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ZASŁUŻENI KRWIODAWCY ZIEMI SKOCKIEJ

W lutym Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu był organizatorem
uroczystego spotkania dawców krwi i szpiku, które odbyło się w sali
koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej.
Na uroczyste obchody przybyli m. in. Maria Krupecka – dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu, Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki, przedstawiciele
policji, straży pożarnej, szpitala, regionalnego centrum krwiodawstwa.
W czasie uroczystości przedstawiono prezentację o działalności czerwonokrzyskiej w powiecie wągrowieckim, a także wręczono odznaczenia
dawcom krwi.
Decyzją Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu
Odznaką „Zasłużony honorowy dawca krwi” zostali wyróżnieni: Grzegorz Juskowiak z Skoków, Edward Kanke z Szczodrochowa i Renata
Słomińska z Kakulina.
Do maja 2016 trwa powiatowy konkurs krwiodawstwa dla: zakładów
pracy, szkół, sołectw i służb mundurowych, który polega na honorowym oddawaniu krwi. Podczas uroczystego podsumowania najwyżej
sklasyfikowane instytucje zostaną nagrodzone i wyróżnione.

Informujemy, że przyjeżdżając do wągrowieckiego punktu krwiodawstwa otrzymuje się zwrot kosztów podróży.
Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu
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„Życie zmarnował, kto nikomu nie pomógł”.

Członkowie Oddziału Związku
Emerytów pomagają dzieciom
Odpowiadając na Apel Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w Poznaniu członkowie skockiego Oddziału Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w m-cu lutym włączyli się do
Akcji na rzecz pomocy najbiedniejszym dzieciom Afryki i Afganistanu.

W ramach Akcji „Zaczarowany Ołówek”, której przyświecało hasło
„Dzisiaj nie mam nic, ale jeśli podarujesz mi przybory szkolne będę
mógł zmienić swoje życie”, „nasi emeryci” zebrali wśród siebie 266,00
zł, za które w zaprzyjaźnionej hurtowni zakupili przybory szkolne, które
Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Florysiak dostarczyła na adres
Fundacji. Zakupione ołówki, długopisy i zeszyty poprzez Fundację
trafiły do najbiedniejszych dzieci w trawionej wojnami i głodem Afryce.
Natomiast w ramach Akcji pomocy dla dzieci Afganistanu, Skoczanie zebrali włóczkę, a bardziej zdolne manualnie Panie wykonały
czapeczki, które przekazane przez Panią Przewodniczącą do Fundacji
wraz z innymi darami, transportem zbiorczym trafią do Afganistanu.

Udział członków naszego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w tych szlachetnych Akcjach potwierdzają podziękowania
i certyfikaty przekazane przez Fundację i przechowywane w Kronice
Oddziału Związku, a dokumentują go między innymi uzupełniające
niniejszą notatkę fotografie.
P.s. Jak nas informują nasze koleżanki i koledzy „emeryci”, do akcji
Fundacji z jeszcze większym zaangażowaniem zamierzają włączyć się
tegorocznej jesieni.
Edmund Lubawy

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 marca 2016 roku
upłynął termin płatności I raty podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane
odsetki za zwłokę.
Termin płatności II raty w/w podatków za 2016 r.
upływa 15 maja 2016.
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PIERWSZY ŻŁOBEK W GMINIE SKOKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA WNIOSKÓW
DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA
DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (PROGRAM 500+)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, że:
1. Wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
(program 500+) dla osób z terenu gminy Skoki (MIASTO) są do
odbioru w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
(program 500+) dla osób z terenu gminy Skoki (WSIE) będą do
odbioru w terminie po 16 marca 2016r. u sołtysa danej wsi.
Wnioski w wersji elektronicznej i inne informacje o programie znajdują
się na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl pod banerem (logo
programu) na stronie głównej.
WYPEŁNIONE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOKACH
UL. CIASTOWICZA 11 OD DNIA 01 KWIETNIA 2016
Świadczenia przyznane dla wniosków złożonych do dnia 01 lipca 2016
będą wypłacane ze spłatą od miesiąca kwietnia 2016.
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJE SIĘ, ŻE UBIEGAJĄC SIĘ
O ŚWIADCZENIE NA PIERWSZE LUB JEDYNE DZIECKO
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
• oświadczenie każdego członka rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu- m.in.: alimenty, stypendia, dochody uzyskane
z gospodarstwa rolnego;
• oświadczenie członka rodziny rozliczającego się w formie ryczałtu lub
karty podatkowej;
• nakaz płatniczy, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
• wyrok o alimenty, rozwód lub separację;
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych
alimentów na rzecz osoby spoza rodziny;
• zaświadczenie komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych
alimentów w roku 2014 - w przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej;
• dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy lub
zaświadczenie o zakończeniu zatrudnienia) oraz wysokość utraconego dochodu;
• dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z zatrudnienia
- w przypadku uzyskania dochodu po roku 2014;
• odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie;
• orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
• inne dokumenty niezbędne w trakcie prowadzenia postępowania.
• Nie ma konieczności przedstawiania dochodów z Urzędu Skarbowego
za 2014 r.- Ośrodek sam je pozyskuje, natomiast w celu wstępnej oceny
dochodów rodziny należy przedłożyć rozliczenie PIT – 11 lub PIT – 37
lub PIT – 40 lub PIT – 28 lub inne za rok 2014.
• W przypadku utraty lub uzyskania dochodu po roku 2014, Ośrodek
ustala prawo do świadczenia na podstawie bieżącej sytuacji dochodowej rodziny.
Podkreśla się, iż fakt posiadania wyżej wymienionych dokumentów
w teczce świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych nie zwalnia państwa
z konieczności przedstawienia ponownie tych samych dokumentów,
ponieważ jest to odrębne postępowanie administracyjne.
„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

9 marca 2016 Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan Tadeusz Kłos
dokonał rejestracji pierwszego żłobka, który jest prowadzony na terenie naszej gminy. Niepubliczny Żłobek „Wesoły Maluszek”, z siedzibą
w Skokach przy ul. Wągrowieckiej 6, jest prowadzony przez panią
Natalię Orchowicz.
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 /tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz.157/ opieką
w żłobku są objęte dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia
do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia
lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym – 4 roku życia. Do zadań żłobka należy
w szczególności: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych
zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka,
właściwych do jego wieku.
Wszystkich zainteresowanych zachęcam do skorzystania z oferty żłobka.
Beata Nowak-Szmyra

Przyszli na świat i w naszej społeczności
znaleźli swe miejsce na ziemi:
Mielcarek Marcelina ur. 10.02.2016
Urbański Stanisław ur. 13.02.2016
Pinkowski Adam ur. 14.02.2016
Berendt Aleksandra ur.16.02.2016
Szymańska Amelia ur. 18.02.2016
Krawczyk Marcelina ur.22.02.2016
Michalak Stanisław ur.25.02.2016
Dzikowska Natasza ur. 25.02.2016
Zywert Gabriel ur.01.03.2016
Smykowska Lena ur.04.03.2016
Piotrowska Karolina ur.04.03.2016
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński
i założyli rodzinę:
Sztandera Milena i Leśniewski Paweł
Sygnecka Iwona i Lewandowski Rafał
Główna Anna Maria i Rozmiarek Marek
Szarzyńska Ewa i Sztandera Sławomir
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku
na skockiej ziemi znaleźli:
Hekiert Henryk r.1940 Jagniewice zm. 16.02.2016
Szumigała Marian r.1936 Skoki zm.29.02.2016
Janecko Irena r.1930 Potrzanowo zm.02.03.2016
Jerzewski Stefan r. 1952 Stawiany zm.9.03.2016
Plenzler Stanisław r.1951 Grzybowo zm.10.03.2016
Kośmicka Helena r.1933 Skoki zm.12.03.2016
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
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Dziś Dzień Kobiet, każdy wie
Każdy kwiatki dawać chce
Róże czy też tulipany
Dla dziewczyny i dla mamy.
		
		
Być kobietą fajnie jest
		
Kochać mężczyzn dobrze jest
		
A i wy panowie, panowie nasi
		
Kochajcie Ewy, Kasie i Basie.
Kochajcie Ewy i Marysie, w dniu 1 marca
Kwiatki im dajcie, to chwali się
Do serca swego tulcie je
One tak pragną kochać się.
		
		
		
		

Dzień Kobiet w samorządach wiejskich:

- w Potrzanowie
Z zaproszenia Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie skorzystały i udział w wieczornej uroczystości zorganizowanej
5 marca z okazji Dnia Kobiet wzięły nie tylko potrzanowskie Solenizantki. Świetlicową salę licznie wypełniały też mieszkanki Skoków,
bo też postępujące rozwiązania urbanistyczne i powiązania rodzinne
powodują, że zaciera się granica między Potrzanowem i Skokami, co
pozwala już mówić o zaistniałej integracji tych dwóch społeczności.

Kochajcie wszystkie piękne Kobiety
One mają same dobre zalety
Są bez wad, mówię wam
Oto walory tych naszych pań.

Można powiedzieć, że ten wiersz autorstwa Haliny Szymkowiakczłonkini Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprezentowany na zebraniu Oddziału w dniu 1 marca zainaugurował
obchody tegorocznego Dnia Kobiet w Gminie Skoki.
Bo chociaż tradycyjnie już największą i najatrakcyjniejszą uroczystością w naszej Gminie z okazji Święta Pań i dla Pań jest organizowany
przez naszą Bibliotekę Koncert w hali Gimnazjum - w tym roku odbywający się w oktawie 8 Marca, z którego relacje przekażemy w kolejnym
wydaniu naszego miesięcznika – to tradycyjnie już też miało miejsce
szereg uroczystości lokalnych: w zakładach pracy, w stowarzyszeniach,
w placówkach oświatowych i w samorządach mieszkańców. I nie ważne, że były one mniej okazałe, że nie było na nich występów artystów
znanych z estrady i ekranu, ważne że wszystkie płynęły z serca organizatorów i służyły integracji uczestników.
W tym miejscu kilka słów poświęcamy właśnie takim spotkaniom.
W jednych z nich uczestniczyliśmy bezpośrednio, inne znamy z relacji
uczestników, jednak wiemy, że wszystkim im towarzyszył doskonały
klimat i atmosfera oraz szacunek dla Solenizantek – Pań, bez których
życie było by, nie tylko mniej barwne, ale i wręcz niemożliwe.

Wieczór poezji miłosnej
w Antoniewie
4 marca w godzinach wieczornych, panie i towarzyszący im panowie
ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach na zaproszenie wychowawców i młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, uczestniczyli w Koncercie Poezji Miłosnej.
Koncert doskonale wpisujący się w atmosferę Dnia Kobiet, w którym
młodzież pod okiem wychowawczyni - pani: Karoliny Kamińskiej orazpań: Małgorzaty Szpendowskiej-Wylegalskiej i Ireny Kasicy, w pięknej
nastrojowej scenerii, którą pogłębiały palące się na stołach świece,
recytowała wiersze i śpiewała pieśni i piosenki zarówno powszechnie
znanych, jak i mniej popularnych poetów i piosenkarzy spotkał się
z wielkim uznaniem seniorów.
Wyraz uznania ogółu, za ten piękny wieczór i przeżycie artystyczne i duchowe, w którym dane było im uczestniczyć, na rzecz
wykonawców i ich opiekunów, w słowach podziękowania wyrazili:
Przewodnicząca Oddziału Związku Małgorzata Florysiak i kolega
Bolesław Mikołajczyk.
Wszyscy seniorzy, serdecznie zapraszani przez młodzież, wyrazili
wolę uczestnictwa w kolejnej, organizowanej przez młodzież w m-cu
kwietniu imprezie artystycznej.

Po powitaniu uczestników wieczoru, w tym gości honorowych w osobach: Burmistrza Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady Miejskiej
Zbigniewa Kujawy i Sekretarza Gminy Blanki Gaździak oraz darzącego
szczególną sympatią Potrzanowo Ireneusza Beltra przez Przewodniczącego Koła Gospodyń Stanisława Kaczmarka i członkinię Koła
Anetę Nowak nastąpiła część artystyczna. Uczestnicy z zaciekawieniem
i rozbawieniem wsłuchiwali się w prezentowane przez członkinie Koła
Gospodyń: Anetę Nowak, Annę Kaczmarek, Agatę Wojtaszak i Danutę
Janecko oraz przez Przewodniczącego Stanisława Kaczmarka, gagi
i skecze oraz scenki satyryczne relacjonujące stosunki męsko damskie
w czasach gender. Ich występy przeplatał Koncert Pieśni w wykonaniu
debiutującej na Spotkaniu Wigilijnym w dniu 18 grudnia, a obecnie
prezentującej się ponownie i obsypywanej gorącym brawami Katarzyny
Kmiecik. Część artystyczną w wykonaniu miejscowych artystów zakończył występ Zespołu Muzycznego „Exterius”.
Ale, że Dzień Kobiet nie mógł obyć się bez życzeń dla Solenizantek,
z takimi życzeniami do wszystkich Pań zwrócił się Burmistrz Tadeusz
Kłos, który poprosił tez Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawę
oraz Sołtysa Jana Brodę o obdarowanie „Bohaterek Dnia” kwiatami.
A, że naszych Panów nie trzeba długo prosić, wkrótce piękne tulipany
wraz z życzeniami trafiły do adresatek.
W Potrzanowie obok „strawy dla ducha”, nie zabrakło też „strawy dla
ciała”. Był więc łączący obie toast lampką szampana „ Za zdrowie Pań’
oraz wspólna uroczysta kolacja wraz z okolicznościowym tortem – tutaj
w rolę kelnerów wcielili się i na sali z wdziękiem brylowali panowie:
Rafał Nowak, Krzesimir Kaczmarek i Maciej Białachowski.
„Święto Pań” w Potrzanowie zakończyła zabawa taneczna, w trakcie
której bawiono się w takt muzyki serwowanej przez „EXPERIUS”.

- w Lechlinie
W Sołectwie Lechlin 5 marca odbył się coroczny wieczór z okazji
Dnia Kobiet, zorganizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką.
Panie oprócz życzeń, obdarowane zostały kwiatami, a także zachwycały się pysznymi słodkościami. Dla tutejszych mieszkanek wystąpiła
Kasia Rybak, uczennica Szkoły Podstawowej w Lechlinie, która
wykonała własne utwory w grze na gitarze. Oprócz lampki wina, był
także wspólny taniec.
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Wycieczka do Ośrodka
Edukacji Leśnej w Biedrusku

Ten miły wieczór przebiegł dzięki sponsorom, którymi byli; Monika
Bielawska z Wągrowca, radny powiatu Grzegorz Owczarzak z Lechlina
i anonimowy sponsor ze Skoków. Najstarsze mieszkanki Lechlina,
które nie mogły dotrzeć na to spotkanie, sołtys odwiedził i obdarował
kwiatem w domu.

27 stycznia Sołectwo Rościnna wraz ze Świetlicą Środowiskową
zorganizowało wycieczkę do Ośrodka Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”.
W ośrodku przywitała nas pani leśnik Karolina Prange, która
przeprowadziła bardzo interesujące zajęcia. Podczas nich zgłębiliśmy
swoją wiedzę na temat ptaków oraz ich życia. Dowiedzieliśmy się m.in.:
o ochronie pachnicy dębowej oraz roli martwego drzewa w przyrodzie.
Na końcu zajęć sprawdziliśmy swoją wiedzę wykonując karty pracy.
Młodsze dzieci układały puzzle oraz rozwiązywały zagadki. Następnie
dzieląc się na kilkuosobowe grupy z zapałem zabraliśmy się do wykonania karmników dla ptaków. Wykonane karmniki zabraliśmy do
naszych świetlic by opiekować się naszymi skrzydlatymi przyjaciółmi
podczas mroźnych zim.

- w Kakulinie
7 marca Sołtys Marian Gruszka bardzo serdecznie powitał wszystkie
Panie i z okazji Dnia Kobiet złożył Im serdeczne życzenia, a następnie
słowami „Czym chata bogata” zaprosił do wspólnego okolicznościowego poczęstunku.

