Wielkopolskim.
Z kolei nastąpił Turniej Strzelecki, który
rozpoczął X Memoriał Braci Kurkowych
Edmunda Maćkowiaka i Stanisława Glinkiewicza. Rywalizowało w nim 13, 4 osobowych
drużyn, spośród których po zaciętej walce
między wszystkimi zespołami, w finale zmierzyły się reprezentacje Budowlanych Rosik
i pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Ostatecznie, jednym punktem wygrali i zwycięzcami Memoriału oraz zdobywcami Pucharu
Przechodniego został zespół Budowlanych
Rosik. Drugie zaszczytne miejsce wywalczyła
drużyna Urzędu Miasta i Gminy, a III – 72
Skocka Drużyna Wędrownicza „FOCUS”.
Kolejne miejsca w Memoriale zdobyły:
Towarzystwo Miłośników Skoków i Ziemi
Skockiej, Kurkowe Bractwo Strzeleckie,
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Sołectwo Rościnno, Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków, Koło PZW nr 120, Sołectwo
Rejowiec, Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach, Ogrody Rodzinne „Jedność w Skokach”
i Drużyna Staro Harcerska w Skokach.
Wszystkie drużyny uczestniczące w Memoriale otrzymały nagrody ufundowane przez
Burmistrza, a jego zwycięzca – drużyna Bu-

dowlani Rosik, również wspomniany wcześniej
Puchar Przechodni.
Wyniki strzelania w kolejnych Turniejach
ukształtowały się następująco – podajemy
zdobywców trzech pierwszych miejsc:
Turnieje Otwarte:
W Strzelaniu Punktowym:
- W Kategorii Pań: I – Halina Wojciechowska, II – Marta Idziaszyk, III – Czesława
Kiełczewska.
- W Kategorii Panów: I – Mikołaj Koteras,
II - Krzysztof Jachna, III – Paweł Slósarczyk.
- W Kategorii Młodych Strzelców: I – Kasper
Grzegorzewski, II – Mateusz Dereżyński, III
– Albert Grzegorzewski.
W Strzelaniu do Tarczy Darczyńców: I - Mikołaj Koteras, II – Halina Wojciechowska,
III – Krzysztof Jachna.
W Strzelaniu o Puchar Skoków z okazji Jubileuszu 650 lat założenia Miasta: I miejsce
wraz z Pucharem zdobył Mikołaj Koteras. II
miejsce zajął Robert Koteras, a III – Krzysztof Jachna.
Turniej zamknięty
– ograniczony do członków
Bractwa:
Strzelanie do Tarczy Brackiej wygrał i Tarczę
zdobył Michał Rosik. Na II miejscu uplasował
się Krzysztof Jachna a na III miejscu Adam
Mroziński.
Najcelniejszy strzał Turnieju oddała Halina Wojciechowska.
Wszyscy uczestnicy Turnieju zostali zaproszeni do skorzystania z bufetu szwedzkiego oraz grzanej kiełbaski, kawy i herbaty,
a także do osłodzenia sobie podniebienia
słodkościami zabezpieczonymi przez Bractwo Kurkowe.
Stanisław Grzegorzewski

Krwiodawcy
z Antoniewa
Wychowankowie Ośrodka Wychowawczego
w Antoniewie wzięli udział w spotkaniu z Janem Maćkowiakiem – prezesem Polskiego
Czerwonego Krzyża w Wągrowcu, podczas
którego mieli okazję zapoznać się z historią
organizacji czerwonokrzyskiej, jak i jej współczesną działalnością.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że
Międzynarodowy Czerwony Krzyż swoją
działalnością obejmuje całą kulę ziemską
i pomaga potrzebującym dotkniętym biedą,
klęskami żywiołowymi oraz wojnami. Ponadto koordynuje bardzo ważną działalność,
jaką jest honorowe dawstwo krwi, które
jest niezastąpionym lekiem ratującym życie
i zdrowie drugiego człowieka. Kilka dni później pełnoletni wychowankowie z Grupy VII:
Mateusz Nowaczyk, Miłosz Kwiatkowski, Eryk
Rozmarynowski pod opieką wychowawcy Michała Matusiaka, udali się do wągrowieckiego
punktu krwiodawstwa, aby podzielić się tym
bezcennym lekiem. Po oddaniu wychowankowie otrzymali słodki pakiet regeneracyjny, ale
co ważniejsze mają poczucie, że ich krew może
uratować komuś życie lub zdrowie. Wychowankowie planują kontynuować rozpoczętą
misję niesienia pomocy.
Zarząd PCK w Wągrowcu

10
Na spotkaniu omówiono środki finansowe zabezpieczone w budżecie
na wydatki sołeckie, inwestycje zrealizowane oraz planowane na terenie gminy. Tematy te poruszył Burmistrz Tadeusz Kłos oraz Skarbnik
Aleksandra Kamińska. Adam Zdanowski odpowiedzialny z drogi
przedstawił informację dotyczącą bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Planowana likwidacja przejazdu
na drodze gruntowej
Rejowiec – Niedźwiedziny
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu informuje, że w związku ze znikomym natężeniem ruchu drogowego
oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie z dnia 20 października 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1744)
przejazdy kolejowo – drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. „F”, na podstawie zawartej umowy
pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.
W związku z tym PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 8, rozpocznie procedurę
likwidacji przejazdu kolejowo – drogowego w km 37,234 linii nr 377
Gniezno Winiary- Sława, położonego na drodze niepublicznej Rejowiec – Niedźwiedziny w obszarze działki nr 152/6 obręb Rejowiec,
gdy nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu w kategorii
„F”. Korzystanie z przejazdu w kategorii „F” następuje na podstawie
umowy zawartej między zarządem kolei a użytkownikiem przejazdu.
Przejazdy są wyposażone w rogatki stale zamknięte, otwierane przez
użytkowników w razie potrzeby.

Założone na próbę
Gmina Skoki zamierza przystąpić do częściowej wymiany oświetlenie
ulicznego na terenie miasta Skoki. W pierwszej kolejności mają być
poddane wymianie oprawy oświetleniowe zamontowane na słupach
typu parkowego w centralnej części miasta.

Istniejące źródła światła wyposażone są w klosze typu „kula” i zasilane żarówkami sodowymi o mocy 75W. W ramach modernizacji
oświetlenia planowane jest zastąpione ich energooszczędnymi lampami
typu LED o mocy 39W. W celu zmniejszeniu kosztów inwestycji i racjonalnego wykorzystania istniejących słupów, które są w dobrym stanie
technicznym wymianie podlegać będą tylko oprawy oświetleniowe.
Na próbę założono na dwóch słupach oświetleniowych nowe oprawy.
Jedna z nich oświetla skrzyżowanie ulicy K. Wielkiego z Jana Pawła II,
a druga przystanek autobusowy na Pl. Powstańców Wlkp.
W przypadku stwierdzenia, że nowe oprawy oświetleniowe poprawią
warunki widoczności po zmierzchu, jest szansa na wymianę wszystkich
lamp na pozostałych słupach w ilości ok. 150 szt.
Adam Zdanowski

Spotkanie sołtysów
14 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach miało
miejsce spotkanie sołtysów z terenu Gminy Skoki.

Krzysztof Mańka Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wytłumaczył zasady wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięć w nawiązaniu do gorącego obecnie tematu planów
budowy chlewni. Omówiono także nowe zasady prawne wycinki drzew.
Ryszard Kobus uczulił sołtysów w temacie wysokiej zjadliwości ptasiej grypy w kontekście ujawnionych ognisk tej choroby w okolicach
Poznania.
Spotkanie zakończyła dyskusja na temat bieżących problemów
sołectw.
Karolina Stefaniak

Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola
publicznego prowadzonego przez
Gminę Skoki
Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Samorządowego im.
Kubusia Puchatka mają dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie
Gminy Skoki. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba
miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w Ustawie o systemie
oświaty/ tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r., poz.1943 z późn.zm./ Są to
: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność
obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie , objęcie kandydata
pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego, w sytuacji kiedy przedszkole
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod
uwagę kryteria, które zostały ustalone przez Radę Miejską Gminy
Skoki Uchwałą Nr VI/16/2015 z dnia 10 marca 2015 r. Tzw. „ kryteria
gminne” mają różną wagę punktową. Najwięcej, bo aż 5 punktów
otrzyma kandydat, którego rodzice bądź opiekunowie prawni są osobami pracującymi, prowadzą działalność gospodarczą bądź pobierają
naukę w systemie dziennym.
Tą samą liczbę punktów otrzyma kandydat, którego rodzina jest
objęta opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach.
W sytuacji, kiedy rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola,
to otrzyma on 3 punkty. Najmniej, bo tylko 1 punkt, zostanie przyznany
kandydatowi, którego rodzeństwo, rodzice bądź opiekunowie prawni
uczęszczali do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka
w Skokach.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej,
rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do
wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenie to może podlegać
weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej
przez dyrektora przedszkola.
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Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-6
lat zachęcam do skorzystania z oferty Przedszkola Samorządowego im.
Kubusia Puchatka w Skokach. Termin przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 został ustalony następująco:
termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola : od 22.02.2017
r. do 8.03.2017 r., termin ogłoszenia wyników naboru: 29.03.2017 r.,
termin przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej: od 30.03.2017 r.
do 6.04.2017 r.
Terminy, o których mowa wyżej zostały w dniu 24 stycznia 2017 r.
podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Skoki.
Beata Nowak-Szmyra

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej
szkoły podstawowej, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Skoki
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Skokach przyjęte zostaną dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do
klasy pierwszej dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Od roku
szkolnego 2016/2017, szkoły podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Skoki zobowiązana jest do stosowania na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów i odpowiadających im
punktów, które zostały określone Uchwałą Nr XVII/106/2016 Rady
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 lutego 2016 r.
Najwięcej punktów, bo aż 5 może zdobyć kandydat, którego rodzic
lub opiekun prawny jest osobą samotnie wychowującą dzieci. Trzy
punkty będą przyznane, jeżeli rodzeństwo kandydata uczęszcza do
danej szkoły. W przypadku, gdy rodzice lub rodzeństwo kandydata są
absolwentami danej szkoły, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyznane mu zostaną 2 punkty.
Z kolei jeden punkt otrzyma kandydat, którego dziadkowie zamieszkują w obwodzie danej szkoły.
Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 6-7
lat zachęcam do skorzystania z oferty Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Skokach. Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 został ustalony następująco: termin
składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej: od 13.02.2017 r.
do 31.03.2017 r., termin przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej:
od 01.04.2017 r. do 31.08.2017 r.
Terminy, o których mowa wyżej zostały w dniu 24 stycznia 2017 r.
podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Skoki.
Beata Nowak-Szmyra

Zimowe kłopoty z popiołem
Sezon grzewczy nadal trwa. Popiół pozostający z ogrzewania domów
stanowi dla wielu problem. Obecnie nie ma obowiązku selektywnego
zbierania popiołu, toteż trafić on powinien do pojemnika z odpadami
mieszanymi.

Niestety problem powstaje wówczas, gdy jeszcze ciepły popiół
w pojemniku zalewa się wodą. Konsekwencją tego, przy panujących
mrozach jest jego zamarznięcie i utworzenie stałej skorupy w pojemniku na odpady. To z kolei uniemożliwia odbiór odpadów i grozi
uszkodzeniem pojemnika.
Wielu z nas potrafi prawidłowo segregować śmieci. Nauczyliśmy się
oddzielać plastik od szkła i makulatury, segregować odpady biodegradowalne. Pamiętajmy zatem też, aby popioły nie zalewać wodą!!!\

Informacja w sprawie pojemników
na odpady komunalne zmieszane
Zgodnie z ustawą o utrzymania czystości i porządku w gminach
oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i
Gminy Skoki obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie
swojej nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Pojemnik na
odpady komunalne zmieszane powinien spełniać Polskie Normy PN-EN 840-1 oraz PN-EN 840-2.
Zgodnie z powyższymi normami,
maksymalne obciążenie pojemników
to ok. 60kg dla pojemników 120l oraz
110kg dla pojemników 240l. Nośność
pojemników jest uwidoczniona przez
producentów na pojemniku. Strzałka
wskazuje miejsce gdzie pojemnik powinien być oznakowany polską normą
oraz maksymalnym obciążeniem.
W ostatnim czasie coraz częściej
zdarzają się przypadki przeładowywania pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych np.
mokrym popiołem.
Do pojemników na odpady komunalne zmieszane można wrzucać popiół z pieców, ale wyłącznie
wygaszony i ostudzony
Dla przykładu popiół zalany wodą powoduje, że ciężar pojemnika
240l przekracza często 200kg.
Firma odbierająca odpady komunalne zmieszane ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub
zniszczenie pojemnika do gromadzenia odpadów w wyniku nieprawidłowego transportu i opróżniania pojemnika. Nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenie
pojemnika w przypadku, gdy pojemnik do gromadzenia odpadów
zmieszanych jest wyeksploatowany,
nie spełnia przyjętych norm oraz
gdy został przeciążony poprzez
ubicie wsadu, jego zamarznięcie
lub gdy zastał załadowany gruzem
czy mokrym popiołem.
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OGŁOSZENIE

