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Złote JubileuszeMałżeńskie

Jarmark odbdzie się przy Kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa w Skokach
Będzie można zakupić:
Baranki z masła
Ręcznie robione ozdoby
Palmy wielkanocne

Stroiki/ wianki oraz wiele innych
dekoracji wielkanocnych

17

ł a j e”

9 kwietnia 2017 - Niedziela Palmowa - w godz. 8.00 -15.00
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Mały mieszkaniec Skoków Antek „Wojownik”, który walczy z rdzeniowym
zanikiem mięśni (SMA) zaprasza wraz z organizatorami
wszystkich mieszkańców Skoków
na charytatywny Jarmark Wielkanocny
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CHARYTATYWNY KIERMASZ
WIELKANOCNY DLA ANTKA
„WOJOWNIKA SMA”
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Cztery pary małżeńskie, które w II półroczu 1966 r. wstąpiły w związki małżeńskie i szczęśliwie doczekały Złotych Jubileuszy Małżeństwa
otrzymały Medale przyznane przez Prezydenta RP. Więcej na str. 4
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14 maja

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
serdecznie zaprasza na:

“IV Skockie Przełaje”
(trasa przełajowa ok. 7 km)

II Mistrzostwa skoków

w NORDIC WALKING

14 maja
(niedziela)

(trasa przełajowa ok. 10 km)

2017

regulamin i zapisy: www.gmina-skoki.pl
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Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Serdecznie zapraszają na

WYKŁADY I BADANIA
PROZDROWOTNE 50+

Zawszę w poniedziałki
o godz. 18 do sali konferencyjnej UMiG w Skokach

- 10 kwietnia - Cukrzyca chorobą cywilizacyjną
- 10 maja - Choroby tarczycy

+ pobranie próbek krwi do diagnostyki chorób tarczycy i cukrzycy

- 22 maja - omówienie wyników badań
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Do udziału w wykładach
i badaniach profilaktycznych
zapraszamy mieszkańców Gminy Skoki
w wieku 50 +

ZAPRASZAMY :-)

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

Serdecznie zapraszają na

NORDIC WALKING 50 +

Zawszę w środy: !!!

12 kwietnia godz. 14 - Gimnazjum Skoki

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

LICZBA

ZONA!

Dla zgłoszonych uczestników
posiłek regeneracyjny na mecie
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Murowana Goślina
Burmistrz Miasta i Gminy
owanej Goślinie
Biblioteka Publiczna w Mur

ZAPRASZAMY :-)

zapraszają na

Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w
Skokach
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II ROWEROWY RAJD BIBLIOTEKARZ
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Regulamin na stronie organizatorów

Zapisy z podaniem trasy
i miejsca zamieszkania:
turystyka@gmina-skoki.pl,
691 726 319
do 28 kwietnia 2017

Skokach
lioteka w
META: Bib regeneracyjny
- posiłek KSIĄŻKĄ w tle :-)
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ZAPRASZAMY
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KRZYSZTOF JACHNA

PONOWNIE PREZESEM KURKOWEGO
BRACTWA STRZELECKIEGO
Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi:
Miczyńska Maria ur.02.02.2017
Pilna Michalina ur.08.02.2017
Mróz Marek ur.13.02.2017
Gawlak Oskar ur.19.02.2017
Walkowiak Julia ur.25.02.2017
Nowakowski Jakub ur.28.02.2017
Laube Magdalena ur.01.03.2017
Zasadzińska Blanka ur.02.03.2017
Borowiak Paulina ur.05.03.2017
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a Im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.

25 lutego 2017 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie podsumowało swą
działalność za rok 2016 i dokonało wyboru organów statutowych, których
kadencja dobiegła końca.
Zebranie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Brackiego. Następnie
Prezes Krzysztof Jachna powitał wszystkich przybyłych i przedstawił
projekt porządku obrad, który przez uczestników został przyjęty bez
uwag. Sprawy sprawozdawczo wyborcze poprzedziła część uroczysta,
w trakcie której wręczono medale i dyplomy pamiątkowe. Medalem
Jubileuszowym z okazji 20 – lecia reaktywowania Bractwa uhonorowano
Jana Dziurkę. Z kolei członek honorowy Bractwa Anna Jachna, siostrom
i braciom uczestniczącym w zebraniu wręczyła Dyplomy Pamiątkowe.

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi
znaleźli:
Grygiel Marian r.1946 Łosiniec, zm.03.02.2017
Nowicka Halina r.1950 Skoki, zm. 10.02.2017
Burzyńska Wiktoria r. 1924 Sława Wielkopolska, zm. 15.02.2017
Kwiatkowski Roman r.1936 Budziszewice, zm.15.02.2017
Sznajder Jerzy r.1946 Skoki, zm.04.03.2017
Zielke Czesława r.1937 Potrzanowo, zm. 05.03.2017
Łuczak Władysław r.1936 Glinno, zm. 08.03.2017
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

95 URODZINY PANI ZOFII

21 lutego 2017 Pani Zofia Przywarska, obchodziła Jubileusz 95
urodzin. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką-Przywarty 23
lutego odwiedzili Jubilatkę.