Na stołach pojawiła się kawa i wypieki kakulińskich Pań, będące
swoistym pokazem Ich umiejętności piekarniczo- kulinarnych. Nie
zabrakło też najważniejszego akcentu każdej solenizantzkiej imprezy
– bo przecież Dzień Kobiet to imieniny wszystkich Pań. Obok placków
zagościł więc serwowany przez radną Panią Anetę Matuszak duży
smakowity tort.
Miłym przerywnikiem w konsumpcji stało się pojawienie się znanej
już w Kakulinie, jednak zawsze serdecznie witanej „baletnicy Lolity”,
która każdą Panią obdarowała tulipanem.
Po tym miłym akcencie nastąpiła wspólna kolacja uczestników,
w trakcie której Sołtys w podziękowaniu za tak liczne przybycie wszystkie Panie obdarował skromnym słodkim upominkiem.
Współorganizatorami Dnia Kobiet w Kakulinie byli Sołtys wraz
z Radą Sołecką oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która
zafundowała goszczące na stołach napoje chłodzące.

W leśnym laboratorium oglądaliśmy pod mikroskopami różne preparatyprzyrodnicze m.in. owady w powiększeniu, ptasie pióra.
Po tej interesującej lekcji udaliśmy się w teren. Poruszając się wokół
jeziora zobaczyliśmy: siedliska bobrów, domki dla owadów. Zaobserwowaliśmy tam liczne ptaki: sójka, kowalik, modraszka, gęsi zbożowe.
Najbardziej jednak urzekł wszystkich patrolujący teren kruk. Na koniec
dostaliśmy od p. Karoliny Prange materiały edukacyjne, które na pewno
będą przypominać nam o tej pouczającej wycieczce.

Bal przebierańców
29.01.2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Rościnnie odbył się bal przebierańców. W balu wzięli udział rodzice ze swoimi pociechami oraz
zaproszeni goście: dzieci ze Świetlicy Środowiskowej wraz z opiekunem
p. Pauliną Kmieć oraz sołtys Lechlina p. Paweł Grabiński. Na rozpoczęcie balu nasza solistka Kinga Loręcka zaśpiewała piosenkę z repertuaru Natalii Nykiel pt.: „Bądź duży”. Następnie wszyscy spróbowali
swoich sił tańcząc w rytm Zumby. Choć momentami nie było łatwo to
właśnie taniec poprawił wszystkim humory i sprawił, że uśmiech nie

W Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Około 30 Pań - członkiń Związku skorzystało z zaproszenia Zarządu
i spotkało się w poniedziałek 7 marca by świętować Dzień Kobiet.
Towarzyszyli Im i w rolę „Panów domu”, ale nie przyjmujących honory lecz obsługujących, dzielnie wcielili się Panowie; członek Zarządu
Oddziału Witold Tokarski i kolega Wojciech Glinkiewicz, dzięki
uprzejmości, którego i udostępnieniu pomieszczeń na placu targowym
/w siedzibie Zarządu Związku przy Placu Powstańców Wielkopolskich
odbywał się remont/ spotkanie mogło się odbyć
Spotkanie umilił wzniesiony przez Panów toast za zdrowie „płci pięknej” oraz serwowany przez kolegów tort okolicznościowy i ofiarowany
każdej Pani zwiastun wiosny - piękny tulipan.
Edmund Lubawy

znikał nam z twarzy. Po żywiołowym tańcu każdy mógł chwilę odpocząć
oraz porozmawiać z przyjaciółmi przy wspólnym stole. Na wszystkich
czekał słodki poczęstunek, a na rodziców kawa i herbata. Dzieci wraz
z rodzicami uczestniczyli również we wspólnych zabawach prowadzonych przez panie ze świetlic środowiskowych. Zabawy i śmiechu nie
było końca. Do zobaczenia za rok !!!
Hanna Dembińska
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Staramy się pozyskać pieniądze UE

Kryteria rekrutacji do szkół
prowadzonych przez Gminę Skoki
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Skokach oraz do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach przyjęte zostaną dzieci i młodzież zamieszkałe
w obwodzie tych szkół. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej
szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile dana szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami. Od roku szkolnego 2016/2017, szkoły prowadzone
przez Gminę Skoki zobowiązane są 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. Jeżeli 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.
Jeżeli chodzi o terminy rekrutacji to są one ustalane przez poszczególne szkoły.
Beata Nowak-Szmyra

Zasady przyjęcia dziecka w wieku
3-6 lat 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 2015 r., poz.2156 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.
Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-6
lat zachęcam do skorzystania z oferty Przedszkola Samorządowego im.
Kubusia Puchatka w Skokach. Rekrutacja trwa.
Beata Nowak-Szmyra

W związku z nowym okresem finansowym Unii Europejskiej na lata
2014-2020 Gmina Skoki zamierza pozyskać dotacje na inwestycje gminne.
Do 31.03.2016 złożony zostanie wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. W ramach
zadania wykonane zostaną m.in.: docieplenie ścian i stropodachu, elewacje
budynku, wymiana dwóch kotłów węglowych na kocioł gazowy wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki inwestycji zmniejszy
się energochłonność obiektu oraz emisja dwutlenku węgla do atmosfery.
Kolejną inwestycją, którą chcielibyśmy zrealizować przy udziale
funduszy UE, będzie budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego
w Skokach. Punkt przesiadkowy powstanie przy dworcu PKP, w obrębie
którego planuje się zagospodarowanie terenu polegające na budowie
wiaty rowerowej, parkingu na 111 miejsc postojowych z drogami dojazdowymi i ciągami pieszo-jezdnymi oraz zatoki autobusowej. W ramach
zadania planuje się również budowę ulicy Dworcowej. Inwestycja,
zgodnie z panującymi obecnie trendami w mobilności miejskiej, ma
ułatwić mieszkańcom Gminy Skoki korzystanie z komunikacji zbiorowej oraz zachęcać do częstszego korzystania z niej.
Dzięki przynależności Gminy Skoki do Metropolii Poznań możemy
aplikować o środki unijne na te zadanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Metropolia Poznań” w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Na złożenie wniosku o dofinansowanie mamy czas
do 31.05.2016
Marianna Gregorczuk

Dialog społeczny trwa

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami cz. 2
Pierwsze spotkanie z mieszkańcami w ubiegłym miesiącu w swym
założeniu było bardzo ogólne i poruszyło szerokie spektrum problemów
jakie mają mieszkańcy naszej gminy. W myśl zasady, że jak coś jest do
wszystkiego to jest do niczego, Burmistrz Tadeusz Kłos postanowił aby
spotkania z mieszkańcami miały swoje tematy wiodące, wyczerpujące
dany problem tak bardzo jak tylko się da.
I tak, w ostatni piątek lutego dyskutowano na dwa tematy. Pierwszy z nich, czyli budżet Gminy, jego przychody i wydatki przybliżył
mieszkańcom, których było znacznie więcej niż miesiąc temu osobiście
Burmistrz. Ze szczegółowej prezentacji Burmistrza wynikało to, z czego
wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, a mianowicie jak bardzo skomplikowany to jest twór, jak wiele zawiera pozycji i jak trudno go poskładać do
kupy aby się zbilansował, zwłaszcza w sytuacji kiedy potrzeb jest więcej
niż środków na ich zrealizowanie. Czy nam to czegoś nie przypomina?
Przypomina prawda! Nasze własne domowe budżety, i jak czasem
trudno je spiąć, a zwłaszcza kiedy coś nieprzewidzianego wyskoczy.
Drugim tematem spotkania był problem niezwykle interesujący
mieszkańców, a mianowicie powstanie na terenie Skoków sklepu wielkopowierzchniowego. Na ulicy daje się słyszeć opinie, że to urzędnicy
oraz Burmistrz blokują taką inwestycję. Mieszkańcom trudno uwierzyć, że tak nie jest, skoro np. Kiszkowo ma swoją „Biedronkę” a my
nie!? O tym, że sprawy mają się inaczej, i że skoccy urzędnicy wyszli
potencjalnym inwestorom na przeciw w zrozumiały sposób zebranym
przybliżył Artur Nowakowski, kierownik Referatu Infrastruktury
i Gospodarki Przestrzennej. Na przygotowanych slajdach pokazał 4
lokalizacje, które uzyskały decyzję o warunkach zabudowy dla tego
typu inwestycji w Skokach. Taka decyzja to „zielone światło” i pełna
zgoda Urzędu dla marketu w Skokach, daje ona możliwość uzyskania
decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.
Te lokalizacje to: ul. Kościelna („Lody u Kominka”), ul. Jana Pawła
II (dawna mleczarnia), ul. Zamkowa (Demar) oraz ul. Parkowa (przy
boisku pomocniczym).
Spotkanie podsumowała dyskusja na dwa wiodące tematy, oczywiście
nie mogło zabraknąć paru innych spraw. W problemach mieszkańców
przewijała się ponownie kwestia braku przejścia przez tory w Skokach
oraz opieka medyczna w Skokach. Kwestie związane z powiatem wągrowieckim przybliżył obecnym radny powiatowy Grzegorz Owczarzak.
Kolejne, trzecie spotkanie za miesiąc,
Karolina Stefaniak
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w Skokach w rejonie ulicy Antoniewskiej
1) Oznaczenie nieruchomości
L.p.

Numer
działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza
(brutto)

Wysokość i termin wpłaty wadium

Miejsce i termin przetargu

1.

858/47

PO1B/00057904/1

0,1406 ha

66 543,00 zł

6 500,00 zł
do 12.04.2016 r.

15.04.2016 r.
(piątek) o godz. 1400

2.

858/48

PO1B/00057904/1

0,1187 ha

58 425,00 zł

6 000,00 zł
do 12.04.2016 r.

15.04.2016 r.
(piątek) o godz. 1430

2) Opis nieruchomości i jego przeznaczenie
Dla terenu, na którym położone są działki opracowany został „Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w części Miasta Skoki – rejon ul. Antoniewskiej i ul. Kościuszki” zatwierdzony Uchwałą Nr X/76/2011 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 27.10.2011r. Wymieniony plan ustala warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu, dla którego został opracowany w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Działki przeznaczona są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
3) Warunki zabudowy :
a) lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami
towarzyszącymi wg obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
określonych na rysunku planu : nie mniej niż 5,0 m
b) forma zabudowy: wolnostojąca z dachami stromymi, możliwość lokalizacji
garaży wolnostojących,
c) maksymalna ilość kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych w tym
poddasze z dopuszczeniem(w zależności od warunków gruntowo-wodnych)
1 kondygnacji podziemnej,
d) maksymalna wysokość budynku do kalenicy - 9,00 m,
e) kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 350 do 450,
f) maksymalna wysokość garażu wolnostojącego: 4,50 m,
g) kolorystyka budynku: pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej
lub czarnej, ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych, zakaz stosowania
jako materiałów wykończeniowych plastykowych listew elewacyjnych typu
„siding”.

h) zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu obiektów budowlanych
4) Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Gminy Skoki do dnia 12
kwietnia 2016 r. (wtorek). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień
wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłacenia wadium
winien wskazywać jednoznacznie wpłacającego, który będzie uprawnionego
do udziału w przetargu.
Numer konta:
58 9065 0006 0040 0400 0185 0022
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie-O/Skoki
5) Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza
11 w dniu 15 kwietnia 2016 r. o godz.1400 i 1430 (piątek)
6) Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy
sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi
7) Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych
powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do
publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu,
c) teren działek nie jest uzbrojony,
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel.
(61) 8925-814 lub 815.

WYKAZ
nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
pod przepompownie ścieków wybudowane w ramach inwestycji
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic
L.p.

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji
gruntów, numer KW

Położenie
nieruchomości
3

Przeznaczenie
nieruchomości

Wartość
nieruchomości
w zł

Cena
sprzedaży
z podatkiem
VAT w zł

Uwagi:

1

2

4

5

6

7

1.

Działka nr 527/2 o pow. 0,0087 ha
K.W nr PO1B/00050170/7
SR Wągrowiec.
Kw nie wykazuje obciązeń.

Skoki,
ul. Wodna
obręb Skoki

Działka zabudowana przepompownią
ścieków w ramach inwestycji „ Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic”

7200,00

8856,00

Służebność przejścia i przejazdu
do dz. nr 527/2 przez
dz. nr 527/1

2.

Działka nr 5/98 o pow. 0,0044 ha
K.W nr PO1B/00048072/3
SR Wągrowiec.
Kw nie wykazuje obciążeń

Sławica,
ul. Kąpielowa
obręb Sławica

Działka zabudowana przepompownią
ścieków w ramach inwestycji „ Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic”

1300,00

1599,00

3.

Działka nr 1266/15 o pow. 0,0212 ha
K.W nr PO1B/00046192/6
SR Wągrowiec.
Kw nie wykazuje obciążeń

Skoki –
Karolewo
ul. Polna
obręb Skoki

Działka zabudowana przepompownią
ścieków w ramach inwestycji „ Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic”

12200,00

15006,00

Służebność przejścia i przejazdu
do dz. nr 1266/15 przez dz. nr
1266/17

4.

Działka nr 1146/10 o pow. 0,3594 ha Skoki,
ul. Topolowa
K.W nr PO1B/00046833/2
SR Wągrowiec.
obręb Skoki
Kw nie wykazuje obciążeń

Działka zabudowana przepompownią
ścieków w ramach inwestycji „ Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic”

136700,00

168141,00

Służebność przejścia i przejazdu
do dz. nr 1146/10 przez dz. nr
1146/4 i nr 1146/5

Służebność przejścia i przejazdu
do dz. nr 5/98 przez
dz. nr 5/99

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 782) 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 oraz opublikowano na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl –BIP, raz w prasie internetowej –dziennik www.otoprzetargi.pl oraz www.
przetargi-getrader.pl
3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. 61 8925-814 lub 815.
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CENY ZBÓŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 12 marca 2016 r.) ceny skupu zbóż na poziomie :
żyto na mąkę 500 - 530 zł/tona, pszenica na mąkę 610 - 640 zł/t, jęczmień na kaszę 570 - 580 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu
zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę
do 590-630 zł/t, pszenżyto do 550 zł/tona, jęczmień na paszę 560 - 590
zł/t, żyto na paszę 480 – 500 zł/tona, kukurydza (sucha) do 640 zł/t. Do
w/w cen należy doliczyć VAT.
Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto, jęczmień 30 - 33 zł, pszenica 35-38 zł za 50 kg. Ziemniaki 0,80 - 1,00
zł/kg. Ceny warzyw - marchew, cebula, czerwone buraczki 1,50 - 2,50
zł/kg, pietruszka, seler ok. 6,00 zł/kg, kapusta do 3,0 zł/główka, ogórki
10,0 zł/kg, pomidory 6,0 - 10,0 zł/kg. Jabłka 1,50- 2,50 zł/kg. Jaja kurze
0,50 - 0,65 zł/szt.
CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 12 marca 2016 r.): 3,70 – 3,80 zł/kg
plus VAT. Maciory ok. 2,30 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt 130 - 200
zł/para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 7,00 - 8,00 zł za 1
kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki 6,70 - 7,30
zł/kg plus VAT, jałówki 5,90– 6,30 zł/kg, krowy 3,70 - 4,60 zł/kg plus
VAT. Mleko w skupie w cenie około 0,82 - 1,04 zł/litr plus VAT. Rok
temu cena 0,95 – 1,25 zł/litr plus VAT.
INNE CENY – NA DZIEŃ 12 marca 2016 r.
Nawozy : mocznik 1450-1530 zł/tona, saletra amonowa 1310-1350
zł/t, saletrzak do 1200 zł, polifoska „6” 1700 – 1800 zł/t, sól potasowa
ok.1630 zł/t. Otręby pszenne ok. 520 - 620 zł/tona. Otręby żytnie do
500 zł/t. Śruta sojowa do 2000 zł/tona – podobnie jak rok temu, śruta
rzepakowa do 1300 zł/tona. Cena oleju napędowego 3,80 – 3,95 zł/litr.
Rok temu cena 4,75 – 4,85 zł/litr.
INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: pszenica na mąkę była w cenie ok. 720
zł/tonę, a pozostałe zboża na tym samym poziomie cen co teraz. Raczej
nie wzrosną.
Cena skupu tuczników rok temu wynosiła 3,80 zł/kg i teraz ok. 3,80
zł /kg. Może cena nieco wzrośnie przed Świętami Wielkanocnymi i oby
nie „spadła”. Hodowcy trzody chlewnej są nadal w trudnej sytuacji
z opłacalnością chowu.
Od 18 lutego do 18 marca br. Rolnicy mogli składać wnioski do
Agencji Rynku Rolnego o dopłatę do produkcji tuczników i macior,
które zostały sprzedane w okresie od 1 października do 31 grudnia
2015 roku.
Od 1 grudnia 2015 ARiMR wypłaca pełne płatności bezpośrednie
za 2015. Dla rolników oczekujących na dopłaty za 2015 mają zostać
uruchomione kredyty obrotowe (ok. 450 zł/ha) na zakup środków do
produkcji rolnej. Rolnicy otrzymują już druki nowych wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2016. Od 15 marca br. można składać te wnioski
do Biura Powiatowego ARiMR.
Od 15 stycznia – do 25 czerwca rolnicy mogą składać do ARR wnioski o dopłatę do „materiału siewnego” zbóż wysianych jesienią 2015
i wiosną 2016. Są nowe zasady. Stawki dopłat do 1 ha będą znane po
25 czerwca tego roku. Ceny kwalifikowanego, jarego zboża siewnego
podobne jak wiosną 2015 roku.
Od 31 marca do 29 kwietnia będzie nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw”, w tym na zakup nowych ciągników i maszyn

rolniczych z PROW 2014 – 2020. Życzę naszym rolnikom, aby także
skorzystali z takiej pomocy.
Więcej informacji na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz od doradcy rolników – również telefonicznie.
Radzę też obserwować zasiewy ozimin - bo są „placowe” wymarznięcia niektórych upraw jęczmienia ozimego, pszenżyta i rzepaku.
Pozostaje mi życzyć Rolnikom w miarę ciepłej, pogodnej wiosny oraz
Zdrowych, Spokojnych Świąt Wielkanocnych!
Skoki, 14 marca 2016 r. 		
Doradca Rolników - Stanisław Kida