Na podstawie § 6 ust. 1, 2, 3 Uchwały XLVI/286/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia
24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości informację, iż przeznacza się do wynajmu niżej
wymieniony lokal mieszkalny:
1) Lokal mieszkalny położony w Potrzanowie, ul. Włókna 18/3. Powierzchnia
użytkowa lokalu wynosi 39 m2, a w jego skład wchodzi:
1. pokój 			
o pow.
14,8
m2,
2. pokój			
o pow.
6,8
m 2,
3. kuchnia 		
o pow.
9,3
m2
4. korytarz 		
o pow.
3,9
m2
5. łazienka		
o pow.
4,2
m 2,
RAZEM:				
39
m2
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu
Miasta i Gminy w Skokach, na przygotowanych drukach, w terminie:
do 20 marca 2017 r.
(decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu).
Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.
Druki można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pokój nr 5 segm. B bądź
pobrać ze strony internetowej: www.gmina-skoki.pl
W celu potwierdzenia uzyskiwanych dochodów osoby i rodziny ubiegające się o
wynajem lokalu powinny załączyć do wniosku stosowne zaświadczenie o uzyskiwanych
dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wydane
przez pracodawcę, organ emerytalno – rentowy, itp., (na druku przygotowanym przez
UMiG w Skokach).
Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy wynajmowane są osobom i rodzinom, które
osiągają niskie dochody i znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych. Szczegóły
warunków wynajmowania lokali reguluje Uchwała Nr XLVI/286/2010 Rady Miejskiej
Gminy Skoki ze zm. z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.
Uwaga:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego powierzchnia pokoi
przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż
5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki\
/ - / Tadeusz Kłos

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 1127 w Skokach
1. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena
oznaczenie działki
1127
księga Wieczysta
PO1B/00046199/5

powierzchnia
0,1056

cena
opis nieruchomości wywoławcza
brutto
Działka przy ul. Polnej
w kształcie trójkąta,
teren pochyły w kierunku rzeki , dojazd drogą
gruntową

36 900 zł

wysokość
wadium
i termin
wpłaty
4 000 zł
do
17.03.2017

termin
przetargu
środa
22.03.2017
godz. 10:00

2. Charakterystyka nieruchomości i jego przeznaczenie. Działka nie ma określonego
przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki
przyjętym uchwałą nr XLVI/279/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24.06.2010 r. dla
działki został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:
„obszary rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowych z funkcją produkcyjną jako
uzupełniającą.
3. Warunki zabudowy. Brak wydanych warunków zabudowy
4. Forma wniesienia wadium : wadium należy wnieść w pieniądzu.
5. Termin i miejsce wpłaty wadium : Wadium należy wpłacić na konto bankowe Gminy
Skoki nr 58 906500060040040001850022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki,
najpóźniej do dnia 17 marca 2017 r. (piątek). Dowód wpłaty wadium winien wskazywać
jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
6. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro - Segment B, 22 marca
2017 o godzinie 10:00.
7. Informacja o skutkach uchylenia 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 przetargu;
b) ogłaszający przetarg 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 ponosi nabywca.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Skokach przy ulicy Wągrowieckiej
obejmującej działkę nr 630/20 o powierzchni 0,0224 ha
Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz
księgi wieczystej

Działka nr 630/20 o pow. 0,0224 ha zapisana w KW PO1B/00046872/7 Sądu Rejonowego w Wągrowcu jako własność Gminy Skoki.

Powierzchnia nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży

0,0224 ha

Opis nieruchomości
i przeznaczenie w planie miejscowym

Działka nr 630/20 położona w Skokach przy ulicy Wągrowieckiej nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2016. poz. 778 ze zm.)
z dniem 01.01.2004 r. stracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. działka przeznaczona była na cele wodociągów. W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 2406.2010 r. dla w/
wym. działki zostały wyznaczone w częściach następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego: - „obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej
oraz koncentracji usług ogólnomiejskich, w tym usług publicznych”, - obszary zabudowy mieszkaniowej, z usługami towarzyszącymi”. Działka nie jest
zabudowana i nie nadaje się pod zabudowę.

Sposób zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona została na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 630/15.

Termin zagospodarowania

Nie obowiązuje

Informacja o trybie sprzedaży nieruchomości

Nieruchomość sprzedana zostanie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej – działki nr 630/15.

Cena sprzedaży nieruchomości
brutto

Cena sprzedaży nieruchomości brutto ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosi: 14.629,00 zł
Słownie: czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100

Uwagi

Przez teren działki (wzdłuż granicy z działką nr 630/16) przebiega się wodociągowa PVC 110. W związku z powyższym nabywca działki zobowiązany
jest do ustanowienia bezterminowej, nieodpłatnej służebności przesyłu w pasie gruntu po ok. 2,0 m w obie strony od osi rurociągu na rzecz Gminy Skoki

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U.2016 poz. 1774 ) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 a także opublikowano w prasie lokalnej, na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz w prasie internetowej www.otoprzetargi.pl     www.przetargi-g ctrader.pl www.monitorurzędowy.pl
3) informacji o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach pokój
nr 3 segment B lub tel.618 925 814 lub 618 925 815
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XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ
12 stycznia z udziałem pełnego składu- 15 radnych odbyła się XXV sesja
Rady Miejskiej Gminy Skoki. Rada obradowała pod przewodnictwem
Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Arkadiusz Sommerfeld.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 6 następujących uchwał:
1. Uchwałę nr XXV/183/2017 w sprawie wprowadzania zmian w uchwale
budżetowej na 2017 rok.
W związku z tym, że wyniknęły okoliczności, które spowodowały
konieczność wykonania zadania pn. „Przebudowa wjazdu do Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Skokach”, a na ulicy Łąkowej powstały problemy organizacyjne uniemożliwiające jej budowę w najbliższych latach,
w planie wydatków majątkowych przewidzianych do wykonania w bieżącym roku – załączniku nr 5, do Uchwały budżetowej na 2017 rok, w miejsce
przedsięwzięcia pn Budowa nawierzchni ulic w Skokach – Strumykowa,
Łąkowa i Ogrodowa, w ramach którego pozostała do wybudowania ul.
Łąkowa, wpisano wymienione na wstępie zadanie.Wartość rzeczowa
zmienionego zadania, a tym samym plan dochodów i wydatków budżetu
określony w Uchwale nr XXIV/176/2016 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia
2016 r. nie ulega zmianie.
2. Uchwałę nr XXV/184/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata
2017-2036
Uchwałą tą zmiany wynikające ze swej Uchwały nr XXV/183/2017 Rada
wprowadziła do załączników nr 1 i 2 swej Uchwały nr XXIV/175/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.
3. Uchwałę nr XXV/185/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia, udzielane dzieciom w wieku do lat 5 przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Skoki.
W związku ze zmianą zapisu art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991
o systemie oświaty Rada Miejska była zobowiązana określić wysokość
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat
5, w prowadzonym przez Gminę Skoki Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
publicznym przedszkolu, w czasie przekraczającym 5-cio godzinny wymiar
bezpłatnych zajęć.
4. Uchwałę nr XXIV/186/2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Skoki na rok 2017.
Omawianą Uchwałą, wypełniając obowiązek wynikający z Ustawy
o samorządzie gminnym oraz z Ustawy o ochronie zwierząt, Rada przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki na rok 2017”. Przyjęty
„Program” reguluje zasady działania i ustala zadania w zakresie:
-zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania,
- odławiania bezdomnych zwierząt,
- obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach
dla zwierząt,
- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypiania ślepych miotów,
- wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
5. Uchwałę nr XXV/187/2017 w sprawie przekazania pism określonych
jako petycje.
Uchwałą tą, skierowane do Rady Miejskiej i określane jako petycje,
pisma z dnia 7 i 14 grudnia 2016 dot. budowy chlewni kurtynowej na
działce nr 196/4 w Potrzanowie, Rada postanowiła przekazać do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, jako do organu właściwego do rozpatrywania
poruszanych w nich spraw.

6. Uchwałę nr XXV/188/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
przez Gminę Skoki nieruchomości położonej w Skokach.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę Skoki nieruchomości położonej w Skokach oznaczonej jako działka nr 980 o pow.
0,8770 ha.
W związku z planowaną budową ścieżki pieszo- rowerowej przebiegającej od mostu na „Małej Wełnie” do ul. Polnej, zaszła konieczność wykupu
gruntów. Połączenie ścieżki z ul. Polną możliwe jest na ostatnim odcinku
(od nieruchomości należącej do „Herbapolu” do wiaduktu) wyłącznie
poprzez grunty stanowiące własność osób fizycznych. Wykupieniu podlegać będzie powierzchnia większa od wymaganej do wybudowania ciągu
pieszo-rowerowego (cała działka nr 980 stanowi areał o pow. 0,8770 ha),
co równocześnie pozwoli na odbudowę rowu odprowadzającego wody
deszczowe z rejonu ulic: Rakojedzkiej, Kościuszki i części Antoniewskiej.
Obecna sytuacja wymaga pilnego podjęcia robót melioracyjnych, których
celem będzie zapewnienie swobodnego spływu wód do rzeki „Mała Wełna”.
Po przyjęciu w/w uchwał Rada wysłuchała i przyjęła do wiadomości
przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Stanisława Janecko- Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2016.
W trakcie wolnych wniosków uczestniczący w sesji mieszkańcy Potrzanowa oraz przedstawiciele Ogrodów Działkowych „Morena”: Jerzy Mróz,
Tomasz Duczmal, Marek Kuk i Tomasz Stępień poinformowali o powstaniu w Potrzanowie Stowarzyszenia „Natura Potrzanowo”. Stowarzyszenie
to, w związku z planowaną budową na terenie wsi chlewni kurtynowej, za
podstawowy swój cel przyjęło rozpowszechnianie wiedzy o szkodliwości
tego typu chlewni oraz ochronę wody, powietrza i ziemi we wsi oraz zlewni
Mała Wełna, przy równoczesnym promowaniu rolników pozostających
przy tradycyjnych metodach chowu trzody chlewnej, bydła i drobiu oraz
gospodarstw małoobszarowych. Poza tym wskazywano na zapisy w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Skoki” oraz na argumenty związane z ochroną środowiska i przemawiające przeciwko powstaniu tego rodzaju inwestycji, które szczegółowo były
przedstawione przez mieszkańców Potrzanowa w trakcie XXIV sesji Rady.
Wnioskowano też o zwołanie w trybie nadzwyczajnym sesji Rady
Miejskiej, której tematem była by planowana budowa chlewni kurtynowej
w Potrzanowie.
Odpowiadając na wniosek dot. zwołania sesji Przewodniczący Rady
Zbigniew Kujawa prosił o wyjaśnienie wnioskodawcy dlaczego wnioskuje
o zwołanie sesji nadzwyczajnej i czym miałaby ona skutkować. Wyjaśnił
też, że sesja w trybie nadzwyczajnym może zostać zwołana tyko na wniosek
Burmistrza lub radnych.
W odpowiedzi na słowa Przewodniczącego Rady, Jerzy Mróz wyjaśnił,
ze forma spotkania wnioskodawcom jest obojętna- chcą na nim organom
gminy przedstawić informacje o zagrożeniach dla środowiska, jakie niesie
ze sobą planowana budowa.
Radny Wiesław Nowak stwierdził, że spotkanie wszystkich zainteresowanych, łącznie z inwestorem zamierzonej chlewni dałoby odpowiedź
na temat planów i zamierzeniach dyskutowanej inwestycji- można by na
nim porozmawiać o plusach i minusach omawianego przedsięwzięcia.
Radny Nowak poruszył też problem braku dostępności do jeziora
Włókna- ze względu na to, że właściciele przylegających do niego gruntów
niedopuszczalnie i niezgodnie z prawem stawiają ogrodzenia poza linię
brzegową, jego obejście jest niemożliwe.
Odpowiadając na poruszane w dyskusji tematy, Burmistrz Tadeusz Kłos
wyjaśnił, że inwestor złożył w Urzędzie Gminy wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie chlewni kurtynowej na działce ewidencyjnej nr 196/4 obręb
Potrzanowo. Po otrzymaniu wniosku i jego analizie przez Referat Ochrony
Środowiska Urzędu, wnioskodawca został zobowiązany do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do czasu uzgodnienia
„Raportu” przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
rozpatrywanie sprawy zostało wstrzymane i w tej sytuacji obecnie jest zbyt
wcześnie, aby się spotykać i podejmować jakiekolwiek działania w tym temacie.

Wszystkie podjęte Uchwały wraz z pozostałymi materiałami i protokółem z sesji
są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki na stanowisku ds. Rady
i jej organów – pokój nr 8. Opublikowane też zostały w Internecie w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Skoki na stronie: http://skoki.nowoczesnagmina.pl

Edmund Lubawy
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XXVI uroczysta SESJA RADY MIEJSKIEJ czyli
INAUGURACJA ROKU JUBILEUSZOWEGO 650 LAT MIASTA SKOKI
26 stycznia 2017 r. w hali Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
z udziałem 14 radnych, odbyła się uroczysta, inaugurująca rok 2017
jako Rok Jubileuszowy – 650 lecia powstania Miasta Skoki- sesja Rady
Miejskiej Gminy Skoki.

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa, a funkcję sekretarza obrad pełniła Zastępca Przewodniczącego
Rady Wiesława Surdyk Fertsch.