Witamy w gronie sołtysów
Nie wnikając w to, czy nie wytrzymali ciężaru obowiązków, czy splendoru i zaszczytów płynących z pełnionej funkcji, możemy w skrócie
stwierdzić, że 4 Sołtysów w Gminie Skoki nie wytrzymało próby czasu
i przed upływem 4 letniej kadencji zrezygnowało ze stanowiska.
Wśród rezygnujących z funkcji Sołtysów znaleźli się Sołtysi: Sławicy- Daniel Gapiński, Roszkowa- Piotr Wojnach, Rakojad- Robert
Januchowski i Kakulina- Paulina Pinkowska.
Rezygnacje te zobligowały Burmistrza do zwołania zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia
w tych Sołectwach wyborów nowych Sołtysów. Obecnie możemy powiedzieć, że zebrania te szczęśliwie doprowadziły do wyboru następców
ustępujących osób i w gronie 27 Sołtysów Gminy Skoki działać będą:
- Małgorzata Florysiak – Sołtys Sołectwa Sławica
- Janina Koteras – Sołtys Sołectwa Roszkowo
- Mirosław Guzek – Sołtys Sołectwa Rakojady
- Marian Gruszka – Sołtys Sołectwa Kakulin
Witając wszystkich nowo wybranych Sołtysów w gronie samorządów
wiejskich gratulujemy Im wyboru, życzymy sukcesów w realizacji
wiążących się z przyjętą funkcją zadań oraz uznania ze strony współmieszkańców i wytrwania przynajmniej do końca obecnej kadencji
samorządów wiejskich.
Edmund Lubawy

O ważnych sprawach w Lechlinie
11 lutego w Lechlinie odbyło się ważne z punktu widzenia mieszkańców zebranie wiejskie.
W zebraniu udział wzięli: Burmistrz Tadeusz Kłos oraz funkcjonariusze policji Komendant Komisariatu Policji w Skokach Damian Zych
i Piotr Rojtek ze Skoków na czele z komisarzem Łukaszem Gulczyńskim z Wągrowca, którzy przedstawili zakres działań na terenie Gminy
Skoki, podając wskazówki jak przeciwdziałać oszustom, naciągaczom
i jak zapobiegać kradzieżom przez środowiska romskie oraz wyczulili
właścicieli psów na zwiększoną uwagę i zamykanie tych zwierząt, gdyż
będą nakładane mandaty za biegające psy luzem.
Głos również zajął Gminny Komendant Straży Pożarnej Marek
Gramza z Lechlina, który przybliżył mieszkańcom działalność wszystkich jednostek OSP na terenie Gminy Skoki, a także poinformował
czemu służy numer alarmowy 112. Nie zabrakło także głosu miejscowego księdza Proboszcza Sławomira Komorskiego, który zwrócił się
do mieszkańców z prośbą o pomoc w przygotowaniu miejsc noclegowych, a także posiłków i rozrywki dla pielgrzymów z zagranicy, którzy
będą gościć w lipcu tego roku w Lechlinie oczekując na przyjazd Ojca
Świętego do Krakowa.
Na sam koniec przemówił do obecnych Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki Tadeusz Kłos, odpowiadając na zadawane przez mieszkańców
pytania, a także wymienił niektóre inwestycje gminne przewidziane
na obecny rok.
Ryszard Kobus
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XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
25 lutego 2016 na swej XVII sesji, z udziałem 14 radnych obradowała
Rada Miejska Gminy Skoki. Obradom przewodniczył radny Zbigniew
Kujawa, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Paweł Grabiński.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 24 następujące
uchwały:
1. Uchwałę nr XVII/100/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
Uchwałą tą Rada zwiększyła wydatki budżetu Gminy na 2016 o kwotę
787.764,00 zł. W rezultacie wprowadzonych zmian wydatki budżetu
Gminy Skoki wynoszą łącznie 37.454.073 zł, w tym: wydatki bieżące
31.318.888 zł i wydatki majątkowe 6.135.185 zł.
Wprowadzone zmiany szczegółowo określone zostały w Uzasadnieniu
oraz w załączniku nr 1 do Uchwały.
2. Uchwałę nr XVII/101/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2016-2036.
Uchwałą tą Rada zmieniła treść załączników nr 1 i nr 2 do swej
Uchwały nr XVI/ 95/ 2015 z dnia 22 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2016-2036.
3. Uchwałę nr XVII/102/2016 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Powyższą uchwałą Rada ustaliła wysokość ekwiwalentu przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach
ratowniczych oraz szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę. Zgodnie z postanowieniem omawianej uchwały
członek OSP będzie otrzymywał ekwiwalent za 1 godzinę uczestnictwa:
- w działaniach ratowniczych w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przed dniem naliczenia ekwiwalentu przez
Prezesa GUS-u, z wyłączeniem udziału w działaniach ratowniczych
obejmujących likwidację os i szerszeni , za które ustala się ekwiwalent
w wysokości 9,00 zł za 1 godzinę;
- w szkoleniach ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę w wysokości 10,00 zł.
4. Uchwałę nr XVII/103/2016 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki na 2017.
Stwierdzając, że w latach 2010- 2011, tj. w latach, w których na terenie
Gminy Skoki istniał wyodrębniony Fundusz Sołecki, nie został spełniony
najważniejszy zakładany przez ustawodawcę cel, którym było pobudzenie
aktywności mieszkańców poszczególnych Sołectw, Rada postanowiła nie
wyrażać zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2017.
5. Uchwałę nr XVII/104/2016 w sprawie wysokości i zasad ustalania
oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie
Gminy Skoki żłobki lub kluby dziecięce.
Omawianą Uchwałą Rada ustaliła wysokość dotacji celowej udzielanej
z budżetu Gminy Skoki podmiotom prowadzącym na terenie Gminy
żłobki lub kluby dziecięce. Równocześnie ustalono też zasady udzielania
i rozliczania tej dotacji.
6. Uchwałę nr XVII/105/2016 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Wypełniając ustawowy obowiązek nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami niniejszą uchwałą Rada ustaliła plan nadzoru nad w/w podmiotami. Zgodnie z przyjętym planem
kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach i klubach
dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy będzie prowadzona raz
w roku. Natomiast kontrola warunków i jakości świadczonej opieki przez
opiekunów dziennych odbywać się będzie dwa razy w roku.
7. Uchwałę nr XVII/106/2016 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji,
liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych
do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do
klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Skoki.

Uchwałą tą Rada ustaliła, że pierwszeństwo w przyjęciu do klas
pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Skoki mają kandydaci zamieszkali na terenie obwodu ich działania.
Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem ich działania mogą być
przyjęci w drugim etapie rekrutacji jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi
miejscami. W uchwale określono też kryteria i odpowiadające im liczby
punktów, które powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna
winna stosować na II etapie rekrutacji.
8. Uchwałę nr XVII/107/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Zamkowej 11 w Skokach
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie działki
nr 78/2.
Omawianą uchwałą Rada przeznaczyła do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 1
w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym w Skokach przy
ul Zamkowej nr.11 o ogólnej powierzchni użytkowej 33,70 m2. Wraz
ze sprzedażą omawianego lokalu mieszkalnego zbywany będzie udział
w częściach wspólnych budynku oraz udział w gruncie działki nr 78/2
o pow. 0,1639 ha w wysokości 337/2709 na prawie użytkowania wieczystego gruntu z terminem trwania tego prawa do 23 kwietnia 2096. W/
w nieruchomość zapisana jest w Księdze Wieczystej PO1B/00060721/8
SR Wągrowiec i oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 78/ 2
o pow. 0,1639 ha.
9. Uchwałę nr XVII/ 108/ 2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ulicy Zamkowej 11 w Skokach
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie działki
nr 78/2.
W/w Uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej komunalnego lokalu
mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 38,80 m2 w budynku przy ul
Zamkowej nr 11 w Sokach. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz
z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w wysokości
388/2709 w gruncie stanowiącym nieruchomość ujawnioną w Księdze
Wieczystej PO1B/00060721/8 SR Wągrowiec i oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 78/2 o pow. 0,1639 ha.
10. Uchwałę nr XVII/109/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym
i budynkami gospodarczymi położonej we wsi Rejowiec.
Uchwałą tą Rada przeznaczyła do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomość komunalną zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi
położoną w Rejowcu.
Nieruchomość ta geodezyjnie oznaczona została jako działka nr 182/3,
a jej powierzchnia wynosi 0,1332 ha- zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z jednym lokalem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi.
W myśl przepisów budynek mieszkalny, w którym znajduje się jeden lokal
mieszkalny może być sprzedany jego najemcy w drodze bezprzetargowej
11. Uchwałę nr XVII/110/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej obręb geodezyjny
Szczodrochowo przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Uchwałą tą Rada przeznaczyła do sprzedaży 19 położonych w Sławie
Wielkopolskiej i przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne
działek komunalnych.
12. Uchwałę nr XVII/111/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Skoki.
Omawianą Uchwałą Rada wyraziła zgodę na ustanowienie na rzecz
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej
Goślinie i jego następców prawnych nieodpłatnego i bezterminowego
prawa służebności przejścia i przejazdu na 4 określonych w niej nieruchomościach stanowiących własność Gminy Skoki. Prawo to ogranicza
się do korzystanie przez wskazany podmiot z pasów gruntu na działkach
wymienionych w załączniku nr 1, w granicach oznaczonych na mapach
stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały i ma na celu umożliwianie dotarcia do nieruchomości na których wybudowane zostały przez Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka” przepompownie ścieków w ramach
Dokończenie na str. 10
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projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic”.
13. Uchwałę nr XVII/112/2016 w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
Uchwałą tą, przy niezmienności stawek obowiązujących na terenie
Gminy za odbiór segregowanych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, Rada zwiększyła opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.
Celem ograniczenia ilości gospodarstw domowych niesegregujących
odpady, ustalono że stawka tej opłaty wynosić będzie dwukrotność opłaty
obowiązującej w gospodarstwach segregujących odpady.
14. Uchwałę nr XVII/113/2016 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Celem zmniejszenia liczby nieruchomości niesegregujących odpady,
a tym samym celem wypełnienia zadań wyznaczonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 w sprawie poziomów
recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 645) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012
roku w sprawie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania
poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676)
Rada wprowadziła zróżnicowane opłaty dla właścicieli nieruchomości
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Zgodnie z tą Uchwałą :
- dla właścicieli nieruchomości stosujących segregację odpadów dotychczasowe stawki opłaty nie ulegają zmianie,
- dla właścicieli nieruchomości nie stosujących segregacje odpadów,
stawki opłaty wynosić będą dwukrotność stawek obowiązujących przy
segregacji odpadów.
15. Uchwałę nr XVII/114/2016 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W dotychczasowej uchwale regulującej w/w zagadnienia brak było
uregulowań dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.
Problem ten został uregulowany Uchwałami Rady Miejskiej nr
XVII/115/2016 i nr XV/116/2016 i w związku z tym należało dostosować
wzory deklaracji za odbiór odpadów komunalnych, co nastąpiło drogą
podjęcia przez Radę powyższej Uchwały.
16. Uchwałę nr XVII/115/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Omawianą Uchwałą Rada zmieniła możliwości dot. terminu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z postanowieniem tej uchwały:
- Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne uiszcza się
miesięcznie, z góry, do 25 każdego miesiąca.
- Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się działki letniskowe oraz
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszcza się jednorazowo,
z góry do 25 lipca każdego roku.
Opłatę tę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
w Skokach bądź w kasie Urzędu.
17. Uchwałę nr XVII/116/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
Uchwałą tą, dążąc do ograniczenia liczby nieruchomości na których
właściciele nie prowadzą segregacji odpadów, Rada obok podstawowej
stawki ryczałtowej obowiązującej za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wynoszącej 114,00 zł,
wprowadziła dla właścicieli takich nieruchomości, którzy nie prowadzą
segregacji odpadów stawkę w wysokości 228,00 zł.
18. Uchwałę nr XVII/117/2016 w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Skoki na rok 2016.
Omawianą Uchwałą Rada uchwaliła „Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Skoki na rok 2016”.
W „Programie” ustalono zasady postępowania i działalności w celu
zapobiegania bezdomności zwierząt m.in. poprzez:
• Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
• Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
• Odławianie bezdomnych zwierząt.
• Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach
dla zwierząt.
• Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
• Usypianie ślepych miotów.
• Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich.
• Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
19. Uchwałę nr XVII/118/2016 w sprawie przyjęcia „Regulaminu
korzystania z boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni położonego
przy stadionie sportowym w Sokach”.
Omawianą uchwałą Rada ustaliła „Regulamin korzystania z boiska
piłkarskiego o sztucznej nawierzchni położonego przy stadionie sportowym w Skokach”
20. Uchwałę nr XVII/119/2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej w Potrzanowie.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie
części nieruchomości o powierzchni 2 ha przejętej od Okręgowego
Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, a położonej
nad jeziorem Włókna w Potrzanowie, obok terenów na których obecnie
budowana jest plaża gminna. Wydzierżawiany grunt nie posiada dojazdu
do drogi publicznej i nie stanowi nieruchomości samodzielnej. Stąd też
wydzierżawienie jej dotychczasowemu dzierżawcy, który drogą umów
z właścicielami działek sąsiednich zagwarantował sobie do niej dojazd
Rada uznała za uzasadnione.
21. Uchwałę nr XV/II/120/2016 w sprawie inkasa podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości.
W związku z zaistniałą w ostatnim czasie zmianą na stanowisku 4 sołtysów Rada postanowiła wprowadzić jednolite uregulowania dot. inkasu
podatków lokalnych. W uchwale określono sołtysów uprawnionych do
prowadzenia inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz
ich wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3% zainkasowanych kwot.
Ustalono też, że w przypadku zmiany na stanowisku sołtysa, poboru
podatków, do czasu wejścia w życie nowej uchwały, dokonywać będzie
osoba, która wcześniej pełniła funkcje sołtysa.
22. Uchwałę nr XVII/121/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
wokół stacji kolejowej w Sławie Wielkopolskiej i wzdłuż fragmentu linii
kolejowej nr 356 w Skokach.
Uchwalą tą Rada postanowiła przystąpić do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Sławie Wielkopolskiej i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356
w Skokach i drogi wojewódzkiej nr 196 w Skokach. Z inicjatywą opracowania takiego planu wystąpiło Stowarzyszenie Metropolia Poznań,
którego Miasto i Gmina Skoki jest członkiem i które realizuje program
Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Opracowanie tego
planu jest niezbędne dla rozwoju kolei metropolitalnej, koncentracji
rozwoju na terenach z dobrym dostępem do stacji lub przystanków
kolejowych i przejęcia przez gminy dworców i terenów przystanków
kolejowych.. Opracowany plan miejscowy ma być inspiracją dla rewitalizacji terenu wokół istniejącej stacji kolejowej.
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24. Uchwałę nr XVII/122/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
wokół dworca w Skokach i wzdłuż linii kolejowej nr 356 w Roszkowie
Omawianą Uchwałą Rada postanowiła przystąpić do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
wokół dworca kolejowego w Skokach i terenów wzdłuż linii kolejowej
nr 356 i drogi wojewódzkiej nr 196 w Roszkowie. Plan miejscowy ma
być inspiracją dla rewitalizacji terenu wokół istniejącej stacji kolejowej
w Skokach.
25. Uchwałę nr XVII/123/2016 w sprawie wyznaczenia Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skokach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
Omawianą Uchwałą Rada wyznaczyła Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skokach do realizacji zadań powierzonych gminom na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Wszystkie podjęte Uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy. Wszystkie, wraz z Protokółem sesji Rady znajdują
się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na stanowisku ds.
Rady i jej organów (pokój nr 8) oraz w Internecie w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Skoki na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl
Edmund Lubawy