Szczególny charakter sesji, która rozpoczęła się wprowadzeniem
pocztów sztandarowych skockich placówek oświatowych oraz stowarzyszeń i organizacji skupiających mieszkańców Skoków i Ziemi Skockiej
oraz odśpiewaniem Hymnu Państwowego podkreślała też obecność
radnych Rady Powiatu Wągrowieckiego wybieranych na terenie
Gminy Skoki oraz członków samorządów wiejskich i mieszkańców,
którzy zachęceni zaproszeniem w prasie przyszli by poznać historię
swej „Małej Ojczyzny”. Szczególnie liczną grupę uczestników stanowili
przybyli w towarzystwie swych wychowawców uczniowie VI klas Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza oraz uczniowie Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Skokach.
Po słowach Hymnu, przewodniczący obrad przypomniał, że obecna
uroczysta sesja Rady inauguruje Jubileuszowy Rok 600 lecia powstania
miasta Skoki i ma charakter sesji popularno naukowej, a głównym
punktem jej programu jest prelekcja – wykład mgr Marcina Moeglicha pt. „Od leśnej dąbrowy do wielokulturowego miasta- Fragment
dziejów miasta Skoki”. Z kolei poprosił prelegenta o zabranie głosu,
a uczestników o wysłuchanie historii miasta.
Ze słów prelegenta wspartych slajdami uczestnicy sesji poznali historię Skoków, zarówno opartą na legendach, jak i na materiałach archeologicznych oraz na dokumentach, w tym na odnalezionym niedawno
przez panią Iwonę Migasiewicz w dokumentach parafialnych, odpisie

aktu lokacji miasta - wydanym w pierwszym tygodniu po pierwszej
niedzieli Wielkiego Postu, czyli między pierwszym a szóstym marca
1367 roku, przez Króla Kazimierza Wielkiego w czasie Jego wizyty
w Pobiedziskach, dokumencie zezwalającym Januszowi z Podlesia
założyć na prawie niemieckim miasto Skoki.
I chociaż w kilkudziesięciominutowej prelekcji nie da się przedstawić historii liczącego 650 lat miasta, jej uczestnicy z zaciekawieniem
poznawali fragmenty jego dziejów na przestrzeni pierwszych 300 lat
jego istnienia, tj. od momentu powstania miasta, poprzez XVI i XVII
wiek, gdy miasto było jednym z największych ośrodków wielokulturowych i wieloreligijnych w Wielkopolsce, aż po jego upadek pod koniec
XVII wieku.
Prelekcja ta, niewątpliwie zachęci jej uczestników do zainteresowania
się historią swego miasta i do udziału w kolejnych spotkaniach z prelegentem, w trakcie których zyskają też możliwość dalszego poznania
historii swej „Małej Ojczyzny”.
I do udziału w nich, w słowach podziękowania skierowanego do
pani Iwony Migasiewicz - Przewodniczącej Towarzystwa Miłośników
Miasta Skoki i Ziemi Skockiej, będącego inicjatorem zorganizowania
cyklu wykładów na temat dziejów miasta Skoki, zachęcał też Burmistrz
Tadeusz Kłos.
Po wystąpieniu Burmistrza , Przewodniczący Rady zarządził wyprowadzenie sztandarów, a następnie 10 minutową przerwę, po której
nastąpiła robocza - zwyczajna część XXVI sesji Rady Miejskiej.
W jej trakcie Rada podjęła:
Uchwałę nr XXVI/ 189/ 2017 w sprawie wprowadzenia zmian do
uchwały budżetowej na 2017 rok.
Podejmując tę Uchwałę, Rada w swej Uchwale nr XXIV/176/2016
z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,
zmienionej Uchwałą nr XXV/183/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku,
zwiększyła dochody i wydatki budżetu o równoważną kwotę 38.849 zł.
W rezultacie wprowadzonych zmian, łączne dochody budżetu Gminy
na rok 2017 wynoszą 45.338.967 zł, a łączne wydatki budżetu wynoszą
48.594.127 zł.
Na w/w ustaleniach XXVI sesję Rady Miejskiej Gminy Skoki w dniu
26 stycznia 2017 roku zakończono.
Protokół z sesji wraz z podjętą Uchwalą zainteresowani znajdą
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki - w Internecie na
stronie http://skoki.nowoczesna gmina.pl. Znajduje się on też do
wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki na stanowisku ds. Rady
i jej organów- pokój nr 8.
Edmund Lubawy

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
9 lutego w sali konferencyjnej Gminy w Skokach, na swej XXVII
sesji obradowała Rada Miejska Gminy Skoki. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa, a obowiązki
sekretarza obrad pełnił radny Roman Witek.
W rezultacie rozpatrywanych spraw i prowadzonych obrad Rada
podjęła 6 następujących uchwał:
1. Uchwałę nr XXVII/190/2017 w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na 2017 rok
Uchwałą tą, do swej Uchwały nr XXIV/176/2016 z dnia 15 grudnia
2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej swymi
następnymi Uchwałami, Rada wprowadziła zmiany, które zaistniały
zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych w trakcie
dotychczasowej realizacji budżetu.
W rezultacie tych zmian, łączne dochody budżetu zwiększyły się
o kwotę 6.300 zł i aktualnie budżet Gminy po stronie dochodów wynosi
45.345.267 zł.

15
Równocześnie łączne wydatki budżetu Gminy zwiększyły się o kwotę
236.451 zł i obecnie budżet Gminy na rok 2017 po stronie wydatków
zamyka się kwotą 48.830.578 zł.
Wprowadzone zmiany szczegółowo zostały omówione w Uzasadnieniu oraz w załącznikach do Uchwały.
2. Uchwałę nr XXVII/191/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata
2017- 2036.
Omawianą Uchwałą zmiany wynikłe z Uchwały nr XXVII/190/2017
Rada wprowadziła do załączników nr 1 nr 2 swej Uchwały nr
XXV/184/2017 z dnia 12 styczna 2017 roku.
3. Uchwałę nr XXVII/192/2017 w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Skoki środków finansowych wynikających
z rozliczenia podatku od towarów i usług VAT dla samorządowego
zakładu budżetowego.
Zgodnie z art.15 ust.4a ustawy o finansach publicznych samorządowy
zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach od
1 stycznia 2017 r. jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania
do Urzędu Miasta i Gminy comiesięcznej deklaracji cząstkowej stanowiącej podstawę do sporządzania łącznej deklaracji podatkowej
Gminy oraz do przekazywania na wyodrębniony rachunek bankowy
budżetu wpłaty podatku należnego, wynikającego z przedłożonej
deklaracji cząstkowej.
W podjętej Uchwale Rada ustaliła zasady ustalania i przekazywania
do Zakładu środków finansowych wynikających z rozliczania podatku
VAT związanego z tym Zakładem.
4. Uchwałę nr XXVII/193/2017 w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
Realizując obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, jest zobowiązana
podjąć i przedłożyć do zaopiniowania Wielkopolskiemu Kuratorowi
Oświaty i Związkom Zawodowym uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
W związku z powyższym w niniejszej Uchwale Rada ustaliła projekty :
- Planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoki
i Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” oraz granice obwodów tych
szkół, od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
- Planu sieci klas dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez
Gminę Skoki oraz granice obwodów tych klas, od dnia 1 września
2017r. o 31 sierpnia 2019 r.
- Planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoki
i Stowarzyszenie edukacyjne „Tęcza” oraz granice obwodów tych
szkół, od dnia 1 września 2010 r. (uchwała została przyjęta 12 głosami
za, przy 3 głosach wstrzymujących się)
5. Uchwałę nr XXVII/194/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Skoki.
Uchwałą tą Rada Gminy wyraziła zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu dla Spółki Akcyjnej Polskie
Koleje Państwowe z siedzibą w Warszawie, na prawie użytkowania
wieczystego przejętej przez Gminę od tej Spółki działki nr 202/6
w Skokach. Chodzi o umożliwienia przejazdu i przechodu z budynku
mieszkalnego położonego na działce 202/3 do drogi publicznej.
6. Uchwałę nr xxvii/195/2017 w sprawie przekazania petycji.
Uchwałą tą, adresowaną do Rady petycję z dnia 20.1.2017 r. dot.
budowy chlewni kurtynowej na terenie wsi Potrzanowo, Rada Miejska
postanowiła skierować do Burmistrza Miasta i Gminy, jako do organu
właściwego do rozpatrywania spraw dot. budowy chlewni.
Wszystkie podjęte Uchwały wraz z protokółem obrad znajdują się do
wglądu zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na
stanowisku ds. Rady i jej organów – pokój nr 8. Zostały też umieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w Internecie na stronie –
http://skoki.nowoczesnagmina.pl
Edmund Lubawy
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Nowy wóz strażacki dla OSP Skoki
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach w dniu 1 lutego
odebrali nowy samochód pożarniczy. Lekki samochód ratowniczo –
gaśniczy na podwoziu Peugeot jest wyposażony w agregat wysokoci-

śnieniowy i zbiornik wody – 200 l. Pojazd ten jest fabrycznie nowy oraz
spełniający wszelkie normy techniczne dot. bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, życia i mienia. Zakup wozu strażackiego został
sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
w wysokości 140 000, 00 zł oraz Gminy Skoki 60 000, 00 zł.
Nowy samochód w znacznym stopniu usprawni i zwiększy gotowość
bojową jednostki OSP Skoki.
Małgorzata Woźna

Strażacy nie tylko gaszą pożary
O tym, że strażacy nie tylko gaszą pożary wiedzą już chyba wszyscy… Tym razem druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach
dowozili wodę do części mieszkańców ulic Rakojedzkiej i Rakojad,
u których w dniach 16-17 stycznia wystąpił problem z dostarczeniem
wody w związku z poważną awarią sieci wodociągowej. Naprawę sieci
utrudniały panujące mrozy i złe warunki techniczne.

Strażacy działali począwszy od poniedziałku wieczora, gdzie rozwozili
wodę do późnych godzin nocnych. Akcję kontynuowano również od
wczesnych godzin porannych we wtorek 17 stycznia.
Łącznie strażacy dostarczyli kilkanaście tysięcy litrów wody.
tekst i zdjęcia: OSP Skoki

Strażacy ćwiczą na zamarzniętych
akwenach
W minioną sobotę 4 lutego br. strażacy z terenu powiatu wągrowieckiego po raz drugi w sezonie zimowym ćwiczyli ratownictwo lodowe na
zamarzniętych akwenach. Funkcjonariusze PSP oraz druhowie OSP
w pierwszym etapie ćwiczeń spotkali się w siedzibie OSP Skoki, gdzie
ratownik medyczny z KP PSP w Wągrowcu omówił i wyjaśnił zakres
czynności z kwalifikowanej pierwszej pomocy u osób poszkodowanych

w tego rodzaju zdarzeniach. Część praktyczna ćwiczeń odbyła się na
jeziorze Rościńskim, gdzie pod bacznym okiem dowódcy ćwiczeń
asp. sztab. Andrzeja Woźnickiego ratownicy przećwiczyli sprawianie
sprzętu wodno-lodowego oraz różne sposoby podejmowanie osób
poszkodowanych. Końcowe omówienie wniosków z ćwiczeń odbyło

się przy wspólnym strażackim ognisku. A na zakończenie wszyscy
ratownicy biorący udział w ćwiczeniach mieli możliwość upieczenia
sobie przy ognisku ciepłej kiełbasy, którą zasponsorowała Ochotnicza
Straż Pożarna ze Skoków.
Piotr Kaczmarek

Dodatek strażacki
Marszałek Sejmu RP 3 stycznia 2017 roku przyjął zawiadomienie
o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącej dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych.
Aby jednak Sejm RP przystąpił do rozpatrywania inicjatywy Komitetu,
niezbędne jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów poparcia.
Zaangażowanie członków ochotniczych straży pożarnych w pełnienie
służby jest godne podziwu i często wiąże się ze sporym obciążeniem
psychicznym i fizycznym. Wobec tego, w ocenie projektodawców,
wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży
pożarnych będzie wyrazem szacunku i uznania dla ich oddanej służby.
Wprowadzenie dodatku do emerytury dla osób pełniących służbę w OSP,
będącą honorową działalnością zostanie docenione nie tylko poprzez
uznanie i wdzięczność obywateli, ale również w formie finansowej.
Dodatek do emerytury ma za zadanie w pewien sposób wynagrodzić im
wieloletnią służbę i działalność na rzecz lokalnych społeczności.
OSP to jedyna organizacja, która jest w stanie reagować na zagrożenia typu powodzie, czy pożary. Niejednokrotnie takie osoby całe życie
poświęcają służbie. Według projektu, wójt/burmistrz gminy, na wniosek
ubezpieczonego, wyda zaświadczenie o okresie trwania jego służby, liczbie akcji ratowniczych, w których brał udział w czasie pełnienia służby
oraz o liczbie akcji ratowniczych danej jednostki ochotniczej straży pożarnej, w czasie pełnienia służby przez ubezpieczonego. Minister właściwy
do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia określi
formularz informacji składanej przez ubezpieczonego o przysługującym
mu dodatku, aby zapewnić prawidłowe naliczenie wysokości emerytury.
Są trzy wersje projektów o dodatkach dla strażaków – ochotników:
- przyznanie dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży
pożarnych, którzy co najmniej przez 20 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych. Dodatek do emerytury przysługiwałby tym
strażakom ochotnikom, którzy brali udział w co najmniej połowie
wszystkich akcji danej jednostki,
- dodatek do emerytury w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany
rok bycia czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej. I jest to
znacznie korzystniejszy projekt dla strażaków – ochotników,
- na wniosek członka OSP, który udokumentuje co najmniej 35-letni
staż członkowski w OSP, przysługiwałoby 10% dodatku do emerytury
lub renty, lecz nie wyższy niż 200 zł miesięcznie.
Należy mieć nadzieję, że obiecany dodatek już od wielu lat zostanie
wprowadzony przez stosowną ustawę.
Jan Maćkowiak - Strażak OSP
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W zawodach uczestniczyło 29 zawodniczek i zawodników. Turniej
zwyciężył Stanisław Pędziński, tuż za nim uplasował się Zdzisław Jerzak,
a na trzecim miejscu zawody zakończył Emil Jasiński. Każdy zawodnik
otrzymał upominek, które dzięki sponsorom: panu Burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi oraz Sklepowi Kujawianka z Rościnna.