Miłośnicy Skoków
obradowali
Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej zebrali się w piątkowe popołudnie,
11 marca, by uczestniczyć w statutowym Walnym Zebraniu Członków.
Poświęcone ono było sprawozdaniu z podejmowanych przez organizację działań od chwili założenia do dziś (8.11.2014 – 11.03.2016)
a także podaniu najważniejszych zadań na najbliższy okres działalności. Pomysłodawczyni założenia Towarzystwa, Iwona Migasiewicz,
zaprezentowała kalendarium ilustrowane zdjęciami w postaci slajdów.
Członkowie TMMSiZS oraz reprezentujący je tzw. tymczasowy zarząd
uczestniczyli dotychczas w kilkudziesięciu przedsięwzięciach. Za
entuzjazm, wszelką pracę i poświęcony czas oraz za chęć dzielenia się
wiedzą i doświadczeniem Iwona Migasiewicz podziękowała członkom
działającego dotychczas tzw. tymczasowego zarządu, który prócz niej
stanowili: Franciszek Baranowski, Krzysztof Jachna, Danuta Kęsik,
Bożena Kołpowska, Marcin Krzepkowski, Dorota Mrozińska. Podziękowania skierowała również do komisji statutowej, czyli do Marii Malinowskiej, Janusza Króla, Krzysztofa Jachny i Adama Mrozińskiego.
Najważniejszym jednak elementem spotkania były pierwsze po
rejestracji w KRS wybory władz Towarzystwa, które wyłoniono poprzez tajne głosowanie spośród stanowiących kworum 36 członków
obecnych na zebraniu.
Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
Zarząd
Prezes – Iwona Migasiewicz
Wiceprezes – Dorota Mrozińska
Skarbnik – Bożena Kołpowska
Członkowie Zarządu - Danuta Kęsik, Maria Malinowska,
Stefan Mikołajczak, Adam Mroziński
Komisja Rewizyjna - Jadwiga Ranke, Elżbieta Kasprzak,
Dariusz Lipczyński
Sąd Koleżeński – Anna Jachna, Franciszek Baranowski, Janusz Król
Przed nowo wybranymi władzami i wszystkimi członkami tej najmłodszej skockiej organizacji stoi kilka ważkich, statutowych zadań,
o czym pisano na łamach prasy w maju 2015. W najbliższym czasie
gros działań skupionych będzie wokół przygotowań do jubileuszu 650.
rocznicy lokacji miasta Skoki, który wspólnie z mieszkańcami i innymi
skockimi organizacjami TMMSiZS obchodzić będzie w przyszłym roku.
TMMSiZS
Z Towarzystwem Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej można kontaktować się na razie drogą elektroniczną pod adresem: towarzystwo-skoki@wp.pl

Odpowiedzialny Kierowca to kampania profilaktyczno-edukacyjna,
do której po raz kolejny przystąpiła nasza Gmina a skierowana jest do
dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej cel to propagowanie wśród wszystkich
uczestników ruchu drogowego dobrych postaw na drodze. Edukacja
dotyczy zarówno trzeźwości za kierownicą, znajomości przepisów drogowych, kultury na drodze oraz odpowiedzialnego zachowania, które
zapewni bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom drogi.
Kampanię zorganizowało Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu a partnerem merytorycznym jest Komenda
Główna Policji.
Biuro Prewencji Ruchu Drogowego przygotowało warstwę merytoryczną materiałów edukacyjno – profilaktycznych (ulotki, plakaty,
testy, poradniki itp.), które trafiły już do szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta i Gminy, Biblioteki Publicznej i Komisariatu
Policji w Skokach.
Patronem honorowym kampanii są Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
Główne cele kampanii w 2016 roku:
1) Edukacja kierowców w zakresie trzeźwego prowadzenia samochodu.
Przybliżamy zmiany dotyczące jazdy samochodem po alkoholu jakie
zaszły w polskim prawie w 2015 roku. Powołując się na Kodeks Karny
oraz Kodeks Wykroczeń w przystępny sposób opisujemy konsekwencje
karne nietrzeźwej jazdy samochodem. Kierowca dowie się jak wygląda
kontrola drogowa na obecność alkoholu oraz postępowanie w sprawie
pijanego kierowcy.
2) Edukacja w zakresie trzeźwej jazdy rowerem.
Przybliżamy rowerzystom przepisy dotyczące jazdy rowerem po
alkoholu. Tłumaczymy, czym jest stan po użyciu alkoholu oraz stan
nietrzeźwości. Rowerzysta dowie się, że jazda rowerem po alkoholu to
wykroczenie, za które grozi odpowiedzialność karna. Zachęcamy rowerzystów do przestrzegania przepisów drogowych i kulturalnej jazdy.
3) Edukacja kierowców w zakresie negatywnego wpływu narkotyków
i dopalaczy na prowadzenie samochodu.
Przybliżamy kierowcom konsekwencje prawne jazdy samochodem pod wpływem środków odurzających. Powołując się na ustawę
przeciwdziałania narkomanii wyjaśniamy nową definicję dopalaczy.
Kierowca dowie się, jak wygląda kontrola drogowa na obecność środków odurzających.
4) Edukacja młodzieży w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich.
Przybliżamy nastolatkom przepisy związane z odpowiedzialnością
karną nieletnich. Wyjaśniamy czym jest: czyn karalny, demoralizacja,
sąd rodzinny, przestępstwo, wykroczenie. Uświadamiamy, że spożywanie alkoholu przez nieletnich, jazda samochodem czy rowerem
po alkoholu to czyny zabronione i grożą za to konsekwencje prawne.
5) Edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania w ruchu
drogowym pieszo i rowerem.
Za pomocą ćwiczeń i edukacyjnych kart pracy zachęcamy dzieci
(przedszkolaki, uczniów szkoły podstawowej) do dbania o bezpieczeństwo na drodze. Przygotujemy najmłodszych do bezpiecznego przechodzenia przez drogę czy bezpiecznej jazdy na rowerze. Dzieci dowiedzą
się, że rowerem i samochodem może kierować tylko trzeźwy kierowca.
Wszystkich mieszkańców Gminy zachęcamy do zapoznania się
z materiałami edukacyjno - profilaktycznymi
opr. Małgorzata Szpendowska-Wylegalska
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POROZMAWIAJMY O ZDROWIU

Badania i konsultacje
profilaktyczne w 2015
Blisko 1000 osób z terenu naszej gminy skorzystało z szerokiego wachlarza bezpłatnych porad i konsultacji prozdrowotnych, a duża ich część została objęta badaniami
profilaktycznymi.
Jak co roku podsumowujemy działania
w zakresie profilaktyki
zdrowotnej zrealizowane w roku poprzednim
przez Samorząd Gminy Skoki. Zachęcamy
naszych mieszkańców
do korzystania z wszelkich oferowanych przez
Narodowy Fundusz
Zdrowia bezpłatnych
badań profilaktycznych.
W 2015 podjęliśmy szereg działań w tej dziedzinie.
Nasze Miasto 15 razy odwiedził mammobus.
Bezpłatnie przebadano 362 Pań w wieku 50-69
lat, które w ostatnich dwóch latach nie wykonywały badań mammograficznych. Z danych
zamieszczonych na stronie Wojewódzkiego
Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
wynika, że w 2015 badaniem objęto na terenie:
Miasta Skoki – 67,24% i Gminy Skoki 56,47%
populacji.
Drugi już raz zorganizowaliśmy badania
znamion na skórze pod kontem czerniaka, które
odbyły się 17 maja. Badania skóry wykonywano
wideodermatoskopem. Przebadano 30 osób.
W tym samym dniu można było także skorzystać
z bezpłatnych porad dietetyka, na co zdecydowało się 20 osób.
21 listopada umożliwiliśmy mieszkańcom
badania densytometryczne w kierunku osteoporozy. Badanie skierowane było do osób
od 35 roku życia. Z akcji skorzystało 59 osób.
Przystąpiliśmy również do realizacji programów profilaktycznych finansowanych ze
środków budżetu województwa wielopolskiego.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
realizuje zadania z zakresu promocji i ochrony
zdrowia w ramach „Wojewódzkiego Programu
Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 20092013”, koordynowany przez Departament
Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Celem Programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia Mieszkańców Wielkopolski
oraz zmniejszenia nierówności w dostępie do
specjalistycznych badań. W ramach tych działań, przeprowadzono następujące programy:
– program profilaktyki raka gruczołu krokowego (badanie krwi w kierunku PSA). 31 lipca
przebadano 43 panów, w tym 5 nieprawidłowych wyników.

– program profilaktyki raka jelita grubego (u
kobiet i mężczyzn badanie na obecność krwi
utajonej). W ramach tego programu przeprowadzono spotkanie edukacyjne oraz badanie
na krew utajoną w kale dla osób, które ukończyły 50 rok życia. Zbadano 76 osób, w tym 10
nieprawidłowych wyników.
– program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców (badania RTG
i spirometria dla kobiet i mężczyzn). Badania
przeprowadzono 18 listopada, wykonano 68
RTG płuc oraz 52 spirometrii.
W ramach współpracy z Wojewódzkim
Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy w Poznaniu zorganizowaliśmy spotkanie edukacyjne na temat badań
cytologicznych i profilaktyki nowotworowej
dla uczennic gimnazjum, wychowanek MOW
w Antoniewie oraz pracownic Urzędu Miasta
i Gminy w Skokach.
Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie
mieszkańców Naszej Gminy bezpłatnymi
badaniami profilaktycznymi. Z naszych obserwacji wynika, że chętniej badają się panie,
niż panowie, ale z roku na rok panów również
przybywa. Pamiętajcie Państwo, że badając się
profilaktycznie dajecie sobie szanse wyprzedzenia choroby.
Życzymy zdrowia.
Katarzyna Przybysz
W ramach programu „W zdrowym ciele
zdrowy duch II” realizowanego przez Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka – ALIA
z Antoniewa na zlecenie Gminy Skoki badaniami profilaktycznymi w kierunku oznaczenia
profilu lipidowego objęto 50 mieszkańców
naszej gminy w wielu 50+. 40 osób w ramach
tego samego działania objęto konsultacjami
dietetycznymi.
Karolina Stefaniak

Przychodnia Falco informuje…

Przychodnia oferuje pacjentom oprócz
poradni działających w ramach NFZ poradnie specjalistyczne przyjmujące pacjentów
prywatnie. W dalszym ciągu rozszerzana jest
oferta usług aby zapewnić pacjentom fachową opiekę lekarzy specjalistów w miejscu
zamieszkania.
W ramach przychodni funkcjonuje między
innymi prywatny Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii. Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 - do
ostatniego umówionego pacjenta.
Rejestracja osobiście lub pod nr telefonu
507335222. Gabinet znajduje się od strony
ul. Wągrowieckiej, ostatnie wejście.
Zakres usług:
• krioterapia
• sollux
• zabiegi laserowe
• ultradźwięki (klasyczne, z fonoforezą
i z elektrofonoforezą)
• zabiegi prądowe (diadynamik, prądy interferencyjne, galwanizacja, jonoforeza,
elektrostymulacja, tens, tonoliza)
• masaż klasyczny, masaż limfatyczny
• ćwiczenia na podwieszkach
• rehabilitacja indywidualna z rehabilitantem
• terapia manualna lędźwiowego odcinka
kręgosłupa
• instruktaż ćwiczeń
Wszystkie zabiegi oferowane są w konkurencyjnych cenach.
W miesiącu kwietniu
zaplanowano prywatne
konsultacje specjalistyczne:
Urologa
14.04.2016 od godz.17.00. W ramach konsultacji możliwość wykonania badania USG
dróg moczowych.
Neurologa
22.04.2016 od godz. 9.00. W ramach konsultacji możliwość wykonania badania USG
DOPPLER tętnic szyjnych i kręgowych.
oraz:
Badania USG
01.04.2016 od godz.13.00, badanie z opisem i konsultacją lekarską na miejscu.
Będzie można wykonać między innymi:
USG DOPPLER tętnic i żył kończyn górnych i dolnych, USG jamy brzusznej, USG
tarczycy, USG nerek, USG prostaty
Badania wzroku
14.04.2016 od godz.9.00. Bezpłatne komputerowe badania ostrości wzroku dla osób
powyżej 15 roku życia. Istnieje możliwość
zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek
do własnych oprawek.
Na wszystkie powyższe prywatne konsultacje specjalistyczne oraz badania pacjenci
mogą zapisywać się osobiście w rejestracji
Przychodni FALCO lub telefonicznie pod nr
61 8124171.
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KRONIKA 112
Kolejny samochód spłonął
Rano, 22 lutego OSP w Skokach została zadysponowana do miejscowości Jagniewice do pożaru samochodu. W momencie przybycia
zastępu GBA z OSP Skoki zastano palący się samochód na pasie
drogi, który cały był objęty płomieniami. Dowódca wydał polecenie
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz podania jednego prądu wody
w natarciu na palący się pojazd. Duże niebezpieczeństwo stwarzała
butla od instalacji gazowej, która była zamontowana w pojeździe.
W czasie prowadzenia działań ratowniczych droga była zamknięta.
Od początku roku jest to trzecie tego typu zdarzenie związane
z pożarem samochodu, do którego była dysponowana jednostka
z OSP Skoki. Zwracamy się z prośbą do kierowców o sprawdzenie
stanu technicznego pojazdów w celu uniknięcia podobnych zdarzeń
stwarzających duże zagrożenie.
Siły i środki obecne na miejscu zdarzenia: Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach
Piotr Kaczmarek

Samochodem w drzewo
Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu 22 lutego ok. godz. 19:50 wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym dotyczącym uderzenia samochodu osobowego w przydrożne
drzewo w miejscowości Chociszewo. Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z: OSP Skoki GBA 2,5/16 oraz JRG Wągrowiec. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren prowadzonych działań,
gdzie pojazd uczestniczący w zdarzeniu znajdował się poza obrębem
szlaku komunikacyjnego. W wypadku poszkodowana została jedna
osoba, kierujący pojazdem, który opuścił pojazd przed przybyciem
służb ratowniczych. Działania ratowników polegały na udzieleniu kierującemu kwalifikowanej pierwszej pomocy , który został przekazany
i zaopatrzony przez przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa
Medycznego. Równolegle z prowadzonymi działaniami ratownicy rozłączyli akumulator w uszkodzonym pojeździe oraz kierowali ruchem
drogowym, który w momencie wykonywania działań ratowniczych
odbywał się wahadłowo. Miejsce zdarzenia zostało przekazane Policji,
która bada okoliczności wypadku.
Służby obecne na miejscu zdarzenia: Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, JRG PSP Wągrowiec, Ochotnicza Straż Pożarna
w Skokach
Piotr Kaczmarek