Turnieje Młodzieżowych Drużyn
Piłki Nożnej
Weekend 21/22 stycznia 2017 obfitował w wiele emocji piłkarskich
najmłodszych adeptów piłki nożnej w Skokach. Właśnie w tych dniach
na hali skockiego Gimnazjum odbyła się seria Turniejów o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w 3 kategoriach wiekowych. Zagrało
aż 220 zawodników z 21 drużyn z całej Wielkopolski. Wielkie emocje
sportowe, znakomita zabawa i doskonała organizacja, doprowadziły
do wyłonienia Najlepszych drużyn, które nagrodami, medalami i pucharami udekorował Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos.
Wato zauważyć, że nie było przegranych, ponieważ każdy zawodnik
uczestniczący w rozgrywkach otrzymał medal, wszystkie drużyny
otrzymały puchary, a najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe. O dobrą
formę kibiców, zadbali rodzice naszych zawodników, którzy wszystkich
częstowali kawą, herbatą oraz słodkościami. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji Turniejów.
ZARZĄD KS WEŁNA SKOKI
Poniżej przedstawiamy drużyny reprezentujące Kluby Sportowe wg
kolejności zdobytych miejsc w Turniejach poszczególnych grup wiekowych:
Wyniki Turniejów 21/22 luty 2017
Kategoria
Miejsce
1

Młodzik 2004 i
młodsi

Orlik 2006 i młodsi

Żak 2008 i młodsi

Wełna Rogoźno

Wełna Skoki I

Sokół Mieścisko

2

Sparta Oborniki

Huragan Pobiedziska

Wełna Skoki I

3

Sparta Janowiec

Błękitni Owińska

Błękitni Owińska

4

Sokół Mieścisko

Sparta Oborniki

Wełnianka Kiszkowo

5

Wełna Skoki I

Zamek Gołańcz

AP Calcio Wągrowiec
Wełna II Skoki

6

Wełna Skoki II

Wełna Skoki II

7

TPS Winogrady

Sokół Mieścisko

8

Nielba Wągrowiec

Turniej w tenisa
W niedzielny poranek 29 stycznia 2017r. odbył się Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Po dwugodzinnych zmaganiach przy stole systemem „każdy z każdym” wyłoniliśmy
zwycięzców: I miejsce - Artur Glapa, II miejsce - Andrzej Kunke, III
miejsce - Błażej Pawlicki

Każdemu z uczestników turnieju Burmistrz wręczył pamiątkowy
dyplom a zwycięzcy – puchar. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za
udział w turnieju, duże zaangażowanie i sportową rywalizację.
Tomasz Jarzembowski

Turniej w 1000
21 stycznia tego roku w świetlicy wiejskiej w Rościnnie odbył się IX
Turniej w Tysiąca po raz kolejny zorganizowany przez Radę Sołectwa
Rościnno na czele z Sołtysem Hubertem Czarneckim.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.
Społeczność wsi Rościnno

Halowy Turniej Ligi Gminnej
o Puchar Burmistrza
5 lutego w skockiej hali rozegrano Turniej w piłkę nożną, który był
kontynuacją rozgrywek w ramach Gminnej Ligi. Zespoły biorące udział
w letnich rozgrywkach zdecydowały się po raz kolejny aktywnie spędzić
niedzielne przedpołudnie rywalizując z dobrze sobie już znanymi przeciwnikami. Mecze odbywały się na zasadzie każdy z każdym. Wyniki
przedstawiają się następująco:
Miejsce/Drużyna
1. Potrzanowo
2.Sława wielkopolska
3. Niedźwiedziny
4. Lechlin
5. Rościnno
6. Hilding
7. Grzybowo

Punkty
15
14
12
6
5
4
4

Burmistrz wręczył wszystkim zespołom pamiątkowe Puchary
oraz dyplomy. Na turnieju panowała świetna atmosfera - mimo
wzajemnej rywalizacji i chęci zwycięstwa. Podziękowania za pomoc
przy organizacji turnieju należą się sołtysowi Sławy Wielkopolskiej –
Danielowi Stoińskiemu.
Tomasz Jarzembowski

Turniej Skoki Cup
4.02 został rozegrany turniej Skoki Cup, I miejsce Transport Łaziska,
II miejsce BemaSport, III miejsce Chłopaki do wzięcia w turnieju udział
wzięło 15 drużyn m.in mistrzowie swoich lig Transport Łaziska - Mistrz
Wągrowca, BemaSport - Mistrz Skoków, FC Ankor Brudzyń -mistrz
Janowca wlkp., Pomax Oborniki - mistrz Obornik.
Najlepszy strzelec
Grzegorz Śmigielski 10
goli (Transport Łaziska), najlepszy bramkarz
Jakub Srocki (FC Ankor Brudzyń), najlepszy zawodnik Radosław
Rakowicz (Chłopaki
do wzięcia).
Podczas turnieju dwukrotnie swoje umiejętności zaprezentował
Międzynarodowy Mistrz
Niemiec we Freestyle
Football Adrian Duszak,
w przerwie między pokazami prowadził warsztaty dla dzieci.
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WŁÓCZKOWAŃCE - czyli góralskie
śpiewy i tańce

niewiele zdziałał. Pomogły obecne na widowni dzieci, które wspólnie
ze Śnieżynką odczarowały świątecznego gościa. Wspólne kolędy zakończyły wspaniałą grę młodych aktorów.
Kłaniamy się Paniom: Marii Malinowskiej i Renacie Hamulczyk oraz
Artystom: Sandrze Litkowiec, Kacprowi Kujawie, Kamilii Przywarskiej,
Gracjanowi Dębickiemu, Bartoszowi Sierzchule, Paulinie Cur, Klaudii
Jahnz, Piotrowi Łuczak, Wiktorii Żydowicz, Piotrowi Sawińskiemu,
Gabrieli Mistrzak, Natalii Kuszpit i Oliwii Wocińskiej.
Elżbieta Skrzypczak

Cynowe gody Koncertu Noworocznego

Artyści Filharmonii Pomysłów tym razem zaprezentowali dzieciom
tradycje góralskie. W środę, 21 grudnia najmłodsi poznali elementy
stroju góralskiego. Wiedzą już między innymi, że nie laska - lecz
ciupaga, nie spodnie - a portki, nie półbuty - lecz kierpce i kapelusz

Koncert Noworoczny organizowany przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy w Skokach świętował swój Jubileusz. Po raz dziesiąty
zabrzmiał w pełnej muzycznej krasie - 12 stycznia 2017. Gościniec
Winnica otworzył swe podwoje dla ponad trzystu melomanów. Serca
widowni zadrżały, gdy scenę opanowali Artyści z Narodowego Teatru
Operetki Kijowskiej. Do rozbawienia publiczności przyczynił się
niezwykle utalentowany artysta, znakomity mówca - Bartosz Kuczyk.

z muszelkami zdobią ów strój. Aktorzy zaśpiewali i zagrali na sksypeckach tak piknie, że aż miało się wrażenie, że jesteśmy na Podhalu.
Mowa była także o owieczkach, juhasach, bacy i wełnie owczej,
o oscypkach i o tańcu zbójnickim. Ten ostatni wspólnie z aktorami
zatańczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka
i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.
Dziękujemy i do zobaczenia.
Elżbieta Skrzypczak

Niespodzianka artystyczna w postaci pary baletowej spotkała się natomiast z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Niezwykłe umiejętności
tancerzy ograniczał jedynie sufit. Uraczeni kolejną ucztą duchową
kłaniamy się Publiczności najserdeczniej:)
Elżbieta Skrzypczak

Gimnazjaliści dla przedszkolaków

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”. (Wisława Szymborska)

Niecodzienne wydarzenie odbyło się w skockiej Bibliotece, 21 grudnia. Na chwilę przed świętami gimnazjaliści z miejscowego gimnazjum
zagrali przedstawienie teatralne dla miejscowych przedszkolaków.
Spektakl zatytułowany „Mikołaj w tarapatach» bawił dzieci i włączał
je do wspólnej zabawy.

Tytułowy Mikołaj został zmniejszony za sprawą czarodziejskiej
różdżki do rozmiarów dziecka. Mentalnie stał się niemowlęciem:)
Wielu próbowało mu pomóc, ale bezskutecznie. Nawet szaman Sza-Sza

Poczytaj mi babciu,
poczytaj dziaduniu…

Miłośnicy słowa pisanego postanowili uczcić Dzień Babci i Dziadka
czytająco. Tym razem spotkali się w środowe popołudnie, 25 stycznia, w skockiej książnicy, by delektować się dziełem polskiej poetki
i publicystki Marii Konopnickiej. Przygody krasnoludków i sierotki
Marysi uczestnikom spotkania przybliżyły „przyszłe babcie” oraz
„przyszli dziadkowie”. Interpretacje wybranych fragmentów przedstawili: Kazimierz Guziana, Amelia Jeske, Natalia Kmieć, Gabriela
Mistrzak, Wiktoria Pokorniecka, Anna Pol, Kamila Przywarska, Zofia
Teofilewska oraz Anna Agnieszka Żagiel.
Wszystkim czytającym oraz tym, którzy zechcieli ich posłuchać i spędzić
miłe chwile z książką SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Sylwia Popadowska
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Ferie z Biblioteką 2017
Wystarczyło pięć dni ferii, aby przeżyć wspaniałą przygodę, zdobyć
wiedzę i zintegrować się w grupie.

U Bibliomaluchów to było tak. Zaczęło się od podróży. Najpierw
przekonaliśmy się nawzajem, że warto zwiedzać świat. I choć z nas
jeszcze Bibliomaluchy, to naprawdę dużo wiemy o podróżowaniu.
Pierwszego dnia ferii, 30 stycznia udaliśmy się prawie do …Włoch.
W poznańskim klubie - Cafe Leniwiec poznaliśmy smak włoskiej pizzy,
wykonanej przez nas własnoręcznie. Było przy tym dużo nauki i pysznej
zabawy. W drugim tygodniu poznaliśmy recepturę przysmaku z innego
kraju. Samodzielnie „wyrobiliśmy” ciasto, ukształtowaliśmy angielskie
bułeczko – babeczki i z apetytem zjedliśmy je wkrótce po wyjęciu z pieca. Wtorki były dniami bajkowymi i tutaj dzięki filmowej BALERINIE
całkiem sporo dowiedzieliśmy się o Francji. W romantyczną podróż
wybraliśmy się natomiast z „Zakochanym wilczkiem”. W środę z mocy
postanowienia Rady Rogalowego Muzeum otrzymaliśmy rogalową naukę. Poznanie gwary wielkopolskiej było dla wszystkich meli i szczunów
niezwykle interesującym przeżyciem. Kolejnego dnia niecodziennie
gimnastykowaliśmy się w Szkole Akrobatyczno – Artystycznej, gdzie
nasza koleżanka Zuzia zaprezentowała prawdziwy pokaz akrobacji.
Poznaliśmy także pracę piekarza i już wiemy jak upiec chleb. Wesoła
Minka jak zawsze roześmiała nasze miny. Wybraną przez opiekunów
książką tygodnia okazała się być przesympatyczna opowieść Martyny
Wojciechowskiej o „Dzieciakach świata”. Polecamy do wspólnego
poczytania w domu z rodzicami!!!
Bibliostarszaki również podsumowały swoją zimową przygodę
z Biblioteką. W poniedziałek wzięliśmy udział w festiwalu – i to jakim
– niecodziennym! Festiwal planszówek w poznańskim Kawroz Club
pokazał nam, że warto odstawić tablety, komputery, telefony w zamian
za przeniesienie w świat niezwykły, w którym króluje logiczne myślenie i zdrowa rywalizacja. Wtorek był dniem wyjątkowo bezpiecznym,
a wszystko za sprawą Centrum Bezpieczeństwa Skoda Auto Lab
w Luboniu. Instruktorzy krok po kroku opowiadali o prawidłowym
zachowaniu w ruchu drogowym. Mogliśmy się sprawdzić również
w praktyce – jakie uczucia towarzyszą nam podczas wypadku, jaki
mamy refleks, jak uratować ludzkie życie… Nie obyło się również bez
fotki za kierownicą Skody – choć szczerze mówiąc do zdawania prawa
jazdy przed nami dobre kilka lat. Środa była dniem istnego szaleństwa!
Trampoliny… piankowe baseny… skocznie było w Jump Arenie. Ener-

gii na akrobacje nie zabrakło nikomu, wydaje się, że Bibliostarszaki
posiadają nieskończony jej nakład. Ferie są odpoczynkiem od zajęć
lekcyjnych, ale nie od edukacji poprzez zabawę. W czwartek Biblioteka
przerodziła się w Uniwersytet. Choć zabrzmiało poważnie, to trzeba
przyznać – było wesoło. O kryształach uczyliśmy się zgłębiając tajniki
czekolady – oj jak trudno było się oprzeć, by jej nie spróbować przed
finałem eksperymentu. Odkryto przed nami również kryminalistyczne
sekrety – teraz nic się przed nami nie ukryje! Ostatni dzień półkolonii
spędziliśmy filmowo. „7 minut po północy” choć oglądane do południa
rozbudziło naszą wyobraźnię, przenosząc nas w świat fantastyczny,
magiczny. W drugim tygodniu – w nawiązaniu do walentynkowego
czasu – spędziliśmy czas z filmowym „Zakochanym wilczkiem”.
W obu grupach nie zabrakło również działań związanych z 650-leciem miasta Skoki. Z powodzeniem odpowiadaliśmy na trudne pytanie
przygotowane przez eksperta, panią Iwonę Migasiewicz.
Kolejne półkolonie za nami – było ciekawie, czasem śmiesznie,
czasem wzruszająco, była edukacja, była też zabawa, krótko mówiąc
– kalejdoskop wrażeń.
Zdjęcia: Monika Sierschuła, Krzysztof Tyborski
Elżbieta Skrzypczak
Monika Sierschuła

Zabawa z tradycją
Bal karnawałowy organizowany przez Niepubliczne Przedszkole
Artystyczne w Potrzanowie wpisał się już w kalendarz stałych imprez
tej placówki. W zamyśle nawiązywać ma do dawnych zabaw organizowanych przez przedszkole w latach 70. W piątkowy wieczór 10 lutego
odbył się już po raz czwarty i tradycyjnie w Winnicy w Sławicy.