Pracowity poranek strażaków
Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach 9 marca
br. od wczesnych godzin
porannych została zadysponowana do zdarzeń
związanych z nagłymi
opadami śniegu. Do
pierwszego zdarzenia
doszło po godz. 5.00 przy
zjeździe z DW 196 (obwodnica) w kierunku centrum Skoków, autobus pracowniczy wpadł w poślizg i zjechał do przydrożnego rowu.
Na szczęście nikomu z pasażerów nic się nie stało, a działania straży
pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przekazaniu
terenu działań przybyłej Policji.
Drugie zdarzenie miało miejsce również na DW 196, tym razem
w kierunku Wągrowca, do zdarzenia ratownicy udali się zastępem
GBA. W momencie dojazdu zastano auto, które w wyniku poślizgu
wypadło z drogi. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenie oraz odłączyli zasilanie w pojeździe. W momencie prowadzenia działań przy
obu zdarzeniach ruchem kierowała Policja.
Piotr Kaczmarek
foto: K. Wontroba, M. Michalak
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZOWYBORCZE OSP
20 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lechlinie, któremu przewodniczył dh
Marek Gramza.
Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za rok 2015, następnie
wybrano nowy skład Zarządu:
- Prezes			
- dh Marek Gramza
- Wiceprezes-naczelnik		
- dh Roman Kerger
- Sekretarz			
- dh Witold Bzdęga
- Skarbnik			
- dh Kamil Gramza
- Kronikarz			
- dh Waldemar Gramza
- Gospodarz			
- dh Artur Szymański
Komisja Rewizyjna:
- Przewodniczący		
- dh Grzegorz Marciniak
- Sekretarz			
- dh Adam Jung
- Członek			
- dh Marcin Owczarzak

Ochotnicza Straż Pożarna w Potrzanowie
21.02.2016 wybrała następujący skład Zarządu:
- Prezes			
- dh Grzegorz Janecko
- Wiceprezes-naczelnik		
- dh Białachowski Marcin
- Wiceprezes			
- dh Michał Bochyński
- Z-ca naczelnika		
- dh Zbigniew Maziarz
- Sekretarz			
- dh Łukasz Kantorski
- Skarbnik			
- dh Tomasz Liberski
- Gospodarz			
- dh Wiesław Łączyński
Komisja Rewizyjna:
- Przewodniczący		
- dh Jan Broda
- Sekretarz			
- dh Kamil Springer
- Członek			
- dh Wojciech Trąbka
Kinga Świder

Ćwiczenia „POLINOVA”
27 lutego na terenie fabryki mebli POLINOVA zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu manewry pożarnicze dla służb z terenu powiatu wągrowieckiego.
W manewrach udział brali również strażacy ze skockiej Ochotniczej
Straży Pożarnej, którzy udali się zastępem GCBA w miejsce koncentracji SIS. Celem tego typu ćwiczeń jest zapoznanie się z charakterystyką
produkcji w danym zakładzie, a jednocześnie rozpoznanie operacyjne

obiektu. Kadra dowódcza z KP PSP Wągrowiec przygotowała realne
założenia mogące wystąpić w procesie produkcji, w tym celu przygotowano scenki ćwiczebne, podczas realizacji których strażacy-ratownicy
musieli wykazać się praktycznymi umiejętnościami.
Należy podkreślić, że tego typu działanie ma ogromny wpływ na
koordynację działań wszystkich jednostek z terenu powiatu.
Piotr Kaczmarek, foto: OSP Skoki

Strażacka sobota !!!
W sobotnie popołudnie 12 marca w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skokach miało miejsce spotkanie druhów z terenu gminy z panią
Kingą Świder- Inspektorem ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej,
Komendantem Gminnym dh Markiem Gramzą oraz Prezesem OSP
w Skokach Piotrem Kaczmarkiem.

Głównym tematem spotkania było omówienie zmian w Ustawie
o ochronie przeciwpożarowej, polegajączch na wprowadzeniu Rekompensaty dla strażaków biorących udział w akcji. Omówiono także
zasady wypłacania ekwiwalentu ratownikom uczestniczącym w akcjach
ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, a także przedstawiono warunki
i zakres ubezpieczenia strażaków na skutek nieszczęśliwych wypadków
związanych z wykonywaniem czynności ratowniczych.
Druh Komendant podczas swojego wystąpienia nakazał zwracać
szczególną uwagę na przestrzeganie zasad BHP podczas akcji, a także
podkreślił konieczność szkolenia młodszych druhów.
foto: OSP Skoki
tekst: P. Kaczmarek

Otwarty Konkurs Ortograﬁczny
o „Pióro Burmistrza”
Miasta i Gminy Skoki
pod patronatem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
oraz Koła Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
w Skokach
21 maja 2016/sobota
godz. 10.00

Biblioteka Publiczna w Skokach, ul. Rogozińska 1B

DYKTANDO INDYWIDUALNE W TRZECH KATEGORIACH:
uczniowie szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wspólnie z dorosłymi
NOWOŚĆ!!! DYKTANDO DRUŻYNOWE:
zespoły 2-5 osobowe, reprezentujące instytucje, zakłady pracy,
organizacje i stowarzyszenia oraz spontaniczne grupy koleżeńskie,
rodzinne, sąsiedzkie itp.
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:
zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie biblioteki do 8 maja 2016
REGULAMINY:
szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursu będą
dostępne na stronie www.bibliotekaskoki.pl od 1 kwietnia 2016
oraz pod numerem telefonu 61 82 42 281 lub 798 824 520

Serdecznie zapraszamy!
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Zebranie Sprawozdawczo
-Wyborcze Bractwa Kurkowego
w Skokach
Odśpiewaniem Hymnu Brackiego, w sobotę, 27 lutego rozpoczęło się
Zebranie Sprawozdawczo– Wyborcze Bractwa Kurkowego w Skokach.
Z kolei Prezes Bractwa Krzysztof Jachna powitał wszystkich przybyłych i przestawił projekt porządku obrad, który zebrani akceptowali
i w myśl którego odbywały się dalsze obrady. Tak więc, po wręczeniu
uczestnikom materiałów pamiątkowych, Sprawozdania z działalności
za 2015 przedstawili:
- Wice Prezes Krzysztof Migasiewicz z pracy Zarządu i Rady Bractwa,
- Skarbnik Adam Mroziński z działalności finansowej i stanu finansów Bractwa,
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Kubiak z działalności
Komisji i kontroli finansowej Bractwa,
- Przewodniczący Sądu Honorowego Andrzej Tatara z pracy Sądu Honorowego.
Zgromadzeni członkowie przedstawione Sprawozdania przyjęli bez
zastrzeżeń i w rezultacie przeprowadzonego głosowania akceptując
działalność Zarządu oraz Rady Bractwa i Skarbnika jednogłośnie
udzielili im absolutorium za 2015.
Następnie zabrał głos Kapelan Bractwa ksiądz Karol Kaczor, który
w swym wystąpieniu najpierw w części historycznej przedstawił początki
chrześcijaństwa w Polsce, a następnie omówił program centralnych

ZHP W SKOKACH
Dzień Myśli Braterskiej 2016

22 lutego jest corocznym świętem wszystkich skautów i harcerzy na
całym świecie. Z tej okazji odbywają się okolicznościowe spotkania,
zbiórki i biwaki. Tegoroczne obchody w hufcu Wągrowiec odbyły się
w sobotę 20 lutego w Centrum Edukacji Leśnej „U Króla”. Nie zabrakło
tam też zuchów i harcerzy ze Skoków.

Podczas uroczystego ogniska podsumowany został ranking drużyn
hufca czyli rywalizacja o miano najlepszej drużyny w środowisku.
Współzawodnictwo było bardzo zacięte. Ostatecznie okazało się, że
najlepszą okazała się nasza – 7 Skocka Drużyna Harcerska „HYCE”
im. gen. Stanisława Sosabowskiego. Jako nagrodę otrzymaliśmy przechodnią trąbkę – sygnałówkę i ...zorganizowanie hufcowej imprezy
– Rajd Bohater.
Następnie wszyscy zgromadzeni podzielili się na grupy wiekowe
i wykonywali zadania tematyczne związane ze świętem. Zuchy wykonywały kartki z życzeniami, które można by wysłać do zaprzyjaźnionych
harcerzy. Harcerze młodsi przygotowywali wizerunek superbohatera.
Zadaniem harcerzy starszych było kreatywne zagospodarowanie swojego kawałka świata, jak go ulepszyć i zrobić bardziej doskonałym.
Z kolei wędrownicy buszując w sieci poszukiwali informacji o skautingu
w wybranych krajach świata.
Tego samego dnia obradowała też Hufcowi Komisja Stopni Instruktorskich, ale o tym można przeczytać w innym artykule.
Po kilku godzinach zabawy, rozmów i pieśni, zawiązawszy tradycyjny
krąg wróciliśmy do domów.

obchodów - od 14 do 16 kwietnia 2016 - 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Teraz też, zgodnie z porządkiem obrad dokonano wyboru braci na
stanowiska, na których zgodnie ze Statutem w br. kończy się ich kadencja. Marszałkiem ponownie został wybrany Przemysław Bagrowski.
Funkcję Strzelmistrza powierzono Stanisławowi Grzegorzewskiemu,
a Ogniomistrza- Alojzemu Pacholskiemu. Porucznikiem został Andrzej
Tatara. W skład Komisji Sędziowskiej wybrani zostali: Stanisław Gołembowski, Krzysztof Przykucki, Bogumił Rzepka i Aleksander Wojciechowski.
W dalszej części zebrania uchwalono preliminarz budżetowy i Plan
pracy Bractwa na rok 2016, a spotkanie brackie przy ul. Wągrowieckiej
w dniu 22 lutego tradycyjnie zakończył wspólny posiłek uczestników.
Stanisław Grzegorzewski
Ale nie był to koniec święta, które w tym roku przypadało w poniedziałek. Otóż tego dnia większość harcerzy poszła do szkoły w mundurach. Zarówno w podstawówce, jak
i w gimnazjum odbyły się krótkie audycje promujące idee harcerstwa,
wyjaśniające pojawienie się mundurowych i przybliżające obchodzone święto.
hm. Andrzej Surdyk HR

Nowa, młoda kadra skockich harcerzy
Po trwającej prawie dwa lata próbie trzech harcerzy z 7 SDH
„HYCE” zamknęło próbę przewodnikowską. Oznacza to, że po oficjalnym rozkazie komendanta hufca Wągrowiec będą mogli pod krzyżem
nosić granatową podkładkę oznaczającą pierwszy instruktorski stopień
przewodnika. Tym samym oficjalnie staną się kadrą ZHP.
Obradująca przy okazji Dnia Myśli Braterskiej i trochę wcześniej
przed wigilią Hufcowia Komisja Stopni Instruktorskich pozytywnie
zweryfikowała zrealizowane zadania. Rozmowy z kandydatami potwierdziły tylko wysoki poziom wykonania próby. Zostało już tylko
złożenie zobowiązania instruktorskiego.
Po wielu latach do elitarnego grona kadry harcerskiej dołączyli:
- Łukasz Kubiak
- Edward Surdyk
- Kacper Konieczny
Jako symbol przynależności do braci instruktorskiej środowiska
wągrowieckiego otrzymali hufcowe chusty.
hm. Andrzej Surdyk HR
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otrzymali pamiątkowe upominki. O oprawę muzyczną zadbał Marek
Zawadzki. W imieniu organizatorów zapraszamy za rok.
Kinga Świder

Czynny Orlik!!!
Rezerwacja - telefonicznie pod nr 501 20 54 46
lub osobiście u animatora, w godzinach otwarcia Orlika tj.
od poniedziałku do piątku od 16.00 do 21.00
w sobotę i niedzielę od 12.00 do 20.00
Serdecznie zapraszamy!

Dzieje się na stadionie w Skokach
Boisko o sztucznej nawierzchni
Już od początku marca pierwsi piłkarze trenowali na boisku o sztucznej nawierzchni zlokalizowanym na Stadionie Miejskim. Boisko powstało dzięki uzyskaniu dofinansowania od Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.
Regulamin korzystania z obiektu określa Uchwała nr VII/118/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 lutego 2016.
Działający na Stadionie Miejskim Klub Sportowy „WEŁNA” będzie
mógł wykorzystywać obiekt, m.in. jako boisko treningowe dla swoich
wychowanków. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć ofertę dydaktyczno-sportową obiektu. Boisko udostępniane jest od poniedziałku
do piątku w godzinach 15-20. Poniżej przedstawiamy harmonogram
treningów Wełny, w pozostałych godzinach zapraszamy mieszkańców
do skorzystania z obiektu.
Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Godzina
16-20
16-20
16-20
18-20
17-20

II zawody Gminy Skoki
w kolarstwie przełajowym
6 marca po raz drugi odbyły się w Gminie Skoki kolarskie zawody przełajowe
zorganizowane przy współudziale Wojciecha Gogolewskiego reprezentującego
TTKF Pałuki. Zawody miały miejsce
podobnie jak rok temu w lesie koło gimnazjum w Skokach. Zawodnicy ścigali się
na rundach liczących ponad 2000 m.
Najlepszym zawodnikom zawodów
w Skokach oraz pięciu najlepszym w klasyfikacji generalnej puchary i upominki
wręczał burmistrz miasta Tadeusz Kłos.
Ps. Szczegółowa relacja, galeria zdjęć
i film z zawodów znajduje na stronie
www.gmina-skoki.pl oraz na portalu społecznościowym FB Miasta
i Gminy Skoki.
Karolina Stefaniak

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej
Winter Cup Gniezno
W sobotni poranek 27.02 zespół Żaków Wełny Skoki, zameldował
się w hali przy ul . Łubiniewskiego w Gnieźnie na Ogólnopolskim dwu
dniowym Turnieju Piłki Nożnej Winter Cup. Dla chłopców z roczników 2007 i 2008 było to ogromne przeżycie i nagroda za trud włożony
w treningi przez okres zimowy i sprawdzian jak wyglądają na tle drużyn
z którymi na co dzień nie mają możliwości grania.

Boksy dla zawodników rezerwowych i opieki
przedmedycznej
W celu dostosowania do panujących norm wyposażenia stadionów
sportowych oraz poprawy warunków i zapewnienia bezpieczeństwa dla
naszych zawodników oraz gości na płycie boiska zostały zlokalizowane
boksy dla zawodników rezerwowych (2x13 miejsc) oraz boks dla opieki
przedmedycznej (3 miejsca). Mamy nadzieję, że polepszenie warunków wpłynie na polepszenie gry naszych piłkarzy czego serdecznie
im życzymy.
Kinga Świder

1000 emocji
VIII Turniej w Tysiąca odbył się 26 lutego w Rościnnie, impreza cieszy
się coraz większym zainteresowaniem- czego dowodem jest udział osób
spoza Rościnna, a nawet z innych gminy.

Zwycięzcą VIII Turnieju został Jarosław Kłosiński z Łosińca, II miejsce zajęła Wiesława Kufel z Przysieczyna a na III pozycji uplasował się
Rafał Kufel z Przysieczyna. W związku z powyższym gracze z Rościnna
okazali się bardzo gościnni. W turnieju udział wzięło 16 osób, wszyscy

Organizatorzy podzielili zespoły na dwie grupy, nasi zawodnicy trafili
do Grupy A: Zjednoczeni Trzemeszno, Szkółka Piłkarska Waldemara
Przysiudy Września, Lech Poznań, UKS Warta Śrem, Mieszko Gniezno,
Wełna Skoki. W Grupie B występowały drużyny: Elana Toruń, Zawisza
Bydgoszcz, Piast Łubowo, Mieszko Gniezno, Unia Swarzędz, FA Leszno
Regulamin Turnieju zakładał, że w sobotę 27.02 rozegrane zostaną
mecze obu grup, z której 3 najlepsze zespoły trafią do „LIGI MISTRZÓW” a pozostałe ekipy zagrają w „LIDZE EUROPEJSKIEJ”
- Mecze Faz Mistrzowskiej i Europejskiej rozegrane zostały 28 lutego.
Zespół Wełny występował w składzie: Daniel Szczupalski BR, Filip
Urbaniak BR, Bartek Juśkowiak, Paweł Deminiak, Oskar Trąbka,
Mateusz Szczepaniak, Dawid Obst, Mikołaj Springer, Marcin Andrzejewski, Tomek Teofilewski, Stanisław Sroczyński.
Wyniki z soboty 27 lutego:
Wełna Skoki 4-0 Zjednoczeni Trzemeszno
Wełna Skoki 5-1 Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Września
Wełna Skoki 2-5 Lech Poznań
Wełna Skoki 2-3 Mieszko Gniezno
Wełna Skoki 0-7 UKS Śrem
Czas meczu: 18 minut.
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Najlepszy strzelec naszego zespołu – Dawid Obst 6 bramek
Wyniki spowodowały, że Wełna pechowo uplasowała się na 4 pozycji
w tabeli, za drużynami UKS Śrem, Lech Poznań i Mieszko Gniezno.
Warto dodać, że poziom piłkarski turnieju stał na bardzo wysokim
poziomie a o końcowym wyniku sobotnich zmagań decydował mecz
z Mieszkiem Gniezno, w którym skoczanie prowadzili 1-0 oraz 2-1 by
po emocjonującej końcówce przegrać 2-3.
W rywalizacji dzieci, wynik nie jest sprawą najważniejszą, liczyła się
atmosfera dobra zabawa oraz doświadczenie zebrane podczas spotkań
z drużynami z całej wielkopolski. Nasi zawodnicy zaprezentowali się
bardzo dobrze, budząc sympatie oraz podziw kibiców zebranych w hali.
Sobotnie wyniki spowodowały, że kolejnego dnia w Niedzielę 28.02
nasi zawodnicy mierzyli swoje siły w „LIDZE EUROPEJSKIEJ”
z zespołami: Unia Swarzędz, FA Leszno, Mieszko Gniezno, Szkółka
Piłkarska Waldemara Przysiudy Września oraz Zjednoczeni Trzemeszno. Zmagania zakończyliśmy na 2 miejscu w tabeli.
Czas rozgrywania meczu – 12 min
Najlepszym strzelcem w drużynie Wełny był Dawid Obst – 6 bramek
Młodzi adepci zaprezentowali się bardzo dobrze, pokazując, że to co
w ostatnim czasie dzieje się w Klubie Wełna Skoki idzie w dobrą stronę, bardzo duże zaangażowanie rodziców zarówno w funkcjonowanie
zespołów, jak i w organizacje turniejów powoduje (zarówno w sobotę
i niedzielę na trybunach licznie zasiadali rodzice którzy dodawali otuchy
naszym zawodnikom), że młodzi chłopcy mogą spokojnie skupić się na
zabawie w piłkę nożną, która przyciąga coraz więcej dzieci na treningi.
Radosław Modlibowski

Emeryci na „Tropikalnej Wyspie”
„Tropical Islands” to leżący 60 kilometrów na południe od Berlina
i 100 kilometrów na północ od Drezna największy tropikalny park
rozrywki w Europie. To tropikalna wyspa w samym centrum Europy
zamknięta w jednej z największych samonośnych hal świata o powierzchni 66.000 metrów kwadratowych – odpowiadającej 9 boiskom
piłkarskim- będąca egzotyczną oazą z mnóstwem atrakcji i ofert relaksacyjnych, w tym także największej w Europie Strefy Saun i szeregiem
różnorakich ofert noclegowych.
Największą atrakcją „Tropical Islands” jest jej Strefa Tropikalna,
w której spragnionych odpoczynku zapraszają przedzielone Lasem

ptaka i liczne atrakcje dla najmłodszych i zjeżdżalnie wodne, a także
zlokalizowane w atrakcyjnych obiektach sklepy, kafejki i restauracje.
Wszystkie wspomniane atrakcje „Tropical Islands”, 9 marca br. stały
się dostępne i pozostaną w pamięci grupy skockich „emerytów”, która
zdecydowała się na udział w wycieczce zorganizowanej przez Zarząd
Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
a wśród której było dane się znaleźć także piszącemu te słowa.. Ale też
atrakcje i niespodzianki tego dnia towarzyszyły skoczanom od początku. Już w chwili zajęcia o godz. 4:00 miejsc w autokarze i opuszczania
Skoków zaczął sypać śnieg, którego płatki stawały się coraz większe
i wydawało się, że zima chce nadrobić nie tylko tegoroczne, ale i ubiegłoroczne zaległości. Wyglądało na to, że podróż będzie utrudniona,
a nawet niebezpieczna i że nie uda się dotrzeć na czas do celu. Ale już
Oborniki naszych wycieczkowiczów powitały piękną pogodą, a kałuże
na poboczach drogi zaświadczały o przejściu nad miastem większych
opadów deszczu. Dalej już, nie licząc niewielkiej mgły na autostradzie,
było coraz lepiej i po 45 minutowym postoju na kawę przed granicą
oraz godzinie dalszej jazdy o godz. 9:15, czyli w zaplanowanym czasie,
wycieczkowiczom ukazała się kopuła „Tropikalnej Wyspy”, a same
Niemcy powitały nas piękną, wiosenną i słoneczną pogodą. Teraz też
pani Przewodnicząca Oddziału- Małgorzata Florysiak sprawnie załatwiła bilety wstępu, po czym wszyscy udali się do szatni i przebieralni,
by po dopełnieniu czynności związanych ze zmianą strojów, całą grupą
udać się do Strefy Tropikalnej, w której temperatura 260C panuje przez
cały rok. Tutaj już, grupa stała się samodzielna, jedni w słońcu, inni
w cieniu szukali miejsca na leżakach, a jeszcze inni od razu ruszyli do
basenów, by stopniowo, w miarę oswajania się z nowym środowiskiem
wyruszyć na poznawanie i zgłębianie opisanych na wstępie jego atrakcji.
Ale o tym, jak i o wrażeniach z tej niewątpliwie udanej imprezy, niech
każdy z jej uczestników opowie już sam.
Ze swej strony nadmienię jedynie, że o godz. 14:00 wszyscy skoczanie
spotkali się na obiedzie, gdzie bardziej operatywni podzielili się z koleżankami i kolegami wiadomościami z rodzinnych stron – nasze Skoki
stały się oazą zimy, a opady śniegu spowodowały wypadki drogowe,
o których czytelnik znajdzie też informacje na sąsiednich stronach
obecnego wydania „Wiadomości Skockich”. Po obiedzie nastąpił dalszy czas błogiego spokoju, który każdy wykorzystywał wg upodobania,
a o godz. 18:15 wszyscy autokarem udaliśmy się do Skoków, gdzie
zameldowaliśmy się o 23:15. Powitały nas zimno i resztki śniegu, ale
byliśmy w domu, a w domu na dłuższą metę, jak zawsze jest najlepiej.
Edmund Lubawy
Foto- Stanisław Grzegorzewski

Zakończenie skockiej ligi halowej

Tropikalnym o powierzchni 10.000 m2, lazurowe Morze Południowe
z wodą o temperaturze 280C oraz Laguna Bali z wodospadem, grotą
i kanałem ze sztucznymi falami oraz jacuzzi- tu temperatura wody wynosi 320C. Ale Morze Południowe, to też piaszczysta plaża o długości
200 m2 oraz płytki brodzik (woda 350C) dla dzieci z wieloma atrakcjami.
Wszędzie na relaks zapraszają ustawione specjalnie dla gości leżaki.
Wspomniany już Las Tropikalny, to największy na świecie tego
rodzaju obiekt, w którym pod dachem, na przeplatanej ścieżką umożliwiającą zwiedzanie powierzchni 10.000 m2, zgromadzono 50.000
roślin tropikalnych.
Nie sposób omówić tu wszystkich atrakcji tej „Tropikalnej Wyspy”
w centrum Europy, dlatego wspomnę jeszcze jedynie Wioskę Tropikalną, w której prezentują się oryginalne budynki ze strefy Mórz
Południowych oraz 2 balony umożliwiające spojrzenie na całość z lotu

Do trzeciego sezonu rozgrywek ligi halowej w Skokach przystąpiło
16 drużyn, które zostały podzielone na dwie ligi po 8 zespołów.
Mecze odbywały się w skockiej hali od października do marca.
Rozegrano 112 meczy, w których strzelono 844 goli co daje średnią
7,5 bramki na mecz. W rozgrywkach udział wzięło 201 zawodników.
Podczas zakończenia sezonu, które odbyło się 12.03.2016r. wręczono
nagrody indywidualne:
I LIGA
Najlepszy strzelec 1. Hubert Nitka (BemaSport) 20 bramek
2. Tomasz Pluciński (FC Krecik Team) 17 bramek
3. Marcin Bejma (BemaSport), Marcin Białachowski (FC Krecik
Team) 16 bramek
Najlepszy zawodnik - Przemysław Meller (Zjednoczeni-Koptrans)
Najlepszy bramkarz - Artur Pędzik (FC Krecik Team)
II LIGA
Najlepszy strzelec 1. Jarosław Wyrzykowski (FC Pawłowo Żońskie) 29 bramek
2. Bogdan Ogórkiewicz (Copacabana) 25 bramek
3. Mateusz Łuczak (Max-Sport Galaxy) 20 bramek
Najlepszy zawodnik - Mateusz Łuczak (Max-Sport Galaxy)
Najlepszy bramkarz - Zbigniew Śmigielski (FC Pawłowo Żońskie)
Dokończenie na str. 18
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Dokończenie ze str. 17

Rozgrywki były sędziowane przez Henryka Marczyka i Henryka Sienkiewicza (sędziowie boiskowi) i Stanisława Hudzika (sędzia stolikowy).
Klasyfikacja końcowa:
I LIGA: 1. BemaSport (3 raz z rzędu, a 6 licząc z ORLIKIEM), 2. FC
Krecik Team, 3. Rossoneri, 4. Zjednoczeni-Koptrans, 5. Fc Kakulin,
6. Fc Akapulko, 7. Petarda Team, 8. FC Fanatyk
II LIGA: 1. FC Pawłowo Żońskie, 2. Max-sport Galaxy, 3. MKS Morgi,
4. Cieniasy z Trzeciej Klasy, 5. Copacabana, 6. Chłopaki, 7. Pompa
Team, 8. Magic Team.
Marcin Bejma

Ze Skoków na dach Afryki
Mówią, że kobieta to niby słaba płeć, puchem marnym kobietę
nazwał Mickiewicz. Jak to więc jest, że wokół tyle silnych, ambitnych
kobiet? Nie mogliśmy oprzeć się pokusie, by napisać o jednej z nich.
Przyjaciółka naszej biblioteki pani Małgosia Wojciechowska, rodowita
Skoczanka, związana zawodowo z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
prywatnie pasjonatka podróży, wspinaczek, wyjątkowych przygód.

Dla orientacji, nie tylko kibiców naszej drużyny, podajemy jej skład
oraz terminarz rozgrywek w sezonie wiosennym 2016:
Skład I drużyny „Wełny” Skoki: Sebastian Maćkowski, Szymon
Druciarek, Mateusz Deminiak, Piotr Gułajski, Robert Ludowicz,
Błażej Rajewski, Błażej Gebler, Sebastian Rosik, Bartłomiej Działo,
Bartek Wojciechowski, Miłosz Graczyk, Radek Modlibowski, Chachuła
Mateusz, Arkadiusz Dereżyński, Mateusz Piechowski, Mateusz Futro, Jakub Ślósarczyk, Eryk Nadworny, Karol Otuszewski, Grzegorz
Twardoń, Adam Graczyk, Marcin Siuda, Patryk Pędziński, Michał
Gruszka, Bartłomiej Nitzke, Piotr Paukszteło oraz Paweł Kutynia trener i Andrzej Szczepaniak – kierownik drużyny.
Terminarz rozgrywek I drużyny „Wełny” w sezonie wiosennym 2016:
Rozgrywający

Miejsce
meczu

Dzień i
godzina

Skoki

13.03-15:00

„Wełna” Skoki - „Lechia” Kostrzyn

Kostrzyn

19.03 -15:00

„Wełna” Skoki - „Iskra” Szydłowo

Szydłowo

26.03-12:00

„Wełna” Skoki - „GLKS” Wysoka

Skoki

3.04-15:00

„Wełna” Skoki - „Kotwica” Kórnik

Kórnik

9.04-16:00

„Wełna” Skoki - „Zjednoczeni”
Trzemeszno

„Wełna” Skoki - „”MAWIT” Lwówek

Skoki

16.04-16:00

Przyprostynia

24.04.- 17:00

„Wełna” Skoki - „Sparta” Oborniki

Skoki

30.04.- 17:00

„Wełna” Skoki - „Mieszko” Gniezno

Gniezno

3.05.- 17.00

„Wełna” Skoki - „Płomień” Przyprostynia

„Wełna” Skoki - „Lubuszanin” Trzcianka

Skoki

7.05.- 17,00

Międzychód

14.05.- 17,00

„Wełna” Skoki – „GKS” Dopiewo

Skoki

21.05.- 17.00

„Wełna” Skoki – „Grom” Plewiska

Plewiska

28.05.- 17.00

Skoki

4.06.- 17.00

„Wełna” Skoki - „Warta” Międzychód

Widziała już wiele, ale jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia.
W przeddzień Święta Kobiet osiągnęła kolejny sukces, spełniła jedno
z wielu wielkich marzeń – zdobyła szczyt Kilimandżaro. NAJSERDECZNIEJSZE GRATULACJE! Pani Małgosiu trzymamy kciuki
za zakończenie sukcesem kolejnych wyzwań!
Monika Rozmarynowska
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

„Wełna” na boiskach rundy wiosennej
Spotkaniem na własnym boisku z drużyną „Zjednoczonych”
Trzemeszno w dniu 13 marca, zawodnicy Klubu „Wełna” rozpoczęli
wiosenny sezon piłkarki. Mecz, w którym skoczanie wystąpili już
w wzmocnionym składzie zakończył się remisem z wynikiem 2:2, przy
czym strzelcami bramek dla „Wełny byli Radosław Modlibowski
i Marek Bączkowski.
W tym miejscu naszym czytelnikom przypominamy, że identyczna
sytuacja miała miejsce w rundzie wiosennej 2015. Wówczas również nasi
piłkarze swój mecz inauguracyjny rozegrali na boisku przy ul Parkowej,
a ich rywalem również byli zawodnicy „Zjednoczonych” z Trzemeszna.
Ówczesny mecz, w którym skoczanie jawili się jako faworyci, zakończył
się ich porażką, z wynikiem 1:4 , przy czym honorową bramkę dla
„Wełny” zdobył Arkadiusz Dereżyński.
Obecny mecz inauguracyjny poprzedziły treningi i mecze kontrolne,
które przyczyniły się do zgrania zawodników i przywróciły wiarę w możliwość pokonania przeciwników na boiskach w rundzie rewanżowej.
O kilku z tych sparingów pisaliśmy w lutowym wydaniu „Wiadomości.”
Dlatego dzisiaj ograniczymy się do wspomnienia jednego z ostatnich
– rozegranego 27 lutego w Poznaniu z „Huraganem” Pobiedziska,
a zakończonego zwycięstwem skoczan z wynikiem 5:0. Strzelcami bramek dla „Wełny” byli: Marcin Siuda – 2, Adam Graczyk – 1, Radosław
Modlibowski – 1 i Błażej Rajewski – 1.
Inauguracyjny mecz sezonu naszej reprezentacji poprzedził też mecz
wyjazdowy, rozegrany 6 marca w ramach Pucharu Polski z „Leśnikiem”
Margonin. W meczu tym zakończonym wygraną „Wełny” wynikiem
3:1, gole dla naszej reprezentacji zdobyli: Radosław Modlibowski - 2
oraz Adam Graczyk – 1.

„Wełna” Skoki - „Tarnovia” Tarnowo
Podgórne

Edmund Lubawy

Mistrzostwa Polski International
Budo Kai
Tomasz Moskalik- 9 letni mieszkaniec
Skoków od 3 lat trenuje sztuki walki Kyokushin Budo Kai, treningi odbywają się dwa
razy w tygodniu w Skokach, Trenerem młodego zawodnika jest Tomasz Olejnik (trener
kadry narodowej IBK Polska - 7 dan).
Swój pierwszy sukces młody zawodnik
odniósł 12 marca 2016 w Wągrowcu zdobywając II miejsce w konkurencji grappling
oraz III miejsce w konkurencji knockdown
w Mistrzostwach Polski IBK.
Do treningów sztuk walki zachęcili go
rodzice Paulina i Sławomir Moskalik oraz
dziadkowie Dorota i Janusz Dudek, którzy jednocześnie są jego najwierniejszymi
kibicami. Jak sami mówią treningi karate
pozwalają Tomkowi atrakcyjnie spędzić wolny czas uczą dyscypliny
i pokory oraz poprawiają kondycję fizyczną. Młody zawodnik chciałby
zachęcić swoich kolegów i koleżanki do udziału w treningach, obozach
oraz wyjazdach.
Kinga Świder

XVIII Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi
28 lutego 2016 w Chodzieży odbył się finał rozgrywek w piłce siatkowej rejonu pilskiego. Gminę Skoki reprezentowała drużyna mężczyzn
oraz kobiet w następujących składach: Kramer Radosław, Łuczek
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Michał, Wejnarowicz Paweł, Jankowski Szymon, Ranke Adrian, Futro
Igor, Wejnarowicz Mateusz, Fredrych Kamila, Burzyńska Julia, Szczepaniak Dominika, Zawierucha Ewelina, Korpik Nadia.
W klasyfikacji generalnej rejonu pilskiego w piłce siatkowej mężczyźni zajęli II miejsce, a kobiety V miejsce.
W Klasyfikacji wojewódzkiej powiat wągrowiecki zajął VI miejsce
z ilością 154 pkt. Z tego z Gminy Skoki: piłka siatkowa mężczyzn 20
pkt. i 5 miejsce, piłka siatkowa kobiet 5 pkt. i 11 miejsce oraz konkurs
wiedzy LZS 4 pkt. i 6 miejsce zdobyte przez Bronisława Piechockiego.
Kinga Świder

Patrycja Stożek, Paulina Wojtkowiak, Anita Łukaszewska, Daria Dereżyńska, Martyna Frąckowiak.
II miejsce ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku
III miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.
Skład zespołu: Paulina Paśk, Alicja Burzyńska, Agnieszka Pietrzak, Zuzanna Stefańska, Adrianna Będziecha, Julia Martynek, Łucja Teofilewska,
Dagmara Głuszek, Erika Zamecka, Magdalena Kaczmarek. Opiekunką
zespołów ze skockiego gimnazjum była Hanna Węglewska.
IV miejsce Gimnazjum nr 3 Gminy Wągrowiec w Rąbczynie.
W czwartek 25 lutego o tytuł Mistrza Powiatu rywalizowali chłopcy.
Podobnie jak w przypadku turnieju dziewcząt, turniej rozegrany został
systemem „ każdy z każdym”. Rozegrano trzy mecze, które rozstrzygnęły o kolejności miejsc.