Muzyka grana tradycyjnie na żywo przez zespół Aspekt porwała
wszystkich do tańca od pierwszych taktów. Organizatorzy tego wieczoru
zadbali o wiele atrakcji. Były czerwone róże dla kobiet oraz zabawne
dzwonki, darowane wszystkim gościom, mające ponoć przywoływać
partnerów do miłosnych igraszek. Sporo radości sprawiły tradycyjnie
już rozdawane kotyliony z numerami, które łączyły nieformalnie w pary
osoby często sobie nieznane. Tak dobrane duety miały przetańczyć ze
sobą trzy utwory, ale w wielu przypadkach partnerzy przypadli sobie do
gustu i przetańczyli ze sobą dużo więcej. Były też maski balowe i zdjęcie
grupowe. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili
się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia.
Podczas odpoczynku można było skosztować pysznie przygotowanych
dań w formie szwedzkiego stołu. Kiedy czas zabawy dobiegł końca,
goście z żalem opuszczali salę balową.
Kolejny bal karnawałowy już za rok.
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Za kolędę dziękujemy!
Śpiewanie kolęd, to domena Emeryckiego Zespołu
Śpiewaczego „Harfa”. Koniec śpiewania pieśni ku czci
Chrystusa przypadł zespołowi na 29 stycznia - niedziela
oraz 2 lutego - czwartek.

Kochanej babci,
kochanemu dziadkowi…
Podczas wspólnej uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka wystąpiły także nasze przedszkolaki. Starsza grupa zaprezentowała się
w inscenizacji utworu „Dziadek, stołek i rosołek” oraz w tańcu „Cha-

Pierwsza data, to śpiewanie w Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia, parafii pw. NMP Wniebowziętej w Dąbrówce
Kościelnej na zaproszenie księdza proboszcza Andrzeja
Kaczmarka, podczas mszy świętej o godzinie 11.oo.
2 lutego – czwartek „Harfa” śpiewała z okazji Ofiarowania Pańskiego, czyli Święta Matki Boskiej Gromnicznej o godzinie 16.oo
na mszy w Kaplicy Matki Bożej Łaskawej Domu Rekolekcyjnego
w Rościnnie.
Msza święta w Rościnnie była odprawiona przez księdza Krzysztofa w intencji zmarłego Janusza Wiśniewskiego - założyciela
„Harfy” oraz zmarłych członków zespołu i jednocześnie 50 – tej
rocznicy założenia „Harfy”( 1967 – 2017 ). Ma to ścisły związek
z 600 – leciem miasta Skoki oraz 650 – leciem obchodzonym w tym
roku. W1967 roku podczas wspomnianego lecia „Harfa” miała
swój debiut sceniczny ( patrz „Wiadomości Skockie” nr 1 (Rok
XIX) – styczeń 2017 ).
Scenariusz występów w Dąbrówce Kościelnej i Rościnnie był podobny. Chór „Harfa” zaśpiewał kilka kolęd przede mszą, w trakcie
mszy i na zakończenie. A oto repertuar kolęd:
„Kolęda dla nieobecnych”, „Narodził się Jezus Chrystus”,
„Z narodzenia Pana”, „Cicha noc”, „Oj Maluśki, Maluśki”,
„Dziecino mała”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Bracia patrzcie
jeno”, „Gdy śliczna Panna”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Mędrcy
świata”, „Lulajże Jezuniu”, „Maleńka miłość” i „Jakieś światło
nad Betlejem”.
Dziękujemy ks. Andrzejowi Kaczmarkowi i ks. Krzysztofowi
Burwielowi za zaproszenie do udziału we mszach, a przytaczane
często swego czasu słowa, byłego proboszcza ks. Romana Pioterka: „Kto śpiewa na mszy świętej, ten dwa razu modli się”, niech
zachęcają wszystkich do śpiewu!
Czas spędzony na terenach Sanktuariów przyczynił się do
„ładowania akumulatorów” „Harfy” na dalsze lata działalności
oraz do umocnienia naszej wiary, a zaciszne wnętrza świątyń były
doskonałym miejscem modlitwy raz głębokiej refleksji.
Na fotografii widzimy:
Pierwszy rząd od lewej: Antoni Wiśniewski- dyrygent, Danuta
Grzegorzewska, Iwona Stern, Kazimiera Głazowska, Aleksandra
Larus, Danuta Stajkowska, Krystyna Kramer, Andrzej Kazubski,
Bronisław Chudziak.
Drugi rząd od lewej: Stanisław Grzegorzewski, Irena Futro,
Halina Wołkow, Barbara Wrocińska, Iwona Ranke, Witold
Tokarski, Czesław Stajkowski, Barbara Tokarska i ks. Krzysztof Burwiel.
Antoni Wiśniewski

-cha dla Babci”. Młodsze dzieci wesoło zatańczyły do piosenki „Mój
dziadek”. Uroku dodał wspólnie wykonany przez obie grupy twist,
który okazał się wisienką na torcie całego występu.
P.N.

Hej kolęda, kolęda…
W tym roku, w okresie świąteczno - noworocznym postanowiliśmy
zorganizować w tęczowym przedszkolu nie konkurs, lecz przegląd
muzyczny kolęd i pastorałek.

I tak o to w dniu 11 stycznia 2017 w Przedszkolu Tęczowa Łąka
w Jabłkowie odbył się I Przegląd Muzyczny „Świąteczne kolędowanie”.
Do udziału w przeglądzie zgłosiło się wielu uczestników z przedszkoli
w Jabłkowie, Łosińcu, Rejowcu oraz z zaprzyjaźnionych placówek ze
Skoków, Mieściska, Popowa Kościelnego. W tym roku po raz pierwszy
swoje talenty wokalne mieli również szansę zaprezentować uczniowie
ze szkół podstawowych. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym potencjałem muzycznym oraz ogromną odwagą, za co zostali nagodzeni
gromkimi brawami i drobnymi upominkami.
Dziękujemy nauczycielom, opiekunom i rodzicom za profesjonalne
przygotowania dzieci do występów. Zapraszamy i zachęcamy małych
artystów do udziału w następnej edycji przeglądu.
P.N.

Ptasia stołówka
W okresie zimowym, gdy biały puch przykrył ziemię, a mróz skuł
lodem wszystko dookoła, jabłkowskie przedszkolaki nie zapomniały
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o ptakach. Kolejny karmnik stanął w przedszkolnym ogrodzie. Nasi
skrzydlaci przyjaciele będą teraz mogli skorzystać ze swojej ptasiej
stołówki, do której będziemy wsypywać specjalnie dla nich przygotowaną karmę.
P.N.

Poznajemy zawody – fryzjer
W środę Grupę Pszczółek i Słoneczek odwiedziła Pani Natalia. Pani
Natalia z zawodu jest fryzjerką a prywatnie mamą naszej koleżanki
Anielki. Przedszkolaki miały możliwość z bliska obejrzenia pracy fryzjerki, a także zapoznały się z wyposażeniem zakładu fryzjerskiego.
Dzieci z przyjemnością oddawały się zabiegom pani Natalii. Każdemu

z niewielką pomocą pań włączyły się w przygotowanie ciasta. Na
zakończenie dnia zaprosiliśmy naszych starszych kolegów – grupę
Słoneczka wraz z wychowawczynią na wspólną degustację. Placek był
pyszny. Mniam…
A. Kokowska

Poznań wart poznania
W dniu 18 stycznia uczniowie klas VI z Lechlina i Rejowca uczestniczyło w jednodniowej wycieczce do stolicy Wielkopolski. Wycieczka
zorganizowana została w ramach tegorocznego projektu edukacyjnego
„Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”. Opiekę nad uczniami sprawowały p. Anita Czechowska i p. Joanna Tomczak.

kto tylko miał ochotę Pani fryzjerka wykonała wspaniałą fryzurę karnawałową. Panie przedszkolanki także poddały się stylizacji Pani Natalii.
Zajęcia przeprowadzone przez profesjonalnego fryzjera bardzo nam
się podobały. Na zakończenie sami wcieliliśmy się w małych fryzjerów.
Zabawa z wykorzystaniem przyborów fryzjerskich przyniesionych do
przedszkola przez naszego gościa była przednia. Sami zobaczcie jak
wspaniale się bawiliśmy…
Serdecznie dziękujemy Pani Natalii za odwiedzenie naszego przedszkola i przybliżenie zawodu fryzjera
A. Kokowska

Z wizytą w Domu Pomocy
Społecznej w Jabłkowie
Po raz pierwszy przedszkolaki z Jabłkowa wybrały się do seniorów
mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Jabłkowie. Wizyta nasza
miała na celu prezentację programu artystycznego przygotowanego
z okazji Dnia Babci i Dziadka, budowanie postawy szacunku wobec
osób starszych oraz uczenia się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek.
Paulina N.

Przedszkolaki piekły ciasto
W środę, dnia 25 stycznia przedszkolaki z grupy Pszczółki w trakcie
zajęć przedszkolnych piekły placek „Murzynek”. Wszystkie dzieci

Do Poznania pojechaliśmy szynobusem, a po mieście chodziliśmy
pieszo, aby móc jak najwięcej zobaczyć. Pierwszy nas przystanek
to Pomnik Starego Marycha. Ten poznański pomnik legendarnej,
fikcyjnej postaci Starego Marycha (typowego Poznaniaka posługującego się gwarą poznańską), stworzony został przez Juliusza Kubla na
potrzeby poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia. Słuchowiska czytał
Marian Pogasz i to jego twarz posiada pomnikowy Stary Marych.
Rzeźba przedstawia Marycha prowadzącego rower z przewieszoną
Dokończenie na str. 22
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Dokończenie ze str. 21

przez kierownicę tradycyjną poznańską teką, od strony Zakładów
Cegielskiego, w kierunku centrum. Kolejnym etapem wycieczki był
Rynek poznański z jego największą atrakcją – Koziołkami na wieży
ratuszowej, o których krąży ciekawa legenda. Na rynku zrobiliśmy
wspólne zdjęcia i mieliśmy kilkanaście minut na kupienie pamiątek.
Następnie p. Anita mówiła o ciekawych miejscach znajdujących się
na Rynku, tym samym sprawdzając wiadomości naszych uczniów.
Następnie obeszliśmy Stare Miasto i udaliśmy się do Muzeum Blubry –
poznańskie legendy w 6D, gdzie poczuliśmy ducha dawnego Poznania.
Wsiadając do kapsuły czasu przenieśliśmy się w przeszłość i poznaliśmy
bohaterów miejskich legend. Historie opowiadał nam lektor, a dzięki
trójwymiarowym okularom obejrzeliśmy malowidła naścienne wykonane w technice 3D, które na łącznej powierzchni 700 m2 przedstawiły
nam dzieje dawnego Poznania. W pomieszczeniu z multimedialnymi
ekranami wysłuchaliśmy charakterystycznej gwary poznańskiej, a także
obejrzeliśmy półtorametrową makietę poznańskiego ratusza.
Wycieczka zakończyła się pobytem w restauracji MC’Donalds, gdzie
stwierdziliśmy, że mimo iż często odwiedzamy Poznań, to i tak mało
o nim wiemy i z pewnością przyjedziemy po raz kolejny.
Joanna Tomczak

Podsumowanie I semestru roku
szkolnego 2016/2017 w Lechlinie
Tuż przed zimowymi feriami, podczas apelu, podsumowaliśmy
pierwszy semestr nauki, bieżącego roku szkolnego. Omówione zostały
wyniki nauczania oraz docenieni i nagrodzeni zostali wyróżniający się
w nauce i zachowaniu uczniowie, są to:
• Jakub Bezulski, klasa II
• Martyna Kaczyńska, klasa V, średnia ocen 5,18 zachow. wzorowe
• Gracjan Kurdelski, klasa V, średnia ocen 4,81 zachow. bardzo dobre
• Marta Majcherczyk, klasa VI, średnia ocen 5,09 zachow. bardzo dobre
Rozstrzygnięto także semestralny konkurs na najlepszych przedmiotowców i „Klasy na medal”. Najwyższe średnie, a tym samym tytuły
i statuetki przyznano odpowiednio:
Najlepsi matematycy – uczniowie klasy IV
Najlepsi przyrodnicy – uczniowie klasy VI
Najlepsi angliści – uczniowie klasy IV
Najlepsi artyści – uczniowie klasy IV
Najlepsi sportowcy – uczniowie klasy V

Bal karnawałowy z Teatrem FORMA
Ten dzień od rana zapowiadał się niezwykle. W piątek 27 stycznia, podsumowując okres nauki w I semestrze, dla dzieci z klas I-III
zorganizowano doroczny bal karnawałowy. W tym dniu spotkaliśmy
się w sali OSP w Skokach, która zamieniła się w zaczarowaną krainę
pełną księżniczek, wróżek, czarodziejów, kowbojów, duchów i innych
barwnych postaci z kreskówek i bajek. Prowadzenie balu powierzono
Teatrowi FORMA, który nikomu nie pozwolił się nudzić. Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach znanych wykonawców dzieci mogły
pobawić się ze szkolnymi kompanami, a także z obecnymi klaunami.