XVII Gimnazjada w Skokach
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach pod
patronatem SZS „Wielkopolska” było organizatorem XVI Finału
Województwa Wielkopolskiego w Szachach Drużynowych Dziewcząt
i Chłopców w ramach XVII Gimnazjady.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.
Zespół w składzie: Filip Stefański, Mikołaj Gebler, Adam Wójcicki, Krystian Wieczorek, Patryk Paczkowski, Bartosz Belter, Piotr Łuczak, Bartosz
Sierzchuła, Fabian Kuszpit, Krystian Konieczny, Miłosz Szwed. Opiekun
Wiesław Sierzchuła

1 marca 2016 do zawodów przystąpiły 42 drużyny reprezentujące
gimnazja województwa wielkopolskiego. Zespoły składały się z czterech
zawodników, w tym przynajmniej jedna dziewczyna. Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund
tempem 15 min. na partię dla zawodnika.
Otwarcia imprezy dokonali: burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan
Tadeusz Kłos oraz dyrektor gimnazjum w Skokach Pan Wiesław Sierzchuła. Zwyciężyła drużyna ze Zbąszynia, drugie miejsce zajął zespół
ze Złotowa. Na miejscu trzecim uplasował się team z Gimnazjum nr 3
z Konina. Powiat wągrowiecki reprezentowały dwa zespoły: Gimnazjum
z Zespołu Szkół w Wapnie w składzie: Wiktoria Marglarczyk Adrian
Głąb, Marcin Głąb, Dawid Wlizło, opiekunem był Jacek Haja oraz
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach w składzie:
Anita Sydow, Aleksandra Tyll, Paweł Bartsch, Bartosz Sierzchuła
opiekunem była Ilona Węglewska. Zawody sędziował Jacek Haja.
W imieniu organizatora dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji turnieju.
Ilona Węglewska

Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego
w Piłce Siatkowej
24 lutego w Skokach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. W rywalizacji
uczestniczyło pięć zespołów reprezentujących cztery szkoły. Turniej
rozegrany został systemem „ każdy z każdym”. Po rozegraniu dziesięciu
spotkań klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
I miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.
Skład zespołu: Kamila Budka, Ewelina Gruszka, Natalia Jahnz, Natalia
Lichota, Natalia Malczewska, Magdalena Moszczyńska, Julia Nowicka,

II miejsce ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku
III miejsce Gimnazjum nr 3 Gminy Wągrowiec w Rąbczynie
Zespół dziewcząt i chłopców z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków będzie reprezentował nasz powiat w dalszych rozgrywkach
na szczeblu rejonowym.
Organizatorzy turnieju dziękują Panu M. Wołkow i R. Kramer za
pomoc w zorganizowaniu turniejów.
Okazałe puchary i dyplomy ufundował Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Wągrowcu.
Materiały zebrała Hanna Węglewska, fot. Daria Dereżyńska.
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Nietypowy Dzień Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet przedszkolaki wybrały się na niecodzienną wycieczkę do OSP
w Skokach. Dzielni strażacy
Piotr Kaczmarek i Paweł Szymaś z wielkim zaangażowaniem przedstawili tajniki pracy
strażaka. Przedszkolaki mogły
zwiedzić remizę, przymierzyć
specjalne stroje strażackie oraz zapoznać się z wyposażeniem wozu
strażackiego. Na zakończenie wizyty panowie strażacy wręczyli
Paniom różyczki z okazji Dnia Kobiet a przedszkolakom pyszne
smakołyki. Na pamiątkę wizyty dzieci przygotowały specjalny plakat
przedstawiający dzielnego strażaka oraz wyrecytowały krótki wierszyk. Po powrocie do przedszkola chłopcy wręczyli dziewczynkom
specjalne własnoręcznie przygotowane kwiaty i złożyli życzenia.

Przedszkolaki w Kinie
Przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do kina w Wągrowcu. Dla
niektórych z nich był to pierwszy pobyt w kinie, ogromne wrażenie
zrobił na nich wielki ekran oraz bajki wyświetlane podczas seansu.
Po seansie przedszkolaki uczestniczyły w specjalnych warsztatach
podczas których miały okazję z bliska zapoznać się, dotknąć a nawet
„przymierzyć” egzotyczne zwierzęta.
Agnieszka Fertsch

Dzień Kobiet
8 marca to dzień, w którym pamiętamy o wszystkich Kobietach.
W tym dniu także chłopcy z grupy Pszczółek i Słoneczek przygotowali
niespodziankę dla swoich koleżanek. Po odśpiewaniu „Sto lat” wręczyli
dziewczynkom piękne bajeczki do czytania. Mile zaskoczone dziewczynki z zaciekawieniem oglądały książeczki. Po wspólnych zabawach
nie zabrakło także słodkiego poczęstunku.
Wszystkie przedszkolaki wraz z wychowawcami i Panią pomocą
przedszkolną zostały zaproszone do Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
na przedstawienie z okazji Dnia Kobiet. Starsze koleżanki i koledzy
pod okiem Pana Tomasza Jarzembowskiego przedstawili w sposób
zabawny i humorystyczny przedstawienie o „kobietach na zakupach
w galerii”.

Przedszkolaki na przedstawieniu
Przedszkolaki z grupy
Pszczółki i Słoneczka zostały zaproszone do Szkoły
Podstawowej w Jabłkowie,
aby obejrzeć spektakl pt.
„Dziewczynka z zapałkami”.
W rolę aktorów wcielili się
nasi starsi koledzy ze szkoły
podstawowej. Przedszkolaki
z ogromnym zainteresowaniem obejrzały przedstawienie… Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie nas
na przedstawienie.
A. Kokowska

Jesteśmy na Facebooku
Serwisy społecznościowe są doskonałym miejscem, gdzie można
współtworzyć i współdzielić się wiedzą. Wszystkich zainteresowanych
szerszą działalnością naszych uczniów i nauczycieli zapraszamy na
nasz profil www.facebook.com/Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza
w Skokach i na stronę Internetową szp-skoki.pl

Dzień Języka Ojczystego
Przypadający 21 lutego
Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego stał się
inspiracją do kolejnego
spotkania czytelniczego
w ramach programu „Czytanie łączy pokolenia”.
Każde z pięciu przygotowanych w tym dniu spotkań zainicjowane zostało
wierszem Małgorzaty Strzałkowskiej „Mowa polska” w wykonaniu
wychowawczyń poszczególnych klas II. Uczniowie zapoznani zostali
z różnorodnymi słownikami i leksykonami niezbędnymi do nauki języka
ojczystego, pięknego wysławiania się oraz poprawnego wyrażania się
w formach pisemnych. Następnie każdy drugoklasista mógł spróbować
swoich sił w bezbłędnym przeczytaniu zabawnych, ale bardzo trudnych
wierszyków, które nazwać można „łamaczami języka”.
Po krótkich zmaganiach uczniów głos zabrali seniorzy, którzy zaproszeni zostali do wspólnego czytania. W klasie IIa lekturę „Tadek Niejadek” przeczytał dziadek Oliwii, pan Kazimierz Bema, a w klasie IIe
dziadek Błażeja, pan Włodzimierz Kubicki. W klasie IIb pani Daniela
Traczyk, babcia Bartka przeczytała fragmenty książki „Nasza babcia”,
natomiast pani Bogusława Majcherczyk, babcia Mikołaja z klasy IId
odczytała dwa rozdziały wspaniałej lektury „Babcia na jabłoni”.
Lidia Eksler

Przywołujemy wiosnę
Klasa VI b przygotowała „Kiermasz wiosennych
pomysłów”. Na wystawie
zgromadzono papierowe
ozdoby, maskotki, kolorowe wydmuszki, palmy
i bibułkowe kwiaty. Wśród
eksponatów znalazły się
również ażurowe świece
i kwiaty wykonane techniką
origami. Obok wełnianych baranków i tekturowych kurczaków ustawiono uprawy doniczkowe owsa, gorczycy, pietruszki i cebuli. Lada
dzień zanurzone w wodzie pędy tarniny, wiśni i czereśni rozweselą
świat kwiatami, a pędy brzozy – liśćmi. W taki oto sposób uczniowie
zachęcali rówieśników do wiosennej twórczości.
Magdalena Fertsch

Turniej mitologiczny
25 lutego po raz kolejny z inicjatywy Barbary Surdyk rozegrany
został turniej mitologiczny dla klas piątych. Piątoklasiści zmagali się
w wielu konkurencjach, wykazując się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas lekcji języka polskiego i historii. Różnorodne dyscypliny,
konkursy i zadania wymagały od uczestników dużego zaangażowania,
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samodzielnej i zespołowej pracy oraz inwencji
artystycznej. Zwycięzcami
w bardzo emocjonującym
pojedynku, pod nadzorem
jury i wszechwładnego Zeusa, zostali uczniowie klasy
Vd, którzy zdobyli przeważającą liczbę punktów za
oryginalny wywiad z władcą
Olimpu. Oprócz wiedzy wykazali się także talentem aktorskim i umiejętnościami choreograficznymi.
Wioleta Grzegorzewska

Szkolny Turniej Warcabowy
23 lutego odbył się Szkolny Turniej Warcabowy, który już na stałe
wpisał się w kalendarz szkolnych wydarzeń sportowych.
Zawodnicy rozegrali pięć emocjonujących rund. Walczyli dzielnie,
ucząc się współzawodnictwa i „zdrowej” rywalizacji.
Szkolnym warcabistą roku 2016 został Szymon Cibail, druga była
Nicola Cicha, natomiast trzecie miejsce zdobyli Mateusz Kamiński
i Artur Cibail. Zawodnicy otrzymali dyplomy oraz wspaniałe puchary.
Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Starsi uczniowie
wspierali i dodawali otuchy młodszym, którzy nie zawsze radzili sobie
z emocjami. Turniej warcabowy był okazją do sprawdzenia i porównania umiejętności graczy, a także świetną zabawą i rozrywką.
Wioletta Molińska

Warsztaty entomologiczne
18 lutego uczniowie klasy I e brali udział w warsztatach entomologicznych, które prowadzili studenci z Koła Naukowego Biologów UAM
w Poznaniu i z Sekcji Entomologicznej Koła Leśników Uniwersytetu
Przyrodniczego. Dzieci z zaciekawieniem zgłębiały tajniki wiedzy
przyrodniczej. Oglądały żywe bezkręgowce: krocionogi, patyczaki, chrabąszcze i ślimaki afrykańskie. Podziwiały także piękne okazy motyli.
Zajęcia z udziałem studentów przyrody były kolejną okazją do
kształtowania pozytywnej postawy wobec świata przyrody.
Małgorzata Winkel

„Złotowłosa i trzy misie”
26 lutego uczniowie klas 1 – 3 obejrzeli przedstawienie w języku
angielskim pt. „Goldilocks and the Three Bears’’. Reprezentanci klas
piątych: M. Dukszta, A. Fliszkiewicz, O. Fredrych, D. Futro, M. Gąsecka, W. Tyll oraz O. Zięta mieli przed sobą trudne zadanie, ponieważ
nie tylko wcielili się w rolę bajkowych bohaterów, ale również ciężko
pracowali nad właściwą wymową i zapamiętaniem tekstu w języku

Moja ulubiona książka
4 marca w szkole w Lechlinie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. „Moja
ulubiona książka”, przeprowadzonego w ramach projektu edukacyjnego „Czytam, poznaję, umiem, rozumiem”. Zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu swej ulubionej książki
w formie pracy plastycznej lub prezentacji multimedialnej. Okazało się,
że uczniowie postawili na tradycyjną formę, decydując się na rysunek
lub kolaż. A oto wyniki zwycięzców w poszczególnych klasach oraz
wybrane przez nich lektury:
kl. II - Marta Podraza - „10 niesamowitych przygód Neli”, Hubert
Ćwiertniak - „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”
kl. III - Bartek Dobrochowski - „Czerwony Kapturek”
kl. IV - Amelia Karczewska - „Spotkanie nad morzem”, Marika
Urbańska - „Czerwony Kapturek”, Martyna Kaczyńska, Zosia Podraza
i Wiktoria Kruś, które zaprezentowały „Dynastię Miziołków”
kl. V - Marta Majcherczyk - „Która to Malala?”
kl. VI - Marcin Kowalewski - „Dynastia Miziołków”
Laureatom gratulujemy sukcesu, a wszystkim uczestnikom konkursu
dziękujemy za zaangażowanie i życzymy radości płynącej z czytania.
L. Miczyńska

Bliskie spotkanie z teatrem
16 lutego 2016 klasy I – III wzięły udział w wycieczce na spektakl
teatralny pt. „Piotruś i Wilk” do MDK w Wągrowcu. Autorem tego
przedstawienia był Teatr Artenes z Wrocławia, którego aktorzy, scenarzysta, reżyser, scenograf i technik sceniczny wspaniale przygotowują
całe przedsięwzięcie, zabierając widzów w świat znakomitej gry, doskonałych strojów i dekoracji. Spektakl oparty został na znanej baśni
Sergiusza Prokofiewa o tym samym tytule. Opowiadał o przygodach
chłopca Piotrusia i grupy jego przyjaciół: Sikorki, Kaczuszki, Kotka
i Krecika. Wesoła gromadka postanowiła urządzić piknik, na którym
niespodziewanie pojawił się nieproszony gość – Wilk, który ujawnił
swe niecne zamiary. Zdradliwy Wilk chciał zaszkodzić wszystkim,
gdyż zazdrościł im przyjacielskości, radości i zabawy, ale obiecał na
koniec poprawę.
Spektakl ten promuje odwagę, pracę zespołową, zaradność, pogodę ducha, niepoddawanie się w trudnych chwilach. Przyjaźń i dobro
stanowią wartość nawet dla postaci negatywnych. Najmłodsi widzowie
mogli przekonać się, że warto słuchać dobrych rad starszych od siebie
osób, aby zapobiec nieszczęściu. Ponadto mogli zauważyć, że prawdziwa przyjaźń jest niezwykle ważna. W sytuacjach trudnych wsparcie
bliskich osób może pomóc w wykonaniu rzeczy na pozór niemożliwych.
Joanna Tomczak

Kot w Butach w Rejowcu
obcym. Wszystkim aktorom gratulujemy występu. Po przedstawieniu
odbył się krótki quiz, podczas którego zadaniem widzów było nazywanie
po angielsku przedmiotów prezentowanych na obrazkach. Za dobrą
odpowiedź każdy uczeń otrzymał słodki upominek.
Uczniów przygotowała Agata Orzechowska i niżej podpisana
Justyna Grzegorzewska