Tytuł „Klasy na medal” otrzymali tym samym uczniowie klasy IV.
Dodatkowo wyróżniono uczennicę klasy VI – Roksanę Gracz, która
poprawiła wyniki w nauce z języka angielskiego i przyrody. Wszystkim
nagrodzonym i wyróżnionym uczniom gratulujemy sukcesu oraz życzymy kolejnych. Teraz czas ferii zimowych i zasłużonego odpoczynku
po I semestrze nauki. Ferie trwać będą od 30 stycznia do 12 lutego
2017r. Wszystkim uczniom życzymy miłego odpoczynku, bezpiecznych
i beztroskich ferii.
Joanna Tomczak
Były korowody, kółeczka, pociągi, węże i tańce w parach. Dzieci bawiły
się świetnie, chętnie uczestniczyły w konkursach prowadzonych przez
animatorów. Były rywalizacje dziewczyny kontra chłopaki, prezentacja
tańców np. Gangnam Style, Makarena, Kankan, Kaczuszki czy Zorba,
było malowanie twarzy, bańki mydlane i skręcanie balonów. W trakcie
balu pojawił się wyjątkowy gość - Filip z „Pszczółki Mai”, który cieszył
się dużym powodzeniem wśród dzieci. Było bardzo radośnie i kolorowo, pląsy i zabawy cieszyły wszystkich. Dla wzmocnienia naszych
niestrudzonych tancerzy czekał słodki poczęstunek, przygotowany
przez rodziców. Wszyscy opuścili zabawę zadowoleni, ponieważ była
ona równocześnie symbolicznym zakończeniem pierwszego semestru
nauki i początkiem ferii zimowych.
Zorganizowany bal był jednym z naszych działań prowadzonych
w ramach profilaktyki, dążymy bowiem, poprzez różnorodne formy,
do wykształcenia u dzieci określonych kompetencji, które ułatwią im
funkcjonowanie w grupie społecznej i całym społecznym życiu. Jednak
bez pomocy i życzliwości osób i instytucji nie udało by nam się zorganizować tego przedsięwzięcia. Dlatego słowa podziękowania kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Skokach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach i Stowarzyszenia
Edukacyjnego TĘCZA w Jabłkowie.
Joanna Tomczak

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach
Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. Nasza szkoła również uczciła to wyjątkowe święto zapraszając gości na
wyjątkową uroczystość. W ramach naszego tegorocznego projektu
edukacyjnego „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” zaprezentowaliśmy przybyłym montaż słowno-muzyczno-taneczny prezentujący
nabyte umiejętności i wiadomości dotyczące naszej małej Ojczyzny.
Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości rodzice przygotowali poczęstunek
w postaci tortu, ciasta, kawy i herbaty, a dzieci wspaniały program
artystyczny. Uroczystość rozpoczął Pan kierownik Piotr Wiśniewski,
który serdecznie przywitał przybyłych gości i złożył życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom. W pięknie udekorowanej sali uczniowie
przedstawili program artystyczny. Były to wiersze, piosenka i tańce
wielkopolskie, oczywiście związane tematycznie z naszym projektem.
Występ bardzo się podobał, o czym świadczyły gromkie brawa, śmiech
podczas recytacji wierszy i wspólne śpiewanie. Następnie dzieci wręczyły gościom własnoręcznie wykonane laurki. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca.
Uczniowie poczuli się prawdziwymi gospodarzami naszej placówki.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez
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wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić kochanym Babciom i Dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.
Joanna Tomczak

Lekcja ze Strażakiem
Uczniowie klas I-III uczestniczyli w dość nietypowej lekcji przeprowadzonej przez druha Piotra Kaczmarka z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skokach. Pan Piotr przybliżył dzieciom struktury straży pożarnej:
jak funkcjonuje strażak, do jakich zdarzeń straż najczęściej wyjeżdża,
z czym strażacy spotykają się podczas swojej pracy. Ponadto nasz
gość przedstawił najważniejsze zagrożenia pożarowe oraz omówił stój
strażacki. Uczniowie z uwagą słuchali, a na koniec mogli przymierzyć
prezentowany strój. Korzystając z obecności p. Kaczmarka podziękowaliśmy za udostępnienie sali w budynku OSP w Skokach, gdzie odbył
się 27 stycznia nasz bal karnawałowy.
Joanna Tomczak

Walentynki
16 lutego w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Świętego Walentego.
Jest to dzień w którym przekazujemy życzenia osobom, które darzymy
sympatią. Kilka dni wcześniej Samorząd Szkolny przygotował w holu
drzewko na którym można było powieszać kartki dla wybranej osoby oraz wykonana została serduszkowa dekoracja. W dniu imprezy
najpierw mieliśmy okazję obejrzeć przygotowane przedstawienie,
przeplatane śpiewem i tańcem. Następnie odbyła się dyskoteka walentynkowa. Muzyka przeplatana była zabawami i konkursami, które
przyniosły wiele radości i śmiechu.
Joanna Tomczak

„Super Wiewiórka”
Szkoła Podstawowa w Skokach w roku szkolnym 2016/2017 po raz
kolejny przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego „Super
Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”, który został opracowany przez
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.
Podczas spotkania z uczniami trzecich klas Jan Maćkowiak – prezes
PCK w Wągrowcu, zapoznał uczniów z symbolem międzynarodowej
organizacji oraz głoszonymi ideami. Wszyscy uczniowie uczestniczący
w programie otrzymali kolorowanki oraz legitymacje członka Klubu
Wiewiórka PCK, w których będą zbierać podpisy z pobytu u stomatologa. Celem programu jest promocja zdrowia, higieny, bezpieczeństwa, ekologii i wartości humanitarnych wśród uczniów trzecich klas.
Dzieci w czasie spotkania mówiły o wykonywanych przez nich dobrych
uczynkach i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacjach
szczególnych. Realizatorami są nauczycielki: Małgorzata Kapczyńska,
Alina Gapińska, Wioleta Molińska, Paulina Mączyńska i Magdalena
Załęska. Na zakończenie programu wszyscy uczestnicy otrzymają
dyplomy, a nauczyciele podziękowania.
Zarząd PCK w Wągrowcu

wieńczącym wysiłki związane z podsumowaniem I semestru. Rodzicom
za ich czas i zaangażowanie pięknie DZIĘKUJEMY.
Renata Stróżewska

Spotkania teatralne
Ważnym aspektem w wychowaniu i nauczaniu młodego człowieka
są wycieczki do teatru. Uczniowie naszej szkoły mają umożliwiony
kontakt ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo. W krótkim odstępie
czasu odwiedzili kilkukrotnie wągrowiecki MDK, gdzie obejrzeli spektakle: ,,W drodze na Olimp”, sztukę opartą na mitach, legendach oraz
wierzeniach starożytnych Greków; ,,Opowieści biblijne”, które uświadomiły młodemu widzowi, że nic nie jest ostateczne, wszystko da się
naprawić, potrzebna jest do tego siła ducha, wiara, pokora i wytrwałość
w dążeniu do celu. „Dynastię Miziołków”, pełną humoru opowieść
o niełatwych zmaganiach młodego człowieka w wieku dojrzewania
ze skomplikowaną rzeczywistością. Natomiast gnieźnieński teatr
przedstawieniem ,,Gniazdo” zachęcił współczesnego „Polaka Małego”,
by zajrzał za kulisy legend o powstaniu państwa polskiego i odczytał
je w nieco innej formie, zabawnej, bardziej przewrotnej, osadzonej
we współczesności.
Wioleta Grzegorzewska

Kulinarne doznania
W styczniu gościliśmy w bibliotece pana Romana Cibaila, który przyjął nasze zaproszenie do udziału w kolejnym spotkaniu „Kim zostanę
w przyszłości”. Pan Roman, z wykształcenia technik technolog, osiągnął
w swoim zawodzie najwyższe stanowisko – tytuł kuchmistrza. Ostatnie
trzy lata nasz gość spędził w Norwegii, gdzie doskonalił swój warsztat
pracy w hotelowej restauracji. Obecnie kontynuuje pracę zawodową

Balik karnawałowy
„Wielkie bale w karnawale, dyskoteki, świateł blask.
Kolorowe szkolne sale w rytmie tańca mkną do gwiazd!”
Tradycyjny balik szkolny został zorganizowany także w naszej szkole.
Był on nie tylko okazją do tańca i zaprezentowania bajkowych przebrań,
ale i kolejną okazją do konsolidacji środowiska. W organizację baliku,
obok dzieci i ich wychowawców, zaangażowani byli przede wszystkim
rodzice, którzy zadbali o strawę muzyczno-taneczną i tę dla brzuszka,
czyli o słodycze i napoje. Dzieci bawiły się przed feriami, w tygodniu

w Polsce. Kurs pedagogiczny oraz 34-letni staż pracy w zawodzie
kucharza sprawił, że pan Roman doskonale przeprowadził zajęcia
z uczniami klasy IIId. Spotkanie rozpoczęliśmy od przeczytania kilku
wierszy i krótkich tekstów o tematyce kulinarnej. Następnie nasz gość
Dokończenie na str. 24
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długo i wyczerpująco odpowiadał na pytania dotyczące ciekawych przepisów, spotkań ze sławnym osobami oraz miejsc, w których pracował.
Druga część spotkania odbyła się w sali lekcyjnej, gdzie uczniowie pod
okiem mistrza przygotowywali kanapki ilustracyjne. Z żalem pożegnaliśmy pana Romka, ale poprawiliśmy sobie humor pałaszując smaczne
i kolorowe przekąski.
Lidia Eksler

Poczytaj mi babciu, poczytaj mi
dziadku o… wrażliwości
Święto seniorów stało się okazją do spotkań czytelniczych, w których
uczestniczyli drugoklasiści. W tym roku zaproszone babcie i dziadek
czytali dzieciom lektury poruszające tematykę wrażliwości społecznej.
Z przygotowanych tekstów sporo dowiedzieliśmy się o naszym postrzeganiu innych ludzi oraz traktowaniu zwierząt. Tęsknota za bliskimi,
bieda, brak pożywienia, okazana wdzięczność, opieka nad porzuconym
psem, to tylko kilka zagadnień, które stanowiły sedno naszych spotkań.
Zaproszeni goście swoją wiedzą i doświadczeniem wzbogacili poruszaną tematykę. Czytaliśmy i rozmawialiśmy o sprawach smutnych,
wzruszających, ale także o nadziei na dobro i wrażliwość człowieka.

W spotkaniu uczestniczyli: Alicja Ludzkowska, Barbara Mazurek,
Jadwiga Pachowicz oraz Marian Nitka, którym serdecznie dziękujemy
za mile spędzony czas.
Lidia Eksler

Granie na flecie daje wiele radości
Muzyka daje mnóstwo radości, pozwala wyrazić emocje i uwrażliwia, rozwija umysł i osobowość dziecka, uczy systematyczności i daje
satysfakcję. Naprawdę do wyjątków należą dzieci, którym według

przysłowia „słoń nadepnął na ucho” i które posiadają bardzo niską
zdolność muzykowania. Dowodem na to jest muzykująca bez wyjątku
klasa 6a, która od ponad 2 lat systematycznie grywa na lekcjach muzyki

i podczas szkolnych występów. Regularne mini koncerty ćwiczą opanowanie napięcia ciała i umiejętność redukcji stresu. Muzyka jest też
sprzymierzeńcem dla dyslektyków, gdyż analizowanie utworu w trakcie nauki gry na instrumencie wzmaga koncentrację na szczegółach
dźwięku i wymusza zauważanie rożnych niuansów, wyostrzając tym
samym zdolność postrzegania. Logika alfabetu muzycznego zmusza
do koncentracji. To tylko niektóre zalety, a jest ich cała gama.
Radość ze wspólnego muzykowania dzieli ze swoimi uczniami niżej
podpisana
Renata Stróżewska

Spotkanie ze strażakiem
Jak co roku uczniowie klas trzecich realizują Program Edukacyjny – „SUPER WIEWIÓRKA – PRZYJACIÓŁKA OLI I KUBY”.
Przewiduje on cykl spotkań z przedstawicielami takich zawodów jak:

lekarz stomatolog, strażak, policjant, leśniczy, dietetyk, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej. Główne cele i założenia
programu przedstawił dzieciom Prezes PCK – Jan Maćkowiak. Celem
projektu jest wykształcenie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym nawyków
dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym.
26 stycznia uczniowie spotkali się z przedstawicielem Państwowej
Straży Pożarnej – panem Janem Rochowiakiem, który przedstawił
zadania straży pożarnej. Trzecioklasiści aktywnie uczestniczyli w spotkaniu wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę oraz swoje doświadczenia. Doskonałą okazją do rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa
były zbliżające się ferie. Zapoznano dzieci z zasadami bezpiecznych
zabaw zimowych, a wesoła piosenka pozwoliła utrwalić znajomość
numerów alarmowych.
Nasi uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania, które
odbędą się już po feriach.
M.Kapczyńska, A.Gapińska

Psie troski
Uczniowie klasy IId zaprosili swoich dziadków, by posłuchać i porozmawiać o problemach poruszanych w lekturze „Psie troski” Toma
Justyniarskiego. Ta poruszająca historia przyjaźni chłopca i psa zajęła
pierwsze miejsce w rankingu najlepszych książek dla dzieci ogłoszonym
przez MEN. Lektura uświadomiła słuchaczom, czym jest szacunek dla
zwierząt i udowodniła, że zwierzęta czują podobnie jak ludzie.
Dopełnieniem wiedzy na temat opieki nad zwierzętami oraz funkcjonowania schronisk było spotkanie wszystkich klas drugich z przedstawicielką psiego azylu z Jędrzejewa - panią Eweliną Gutowską oraz
reprezentantem Referatu Ochrony Środowiska w Skokach - panem
Krzysztofem Mańką. Pan Krzysztof omówił podejmowane działania
w sytuacji znalezienia bezdomnego psa lub kota. Pani Ewelinie towarzyszyła urocza suczka Teresa, która wzbudziła w dzieciach spore
zaciekawienie Uczniowie zadawali pytania odnośnie historii Teresy,
stanu jej zdrowia i opieki nad nią. Wielu uczniów przyniosło dary dla
bezdomnych zwierząt w postaci karmy, koców, zabawek. Dziękujemy
rodzicom i uczniom za ten miły gest.

Zachęcamy do adopcji zwierząt: Schronisko w Jędrzejewie
Jędrzejewo 104
64-700 Czarnków

Aldona Lubiatowska
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To był już XII Bal Charytatywny „Sentyment do szkoły”

Wspaniała zabawa i szczytny cel

Mieszkańcy gminy Skoki coraz chętniej biorą udział w wydarzeniach, w których obok zabawy, pojawia
się okazja do udzielenia wsparcia finansowego .
W sobotni wieczór 14 stycznia we wnętrzach sali bankietowej Winnicy Sławica, na balu zorganizowanym przez Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej w Skokach, pojawiło się ponad 160 gości. Od kilkunastu
już lat Rada Rodziców, przy zaangażowaniu własnym oraz darczyńców
organizuje Bal Charytatywny „Sentyment do Szkoły”. Ideą balu jest
pozyskanie środków pieniężnych, które w całości pożytkowanie są na
szczytne cele, służące uczniom naszej szkoły. Dochód z balu pozwala
zorganizować m.in. festyn z okazji Dnia Dziecka, wspierać zdolnych
uczniów poprzez fundowanie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce,
wyposażyć klasy lekcyjne w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, powiększyć
księgozbiór szkolnej biblioteki oraz w miarę możliwości wspomagać
inne ważne wydarzenia w życiu szkoły.
- Moi drodzy, bardzo się cieszę, że tę noc karnawałową chcecie spędzić
właśnie tutaj i właśnie z nami. Można by rzec, że to bal nad balami, bo
wiąże nie tylko dobrą zabawę, ale i możliwość wsparcia konta Rady Radziców poprzez zakup losów loterii fantowej i tym samym wylosowania
nagrody. Za waszą obecność i otwarte serca, już teraz dziękuję w imieniu
organizatorów – mówił Jacek Dukszta, przewodniczący Rady Rodziców.
Zespół Atut sprawił, że goście chętnie ruszyli na parkiet. Przez loterią
fantową zostały rozlosowane trzy szczęśliwe numery bilety wstępu na
bal. Ich posiadacze wygrali kolejno: roczną wejściówkę na wszystkie

imprezy organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Skokach, bilet dla
dwóch osób na zabawę karnawałową organizowaną przez Klub Sportowy Wełna Skoki oraz kanapę ufundowaną przez Zakład Tapicerski
Adama, Jolanty i Mateusza Deminiaków.
Do zakupu losów nie trzeba było nikogo zachęcać. W ilości 830
sztuk rozeszły się błyskawicznie, co bardzo ucieszyło organizatorów.
Do rozlosowania było ponad 60 nagród, w tym liczne vouchery, zestawy kosmetyków, artykuły gospodarstwa domowego, gadżety z logo
darczyńców, markowe alkohole, pluszaki, tekstylia (ręczniki, poduszki,
pościele) i wiele innych. Jednakże emocje sięgnęły zenitu, gdy w puli
nagród zostały te najcenniejsze. Tablety zakupione przez Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki wygrali Dawid Rożnowski i Marcin Mantas,
system kamer monitoringu dla domu jednorodzinnego ufundowany
przez TG SECURITY wylosowała Agnieszka Wojtaś a telewizor 49”
zasponsorowany przez Radę Rodziców zdobył Piotr Jerzynek. Wszystkim szczęśliwcom gratulujemy!
Bal przyniósł rekordowy dochód 12 389,32 zł ! Już dzisiaj możemy
zaprosić wszystkich chętnych na XIII bal, który odbędzie się 3 lutego
2018 roku.
W tym miejscu pragnę w imieniu Rady Rodziców jeszcze raz podziękować wszystkim fundatorom nagród i wpłat sponsorskich. Lista
choć długa, zasługuje na uwagę. Są to DAFFI Tomasz Skrzypczak, TG
Security Poznań, OLPP Rejowiec, Grupa HAWA Gniezno, Kancelaria
Notarialna Jakub Mrugalski Wągrowiec Studio Urody Magdalena
Bartkowiak Skoki, Miesięcznik PodSkoki, Urząd Miasta i Gminy
w Skokach, Biblioteka Publiczna w Skokach, Stan-Pol Agnieszka
Janus ze Skoków, Sklep M&D Style Bogumiła Kulińska ze Skoków,
Zakład Stolarsko-Tapicerski Adama, Jolanty i Mateusza Deminiaków,
Sklep Szkiełko-Optyk Skoki, Sklep Kujawianka z Rościnna, Gościniec
Winnica w Sławicy, Sklep Butik 86 Beata Nowak z Wągrowca, Butik
Audrey z Wągrowca, Komfort Wągrowiec, Sweet Nails Romka Nowak
Skoki, KS Wełna Skoki, Studio Fryzur Agnieszka Jakubowska Skoki,
Iwona i Jacek Tyll, Katarzyna i Michał Łuczakowie, Kinga Lubawa,
Magdalena i Tomasz Bartkowiakowie, Małgorzata Zaganiaczyk,
Adrianna i Radosław Urbaniakowie, Arkadiusz Sommerfeld, Joanna
i Mariusz Andrzejewscy, Katarzyna i Marcin Laube, Magdalena i Paweł
Kubiccy, Agnieszka i Marcin Wojtaś, Magdalena i Rafał Jarzębowcy,
Agnieszka i Marek Sznaider, Maria i Krzysztof Kulus, Monika i Marcin Kucz, Małgorzata i Jarosław Dziurka, Beata i Witold Burzyńscy,
Małgorzata i Igor Futro.
Adrianna Urbaniak
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Gimnazjaliści – seniorom
Grupa wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
w Skokach postanowiła poszerzyć swoją działalność i objęła opieką osoby starsze, samotne i schorowane z terenu Miasta i Gminy Skoki. Część
dochodu z organizowanego w gimnazjum charytatywnego Jarmarku
Bożonarodzeniowego przeznaczono na paczki świąteczne. Uczniowie
wraz z opiekunami odwiedzili w domach podopiecznych, przekazując
upominki, życzenia i zaproszenia na spotkanie noworoczne. Podczas
tych wizyt między niektórymi ze starszych osób a wolontariuszami zawiązała się nić sympatii, której efektem są regularne wizyty. Ich celem
jest pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz uaktywnienie.

5 stycznia 2017r. w świetlicy gimnazjum odbyło się spotkanie noworoczne. W pięknie przystrojonej sali seniorzy zostali ugoszczeni
samodzielnie wykonanym przez młodzież poczęstunkiem. Po zaprezentowaniu krótkiej części artystycznej odbyło się wspólne kolędowanie
przy akompaniamencie akordeonu. Celem spotkania było zacieranie
różnic między pokoleniami. Między młodzieżą a gośćmi wywiązały
się interesujące rozmowy świadczące o nawiązaniu wspólnego języka.
Należy podkreślić duże zaangażowanie wolontariuszy, którzy dzięki
podjętym działaniom, uwrażliwiają się na potrzeby innych oraz poznaję
nowy sposób spędzania wolnego czasu.
Imprezę udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu dyrekcji
naszego Gimnazjum: Wiesława Sierzchuły i Grzegorza Samol oraz
nauczycieli Małgorzaty Dudek, Elżbiety Chojnackiej, Danuty Senger.
Opiekunowie wolontariatu: Renata Hamulczyk, Magdalena Samol,
Ilona Węglewska

Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
i Chłopców o Puchar Dyrektora
19 stycznia w hali skockiego gimnazjum odbył się Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Dyrektora. Do szatni żeńskich
zawitały 2 drużyny z Miłosławia i Skoków oraz po jednym zespole z Parkowa i Obornik. Po bardzo zaciętej walce skockie siatkarki z pierwszej
drużyny zdobyły 2 miejsce, a młodsze koleżanki - 5.
Skład (drużyna 1): Anita Łukaszewska, Zuzanna Stefańska, Łucja
Teofilewska, Dagmara Głuszek, Julia Martynek, Daria Dereżyńska
i Martyna Frąckowiak. Najlepszą zawodniczką zespołu została Anita
Łukaszewska. Opiekun i trener: Hanna Węglewska.
Skład (drużyna 2): Joanna Dziel, Zuzanna Szczepaniak, Natalia
Lahuta, Nikola Sroczyńska, Roksana Nowak, Klaudia Szwed, Patrycja Początek, Zuzanna Wojna, Julia Stożek, Joanna Zalewska i Julia
Przybylska. Najlepszą zawodniczką zespołu została Joanna Dziel.
Opiekun i trener: Elżbieta Chojnacka.
W rywalizacji chłopców wzięły udział trzy zespoły. Po rozegraniu
wszystkich spotkań drużyną zwycięska okazała się reprezentacja

Gimnazjum z Parkowa, drugie miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum z Obornik, na miejscu trzecim uplasował się zespół gospodarzy
w składzie: Filip Stefański, Mikołaj Gebler, Jakub Springer, Piotr Łuczak, Daniel Maćkowiak, Miłosz Szwed, Krystian Siódmiak, Dominik
Rakowski. Najlepszym zawodnikiem zespołu został wybrany Filip
Stefański. Opiekun i trener: Wiesław Sierzchuła.
Wszystkie zespoły otrzymały puchary i dyplomy, a najlepsi zawodnicy z każdego zespołu zostali wyróżnieni statuetką. Serdeczne
podziękowania dla Radosława Kramera za sędziowanie meczów
siatkarskiego turnieju.
Martyna Frąckowiak

Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Miłosławiu
Podczas ferii zimowych dziewczęta ze skockiego gimnazjum udały się
na Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Miłosławiu. 2 lutego 2017r. wcześnie rano wyjechały
z walecznym planem. Po rozstrzygniętych meczach z dwoma drużynami
gospodarzy, zespołem z Wrześni i Strzałkowa reprezentacja Skoków
zajęła 3 miejsce.