Kot w butach – to znana i lubiana przez wszystkich baśń klasyczna
Ch. Perraulta czy braci Grimm. Bajka o mądrym, sprytnym i przedsiębiorczym kocie, który sprawia, że jego biedny i niezbyt zaradny
pan odnosi sukces. W zaczarowany, baśniowy świat zaprosili uczniów
szkoły w Rejowcu aktorzy Teatru Współczesnego z Krakowa, którzy
w pomysłowej i zabawnej formie przekonali, że inteligencja, bystrość
Dokończenie na str. 22
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umysłu i wiara w siebie znaczą więcej niż bezwzględna siła, czy podstępna
moc. Dynamiczne, zabawne przedstawienie przygotowane zostało specjalnie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Atutem, który sprawił, że widzowie
uczestniczyli w perypetiach bohatera, były efekty specjalne, a także piosenki
wykonywane przez królewnę Mirabellę oraz samego Kota. Naszym uczniom
spodobał się zabawny, nieporadny, miły i dobry Janek zwany księciem. Cieszy fakt, iż adaptacja teatralna znanych baśni zapada w pamięć młodszym
widzom, którzy równie chętnie sięgają po ich oryginalną, książkową wersję.
Rejowieckim widzom sztuka bardzo się podobała.
Anita Czechowska

Najpiękniejsza kartka walentynkowa
22 lutego 2016 odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego
„Najpiękniejsza kartka walentynkowa”. Celem konkursu było uczczenie Dnia Świętego Walentego, kształcenie umiejętności pięknego
wyrażania uczuć oraz inspirowanie twórczości plastycznej i literackiej
uczniów. Na konkurs wpłynęło 25 prac. Komisja w składzie: p. Natalia
Korczak, p. Anna Mazurek, p. Danuta Dobrzycka- Klimczak
wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce otrzymała – Agata Nowicka kl. III
II miejsce zajęła – Patrycja Juś kl. IV
III miejsce zdobyła – Julia Socha kl. IV
Wyróżnienie otrzymał – Patryk Malczewski kl. III
Nagrody i dyplomy przyznane w tym konkursie zostały rozdane
podczas apelu w dniu 22.02.2016. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Natalia Korczak

Profilaktycznie i na zdrowie!
Zgodnie z planem programu profilaktyki palenia tytoniu Znajdź
właściwe rozwiązanie, realizowanego w kl. V, uczniowie klasy przekonali się, że zdrowe odżywianie jest ważne w utrzymaniu zdrowia,
a jednocześnie staje się bardzo modne. Obecnie uważa się, że palenie
tytoniu jest jednym z najpowszechniejszych antyzdrowotnych stylów
życia współczesnego człowieka. Spustoszenie, jakie powoduje palenie
papierosów, objawia się poważnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego
warto zadbać o swoje zdrowie i jak najwcześniej wpoić nawyki zdrowego
stylu życia. Piątoklasiści zapoznali się z zasadami prawidłowego
odżywiania. Efekty nauki było widać, a nawet można było posmakować
podczas godziny wychowawczej. W grupach uczniowie odkrywali swoje
talenty kulinarne tworząc pyszne, kolorowe, owocowo – warzywne
cocktaile. Zachęcamy wszystkich do promowania zdrowego stylu
życia, również poprzez zdrowe odżywianie, które nie musi być wcale
nudne. Podczas przygotowywania zdrowych posiłków jest mnóstwo
frajdy. Jeżeli chcesz, aby twoja dieta była bez zarzutu, zadbaj o to, by
twój jadłospis zawierał produkty spożywcze, które dostarczają białko,
tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne.
Anita Czechowska

Walentynki
16 lutego 2016 w Szkole Podstawowej w Jabłkowie obchodziliśmy
Dzień Zakochanych - Walentynki. Tego dnia w szkole królował kolor
czerwony. Samorząd Uczniowski już tydzień wcześniej rozpoczął
przygotowania do tego szczególnego dnia. Przygotowana została
specjalna skrzynka, do której można było wrzucać walentynki dla
swojego wybranka lub wybranki. Nie zapomniano o odpowiedniej
dekoracji szkoły – wszędzie pojawiły się ozdoby w kształcie serc. Kółko
teatralne uatrakcyjniło obchody Walentynek przygotowując specjalne
walentynkowe przedstawienie. Uczniowie zaprezentowali się m.in.
w inscenizacji wierszy „Żuk” i „Wilk i Gąska” Jana Brzechwy a także
„Zakochana żaba” T.Śliwiaka.
Z całą pewnością Święto Zakochanych w naszej szkole było niezwykle emocjonujące. Pamiętajmy, że uczucia takie jak miłość, przyjaźń,
sympatia powodują, że żyje się nam lepiej, więc postarajmy się mówić
innym o tym co czujemy.
Agata Bałut

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju
8 marca 2016. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach
Powiatu Wągrowieckiego w Unihokeju chłopców szkół podstawowych,
które odbyły się w Gołańczy. Skład drużyny przedstawiał się następująco: Bartosz Bielawski, Jakub Stawowy, Remigiusz Saukens, Krzysztof
Ratajczak, Jakub Walkowiak, Krzysztof Myszka, Marcin Kowalewski,
Mirosław Hagdan, Kamil Skarupa. W rywalizacji sportowej wzięły
udział następujące szkoły: Mieścisko, Smogulec, Morakowo i Jabłkowo.
W końcowej klasyfikacji nasi chłopcy zajęli drugie miejsce. Uczniów do
zmagań sportowych przygotował p. Tomasz Jarzembowski.
Joanna Tomczak

Poznali tajniki ORIGAMI
Od II semestru działa w Szkole Podstawowej w Jabłkowie kółko
ORIGAMI. Naszym logo jest oczywiście JABŁUSZKO. Towarzyszy
nam zapał i dużo entuzjazmu. Spotykamy się w grupach klas I-II-III
i IV-V-VI. Młodsza grupa tworzy głównie prace w zakresie kół – origami
płaskie, zaś ,,starszaki” fascynują się formami przestrzennymi. Składanie papieru to doskonała forma rozwijania precyzji ruchu, dokładności,
pilności, wytrwałości jak też koleżeństwa. Uczniowie dzielą się swoimi
pomysłami, a wykonane prace dają dużo radości i satysfakcji. Prace
uczniów stanowią często pomysłową dekorację szkoły jak też gazetek
bądź tła do uroczystości szkolnych. Ta forma pracy wplata się w realizację szkolnego programu wychowawczego.
Opiekun koła Małgorzata Lewicz

Rekolekcje
W dniach 15-16-17 lutego 2016 uczniowie uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. Ten czas został ubogacony zajęciami zorganizowanymi w szkole. Uczniowie mogli obejrzeć ciekawe filmy o tematyce
religijnej. Zainteresowani brali udział w zajęciach origami przygotowując kartki świąteczne jak też palmy wielkanocne. Kolorowe kółeczka
dodały rumieńców uczniom zapalonym w pracy twórczej.

Spotkanie autorskie
W ramach realizowanego projektu edukacyjnego „Czytam,
poznaję, umiem, rozumiem”,
w dniu 9 marca 2016 uczniowie
klas III – VI wzięli udział w spotkaniu z panią Marią Konopką,
autorką książki pt.”Moje przeżycia wojenne”.
Pani Maria Konopka, z domu
Grzeczka, urodziła się 19 czerwca 1933 w Brzekińcu, w gminie Budzyń.
W swoich wspomnieniach z okresu II wojny światowej autorka opowiada
o losach swoich i swojej najbliższej rodziny, dalszych krewnych i sąsiadów.
Do spisania wspomnień zachęciły Panią Marię jej wnuczki, które pragnęły
poznać historię swojej babci i jej krewnych. Wsparciem w przypomnieniu
szczegółów z przeszłości było żyjące jeszcze rodzeństwo. W książce autorka
opowiada dramatyczne przeżycia: głód, poniewierkę, ciężką pracę, zagrożenie zdrowia, a kilkakrotnie życia. Pani Maria ciekawie opowiedziała swoją
historię uczniom, którzy z zaciekawieniem słuchali wspomnień i skorzystali
z okazji zadawania pytań nawiązujących do opisanych sytuacji. Na zakończenie spotkania otrzymaliśmy do naszej szkolnej biblioteki książkę z osobistym
wpisem oraz książkę w formie elektronicznej, którą za pozwoleniem pani
Marii można pobrać z naszej strony internetowej www.stowarzyszenietecza.
pl Uczestnicy skorzystali także z możliwości indywidualnego porozmawiania
z panią Marią Konopką i otrzymania autografu. W podziękowaniu Autorka
otrzymała od społeczności szkolnej kwiaty i podziękowanie w formie laurki.
Joanna Tomczak

W poszukiwaniu wiosny
W pierwszych dniach marca przyrodnicy z Lechlina wybrali się do
rezerwatu florystycznego „Śnieżycowy Jar,” w poszukiwaniu pierwszych przejawów wiosny. Zaraz po lekcjach, piętnastoosobowa grupa
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uczniów z Lechlina udała się
do rezerwatu znajdującego
się niedaleko Uchorowa. Aby
dotrzeć na miejsce, należało
przejść spacerem ok. 1,5 km.
Po drodze uczniowie bacznie
obserwowali przyrodę, szukając
pierwszych oznak wiosny. Było
ich niewiele. Zielone listki trawy
i pąki na gałązkach krzewów to jedyne zauważone oznaki budzącej się
do życia przyrody. Dopiero na terenie rezerwatu, obserwując kwitnące
śnieżyce widać było, że wiosna tuż, tuż. Śnieżyca wiosenna to gatunek
objęty ochroną, występujący masowo w południowej Polsce, a u nas
rzadko. W rezerwacie, na zboczach jaru, w bogatym i zróżnicowanym
runie grądu niskiego, gatunek ten znalazł sprzyjające warunki rozwoju.
Roślina obficie kwitnie i owocuje, a także wykazuje ekspansję na sąsiednie tereny. „Śnieżycowy Jar” to teren chroniony, który z pewnością
warto odwiedzić.
Grażyna Kufel

GMINNY LOKAL PUNKTU NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ W SKOKACH
Adwokat Ewelina Pernet-Szóstak
Adwokat Wojciech Deminiak
CZYNNY: ŚRODA, PIĄTEK 1200-1600
Plac Powstańców Wielkopolskich 18 w Skokach
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
– której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia (wykazuje przez przedłożenie oryginału
albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej
lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia)
– która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz.
1863) (wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny)

Spotkanie pokoleń

Młodzież z placówki wychowawczej w Antoniewie niejako już wpisała
w swój kalendarz imprez spotkania z osobami zaliczanymi do grona
seniorów. Te spotkania dwóch pokoleń - młodości i doświadczenia zawsze związane są z jakimś wydarzeniem kulturalnym.
Tegoroczne spotkanie, które miało miejsce 4 marca br. w antoniewskiej auli, poświęcone było poezji miłosnej. Dziewczęta i chłopcy
podzielili się własną interpretacją utworów autorstwa znanych i nieco
mniej znanych poetów. Całość oprawiona była muzycznym dodatkiem
ściśle związanym z tematyką wierszy oraz dopełniona prezentacją
multimedialną. Kameralna atmosfera literackiego salonu sprawiła,
że był to pełen magii wieczór.

– która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014
r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) (wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia)
– która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia
2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr
205, poz. 1203) (wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji
weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego)
– która nie ukończyła 26 lat (wykazuje przez przedłożenie dokumentu
stwierdzającego tożsamość)
– która ukończyła 65 lat (wykazuje przez przedłożenie dokumentu
stwierdzającego tożsamość)
– która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub
poniosła straty. (wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi
co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie)
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na
niej obowiązkach lub
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego, lub

Radość, jaką czerpali z tego spotkania zarówno wykonawcy jak
i szacowni goście to chyba najlepsza recenzja tego wydarzenia. Takie
wydarzenia zadają kłam stereotypowym opiniom o konflikcie pokoleń. Pewnie w wielu dziedzinach spojrzenie młodych i nieco starszych
jest odmienne, ale jedno ich łączy na pewno – wrażliwość na piękno,
szczerość w wyrażaniu emocji i otwartość.
Ale jakże mogłoby być inaczej, kiedy w powietrzu unosiła się muza
poezji, co serca otwiera na oścież?
Opiekę nad tym artystycznym przedsięwzięciem sprawowała Karolina Kamińska, której pomagały współpracujące z nią wychowawczynie
oraz bibliotekarka placówki.
Mamy nadzieję, że za rok znowu spotkają się dwa pokolenia, by
wspólnie przeżywać poetycko – muzyczne doznania. Wierzymy, że
Seniorzy, podobnie jak to było dotychczas, gremialnie odpowiedzą na
kolejne zaproszenie młodzieży.
I.K.

– udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
– podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
– z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
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SIDE EFFECT...
młodość, radość, muzyka
Mówią o sobie „efekt uboczny”. A przecież działania kilkunastoosobowej grupy młodych ludzi są tak bardzo pożądane!!! Tylko ich
instruktorzy potrafią wyjaśnić etymologię nazwy zespołu, który tworzą.
SIDE EFFECT, bo o nim mowa, liczy sobie niewiele ponad dwie wio-

sny. W sercach młodych maj króluje jednak przez cały rok. Śpiewaniem
zarażają się nawzajem, Wspólne próby, spotkania, koncerty są dla:
Kamili, dwóch Julii, Darii, Sandry, Joasi, Pauliny, Gabrieli, Martyny, Brunona, Kacpra i Krzyśka sposobem na przyjaźń, na nudę i na
miłość do muzyki. Wspaniale zgrani ze swoimi instruktorami: Kariną
Olejniczak i Mateuszem Dońcem, w charakterystycznych koszulkach
z własnymi wizerunkami „wymiatają”, czyli po naszemu: działają z klasą
i swoistym urokiem. Fajnie, że swoje miejsce znaleźli w skockiej bibliotece, która stała się muzycznym azylem grupy. Miło nam Was gościć
Drodzy młodzi. Działajcie zatem dalej z powodzeniem:)
Elżbieta Skrzypczak

Filharmonia pełna pomysłów
dla Marty!
W niecodzienny sposób, bardzo współczesny, nieco zabawny, z wykorzystaniem różnorodnych rekwizytów, 9 marca 2016 dziecięca widownia
poznała początki państwa polskiego w legendzie i pieśni. A wszystko to
dzięki znakomitym artystom z FILHARMONII POMYSŁÓW, którzy
kolejny już raz byli gośćmi w skockiej bibliotece.

Temat przedstawienia TO – I – HOLA – HOLAny wzbudził zaciekawienie najmłodszych, a spektakl poza świetną zabawą z aktorami,
śpiewem i tańcem w znakomitym wykonaniu, dostarczył wiedzy iście

historycznej.
Ważnym bardzo pozostaje fakt, że cały dochód ze sprzedaży biletów
1747 złotych przeznaczony został na koszty związane z leczeniem Marty
Dobskiej. Artyści grający dwukrotnie dzisiaj w skockiej bibliotece,
zrezygnowali z honorariów, przyłączając się do akcji niesienia pomocy
dla Martusi. Pięknie dziękujemy za dary serc: Dyrekcji Przedszkoli
w Skokach i w Popowie Kościelnym, Rodzicom, Nauczycielom i Artystom wspomnianej FILHARMONII POMYSŁÓW.
NIEBAWEM ZNOWU SIĘ SPOTKAMY!!!
Elżbieta Skrzypczak

Wielkanocne czarowanie,
pisanek ozdabianie
Wielkanoc zbliża się zajęczymi skokami.
Czas więc zadbać o tradycje związane z wiosennymi świętami. Biblioteka działa zatem
przedświątecznie. W środę, 9 marca 2016
odbyło się rodzinne ozdabianie pisanek
poprzedzone prezentacją multimedialną na
temat istoty świąt. Było kolorowo i bardzo
pomysłowo. Rodzice wraz z dziećmi wyczarowali z udostępnionych materiałów prawdziwie wielkanocne dzieła sztuki. Miło jest
nam gościć w bibliotece wielopokoleniową
grupę osób, chętnych do spędzenia popołudniowego czasu inaczej niż zwykle. Miło
poinformować, że w pisankowy projekt zaangażowała się młodzież
żeńska z MOW w Antoniewie wspólnie z panią Karoliną Kamińską.
Pomocą służyła pani Beata Druciarek – specjalistka od zadań bardzo
twórczych. Nad całością zaś czuwała pani Sylwia Popadowska – doświadczona w zakresie działań angażujących całe rodziny.
Serdecznie dziękujemy!!!
Elżbieta Skrzypczak