Skład: Anita Łukaszewska, Zuzanna Stefańska, Adrianna Będziecha, Erika Zamecka, Julia Frąckowiak, Łucja Teofilewska, Agnieszka
Pietrzak, Joanna Dziel, Daria Dereżyńska, Julia Martynek. Najlepszą
zawodniczką drużyny została Łucja Teofilewska. Opiekun i trener:
Hanna Węglewska.
Martyna Frąckowiak, foto: Daria Dereżyńska

Turniej Piłki Siatkowej „2+1”
Osiem zespołów składających się z uczniów skockiego gimnazjum
wzięło udział w Turnieju Piłki Siatkowej „ 2+1”, który odbył się
w pierwszym tygodniu ferii zimowych. Po rozegraniu 28 spotkań systemem „ każdy z każdym” klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: I miejsce Łucja Teofilewska, Filip Stefański, Mikołaj Gebler,
II miejsce Anita Łukaszewska, Zuzanna Stefańska, Jakub Springer,
III miejsce Magdalena Kaczmarek, Anna Pruss, Dominik Sendor, IV
miejsce Natalia Lahuta, Klaudia Szwed, Bartosz Sierzchuła, V miejsce
Nadia Andraka, Dagmara Rakocy, Adam Wójcicki, VI miejsce Klaudia
Jahnz, Jakub Zieliński, Michał Adamski, VII miejsce Roksana Nowak,
Julia Stożek, Filip Graczyk, VIII miejsce Wiktoria Gądysiak, Łukasz
Chojnacki, Szymon Obst.
Trzy dni później uczniowie klas pierwszych rywalizowali w zorganizowanym dla nich Turnieju Piłki Siatkowej „Single”. Dziewięcioro zawodników
i zawodniczek rozegrało łącznie 30 spotkań. Turniej rozegrano w kategorii
open, ale w ogólnym podsumowaniu odrębnie sklasyfikowano dziewczęta
i chłopców. Klasyfikacja końcowa dziewcząt: I miejsce Julia Przybylska,
II miejsce Wiktoria Gądysiak, III miejsce Nicole Przybylska, IV miejsce
Nikola Bałażyk.
Klasyfikacja końcowa chłopców: I miejsce Daniel Maćkowiak, II miejsce
Szymon Obst, III miejsce Dawid Sznajder, IV miejsce Mikołaj Wojtaś.
Po rozegraniu dwóch spotkań z/w na kontuzję nie ukończył zawodów
Jakub Kujawa.
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Zawodnicy obu feryjnych turniejów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy. Organizatorzy: Elżbieta
Chojnacka, Wiesław Sierzchuła, Hanna Węglewska.
Hanna Węglewska

MOCNE STRONY I ZAINTERESOWANIA UCZNIA

Szkolny Turniej w Badmintonie
Dziewcząt i Chłopców

Uczniowie kończący gimnazjum stają przed wyborem szkoły
oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze
zawodu jest trudnym etapem w życiu.
Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne
w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu i umiejętności, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej

W przeddzień ferii zimowych w hali skockiego gimnazjum odbył się
Szkolny Turniej w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców. W rywalizacji
wzięli udział uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich. Uczestnicy
grali w systemie „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów, do 11
punktów każdy. W turnieju wzięli udział: Aleksandra Szymańska, Aleksandra Tyll, Klaudia Szwed, Paulina Kubicka, Weronika Konowalska,
Natalia Lahuta, Katarzyna Rybak, Wiktoria Rodak, Filip Stefański,
Kacper Kujawa, Jan Fliszkiewicz oraz Przemysław Kozber.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt: I miejsce Aleksandra Tyll, II miejsce Aleksandra Szymańska, III miejsce Klaudia Szwed i IV miejsce
Natalia Lahuta.
Klasyfikacja końcowa chłopców: I miejsce Filip Stefański, II miejsce
Przemysław, Kozber, III miejsce Jan Fliszkiewicz, IV miejsce Kacper
Kujawa. Zawodnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Organizator: Elżbieta Chojnacka.

CZYLI TROCHĘ O DORADZTWIE ZAWODOWYM

Ferie zimowe gimnazjalistów
Pierwszy słoneczny dzień ferii zimowych grupa 16 gimnazjalistów
rozpoczęła wyjazdem na lodowisko „Malta” w Poznaniu. Kilkoro z nich

po raz pierwszy założyło łyżwy i rozpoczęło naukę. Po kilku wskazówkach poruszali się już utrzymując równowagę. Upadki zdarzały się
również tym, którzy przygodę łyżwami rozpoczęli już kiedyś. Wszyscy
bawili się wyśmienicie.
Opiekunowie: Ilona Węglewska, Grzegorz Samol

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO!

Bądź widoczny na drodze!

Poruszając się pieszo lub rowerem 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 kierowców i mogą uratować Ci
zdrowie a nawet życie.

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.

młodego człowieka. Uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać prawidłowego wyboru.
Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach
każdego ucznia można spróbować ukierunkować go na wybór
dalszego kształcenia i przygotować do podjęcia decyzji o wyborze zawodu.
Proponowane w programie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego działania pozwalają uczniowi na lepsze
przyjrzenie się sobie, analizę swoich mocnych i słabych stron,
zainteresowań oraz cech.
Zajęcia dostarczają wiedzę pozwalającą na świadomy wybór
dalszego kształcenia oraz podjęcia decyzji dotyczących wyboru
zawodu. A oto niektóre z podejmowanych działań: poznawanie
siebie, i zawodów, autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych, analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia
na rynku pracy, indywidualna praca z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły i zawodu, pomoc w planowaniu rozwoju
zawodowego, konfrontacja samooceny ucznia z wymaganiami
szkół i zawodów, pomoc w wyborze i nabywaniu kwalifikacji
zawodowych, przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli
pracownika, zmiana zawodu z adaptacją do nowych warunków,
bezrobocie.
Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na wybór szkoły czy zawodu,
trudno Ci jest określić swoje zainteresowania czy umiejętności –
prawdopodobnie będą potrzebne badania Twoich predyspozycji
edukacyjnych i zawodowych. Badania wykonywane są zwykle
podczas pierwszego spotkania – na drugim spotkaniu omówimy
wyniki. Jeśli masz już pomysł na siebie, a potrzebujesz tylko uzyskać brakujące Ci informacje (np. dotyczące progów punktowych
w ubiegłorocznej rekrutacji, zasad rekrutacji, specyfiki nauki
w poszczególnych typach szkół i związanych z nimi możliwości,
również pod kątem studiów wyższych czy innych form kształcenia)
wtedy badania zwykle nie są potrzebne.
Na spotkaniu przejrzymy informatory, zestawienia, a także
zajrzymy do różnych stron Internetowych, które przydatne są
w wyborze szkoły/zawodu.
Doradca zawodowy/pedagog szkolny
Krzysztof Ołdziejewski
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WSPOMNIENIA!
ŻOŁNIERZ WRZEŚNIA I MONTE CASSINO

SKOCZANIN Z WYBORU

STEFAN
ŻOŁĄDKOWSKI
Stefan Żołądkowski, syn Stanisława i Antoniny urodził się 2 września
1910 roku w Wągrowcu. Wkrótce po tym rodzina Żołądkowskich wyjechała za pracą do Westfalii, gdzie przyszły bohater bitwy pod Monte
Cassino, ukończył szkołę powszechną. Do Polski wraz z rodziną powrócił w 1924 roku, a w roku 1926 rozpoczął naukę zawodu w zakładzie
stolarskim w Bydgoszczy. Po jej ukończeniu, z półtoraroczną przerwą
(1932- 1933) na odbycie służby wojskowej, pracował w tym zawodzie
aż do wybuchu wojny z Niemcami. Od najmłodszych lat uprawiał sport,
szczególnie gimnastykę i lekkoatletykę jako członek Klubu Sportowego
„Sokół” w Bydgoszczy.
4 kwietnia 1932 r. Stefan Żołądkowski został powołany do zasadniczej służby wojskowej, którą odbywał w 61 pułku piechoty w Bydgoszczy.
Od 4 października 1932 do 1 marcu 1933 przeszedł szkolenie podoficerskie, po którym awansował na stopień starszego strzelca i dowódcy
drużyny a 12 września ze stopniem kaprala został zwolniony do rezerwy.
27 sierpnia 1939 r. w związku z zagrożeniem agresją ze strony hitlerowskich Niemiec Stefan Żołądkowski został zmobilizowany i w
składzie 16 pułku piechoty skierowany do obrony wschodniej granicy
Polski. Po agresji Związku Radzieckiego na Polskę, 23 września wraz
ze swym oddziałem wycofał się na Litwę, gdzie został internowany,
a po zajęciu Litwy przez Związek Radziecki wzięty do niewoli podzielił
los dziesiątek tysięcy żołnierzy polskich. Został umieszczony w obozie
w Kopciewie, gdzie był więziony do 15 lipca 1940 r., skąd trafił do obozu
w Juchnowie , a następnie do obozu w Griazowcu, gdzie dosięgła go
wieść o „amnestii” i o powstającej Armii Polskiej w Związku Radzieckim.
Zwolniony z niewoli- 3 września 1941 r. Stefan Żołądkowski „ruszył
na poszukiwanie” Wojska Polskiego. I tak, jeszcze we wrześniu trafił
do Tatiszczewa – miejsca formowania się 5 Kresowej Dywizji Piechoty.
Teraz, po rekonwalescencji, były więzień obozowy, już jako żołnierz
Armii Polskiej rozpoczął ćwiczenia wojskowe, a 1 sierpnia 1942 roku
otrzymał podpisaną przez Szefa Sztabu 5 Dywizji Piechoty Witolda
Leśniaka - Legitymację Osobistą Nr 1348 o przynależności do Armii
Polskiej i wraz z jej oddziałami został ewakuowany do Iraku. W tym też
czasie ukończył kurs kierowców i zaczął służbę jako szofer we wchodzącej
w skład II Korpusu Polskiego Kwaterze Głównej 5 Kresowej Dywizji
Piechoty i w jej szeregach poprzez Palestynę i piaski egipskiej pustyni
w końcu 1943 roku dotarł do Włoch. Tam, od stycznia do maja 1944 r.
brał udział w bitwie o Monte Cassino a następnie, w zakończonych 21
kwietnia 1945 r,. walkach o Bolonię. W tym czasie był osobistym kierowcą Zastępcy Dowódcy V Dywizji pułkownika Klemensa Rudnickiego
(otrzymał od niego na pamiątkę zegarek
z wygrawerowaną dedykacją) .
Po zakończeniu działań wojennych, do
października 1946 roku tj. do wyjazdu do
Wielkiej Brytanii, plutonowy Żołądkowski
będąc kierowcą Kwatery Głównej 5 Kresowej Dywizji Piechoty, brał udział w okupacji
Włoch. Po przetransportowaniu II Korpusu
na wyspy brytyjskie służył w Korpusie Rozmieszczeń i Przysposobienia Cywilnego.
W trakcie służby w wojskach II Korpusu,
Stefan Żołądkowski rozkazami Dowódcy 5
Kresowej Dywizji Piechoty był odznaczany

i awansowany, m.in. 1 września 1944 r. - Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami i otrzymał awans na plutonowego, 22 lutego 1945 r.
Krzyżem Pamiątkowym Monte Casssino a 15 marca 1946 r. Odznaką
Wzorowego Kierowcy.
Teraz też, gdy wielu jego kolegów decydowało się na pozostanie
na Zachodzie, Stefan Żołądkowski tęskniąc za krajem dzieciństwa i
ponawiany prośbami matki Antoniny, 29 października 1948 r. powrócił
do Polski i zamieszkał w Wągrowcu, a 17 grudnia 1949 r. po zgłoszeniu
się do władz wojskowych został przeniesiony do rezerwy.
24 listopada 1948 roku Stefan Żołądkowski zawarł związek małżeński
z mieszkanką Skoków Stefanią Sanicką i zamieszkał w Skokach, a w
1950 r. urodził się mu syn Krzysztof. Jednak i teraz, zajmując się pracą
zawodową i utrzymaniem rodziny, nie porzucił swych młodzieńczych
zainteresowań. Pracując jako kierowca w zakładzie w Poznaniu, w dal-

szym ciągu uprawiał sport i zdobył tytuł Mistrza woj. poznańskiego
w rzucie młotem, a w okresie późniejszym trenował również młodzież
i pasjonował się grą w szachy.
Stefan Żołądkowski nie mógł pogodzić się z panującym w Polsce
systemem i z tego powodu w 1958 r. w procesie zamkniętym został skazany na karę pozbawienia wolności. Pobyt w więzieniu odbił się bardzo
niekorzystnie na jego zdrowiu i w dużym stopniu przyczynił się do jego
przedwczesnej śmierci, która nastąpiła 27 marca 1968 r. w Skokach.
Żona Stefana - Stefania Sanicka urodziła się 20 czerwca 1910 r.
w Skokach i swemu miejscu urodzenia - za wyjątkiem lat okupacji
hitlerowskiej, gdy wywieziona została na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie pracowała jako pomoc domowa - pozostała wierna, aż
do śmierci. Po wyjściu za mąż, zajmowała się prowadzeniem domu i
wychowaniem syna. Zmarła 20 lipca 1997 r. i jest pochowana razem
z mężem na skockim cmentarzu.
Ich syn Krzysztof w roku 1972 ożenił się z Krystyną Kuchcińską i w
związku tym doczekał się syna Waldemara i córki Beaty. Interesował
się motoryzacją i pracował jako kierowca. Angażował się też w działalność społeczną, szczególnie w zakresie ratownictwa wodnego. Odszedł
w wyniku tragicznego wypadku drogowego w wieku 48 lat i spoczął
obok swych rodziców na cmentarzu parafialnym w Skokach.
Zainteresowania zawodowe Stefana Żołądkowskiego kontynuuje
zamieszkały w Skokach i pracujący w charakterze kierowcy autobusu
jego wnuk Waldemar. Wraz z żoną Barbarą z d. Stoińską i synem
Arturem, przechowuje też pamięć o dziadku, którego osobiście,
w przeciwieństwie do piszącego te słowa, nie dane było mu poznać.
P.S. Pracując w latach 1962-1972 w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Skokach przy pl. Powstańców Wielkopolskich 18, miałem szczęście
spotykać się i rozmawiać z zamieszkałym po sąsiedzku przy pl. Powstańców
Wielkopolskich 16, skromnym i życzliwym, podobnie jak jego żona Stefania,
człowiekiem jakim był Stefan Żołądkowski. Jednak dopiero kontakt z jego
wnukiem Waldemarem i wgląd w przechowywane przez niego pamiątki – oryginały i uwierzytelnione odpisy: książeczek, legitymacji i rozkazów wojskowych,
w połączniu z albumem fotografii dokumentujących przeżycia wojenne jego
dziadka – pozwoliły mi poznać historię tego niezwykłego Skoczanina z wyboru
Stefana Żołądkowskiego, z którą w tym miejscu z przyjemnością dzielę się
z czytelnikami „Wiadomości Skockich”.
Edmund Lubawy