Pani Zofii złożono serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz wręczono drobny upominek i bukiet kwiatów. Spotkanie
przebiegało w miłej, pełnej wspomnień atmosferze. Seniorce rodu
towarzyszyła córka Aleksandra z mężem.
Drogiej Jubilatce serdecznie gratulujemy pięknego Jubileuszu i życzymy wszelkiej pomyślności na następne długie lata życia !!!!
Joanna Wolicka – Przywarty
„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

Część sprawozdawczą zebrania rozpoczęły Sprawozdania organów
statutowych z działalności za rok 2016 – podajemy referującego i przedstawioną tematykę (zagadnienie):
- Prezes Krzysztof Jachna – z pracy Zarządu i Rady Bractwa;
- Skarbnik Adam Mroziński – z działalności finansowej;
- Przewodniczący Sądu Honorowego Andrzej Tatara – z pracy Sądu Honorowego;
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Kubiak – z pracy Komisji
oraz kontroli i oceny działalności finansowej Zarządu i Rady Bractwa.
Przedstawione Sprawozdania zgromadzeni przyjęli bez zastrzeżeń
i akceptując działalność Zarządu, Rady Bractwa i Skarbnika udzielono
im absolutorium za rok 2016. W związku ze zróżnicowaniem kadencji
poszczególnych organów statutowych, dokonano wyboru tych których
kadencja uległa zakończeniu. W głosowaniu tajnym Prezesem na lata
2017 – 2021 ponownie został wybrany Krzysztof Jachna.
Następnie – już w głosowaniu jawnym- wybrani zostali:
- Kapelanem Bractwa: ksiądz Karol Kaczor;
- Sekretarzem: Halina Wojciechowska;
- Skarbnikiem: Adam Mroziński;
- Chorążym: Stanisław Grzegorzewski;
- Strażnikiem Tradycji: Krzysztof Jachna;
- Kwatermistrzem: Tomasz Futro;
- Gospodarzem Siedziby: Jan Kamiński;
- Gospodarzem Strzelnicy: Stanisław Gołembowski;
- Podchorążymi: Franciszek Baranowski, Krzysztof Przykucki i Tadeusz Jerzak;
- Podstrzelmistrzami: Stefan Kubiak i Grzegorz Misiak;
- Członkami Komisji Rewizyjnej: Stefan Kubiak, Franciszek Andebur
i Wiesław Szymaś;
- Podporucznikami: Tadeusz Jerzak, Wiesław Szymaś i Paweł Ślósarczyk;
- Delegatami na Zjazd BS Rzeczypospolitej Polskiej: Krzysztof Jachna,
Krzysztof Migasiewicz i Halina Wojciechowska.
Po wyborach nastąpiła dyskusja nad projektem budżetu i podjęto
uchwałę o przyjęciu budżetu Bractwa na rok 2017. Po części sprawozdawczo wyborczej głos zabrały Królowe AD 2017 – Król Zielonoświątkowy
Halina Wojciechowska i Król Żniwny Małgorzata Florysiak. Zebranie
brackie zakończył tradycyjny posiłek uczestników.
Stanisław Grzegorzewski
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50 lat ”Na dobre i na złe”, czyli Złote Jubileusze Małżeńskie
Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Kłosa, 3 marca
2017 roku w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Skokach gościli obecni
mieszkańcy Gminy, którzy w II półroczu 1966 r. wstąpili w związki małżeńskie
i w związkach tych szczęśliwie doczekali Złotych Jubileuszy Małżeństwa.
Wszyscy nasi Jubilaci uroczystości Jubileuszowe w gronie rodziny i przyjaciół
obchodzili już w stosownym czasie a wizyta w Urzędzie wiążąca się z przyznaniem im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” stała się zwieńczeniem tych uroczystości.
Nasi zaszczytni goście Jubilaci, to 4 pary małżeńskie, a wśród nich:
mieszkańcy Raczkowa: Czesław i Klara Patelscy oraz Kazimierz i Dorota Nawroccy, mieszkańcy Kuszewa – Seweryn i Czesława Szafran oraz
mieszkańcy Skoków – Witold i Anna Stefańscy.
Przybyłych Jubilatów w imieniu Burmistrza i swym własnym serdecznie,
w ciepłych słowach powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna
Wolicka Przywarty. Następnie Burmistrz podziękował zaszczytnym gościom za Ich codzienny trud i poświęcenie dla swych rodzin oraz za Ich
zaangażowanie i działalność zawodową i społeczną na rzecz społeczności
lokalnej i kraju. Po ceremonii powitalnej Burmistrz Tadeusz Kłos w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy udekorował

Jubilatów Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktowi
dekoracji towarzyszyły indywidualne gratulacje i życzenia skierowane do
Jubilatów przez Burmistrza.
Po części oficjalnej i pamiątkowym zdjęciu, miało miejsce spotkanie,
w trakcie którego po lampce szampana za zdrowie Jubilatów, przy kawie
i torciku wspominano wydarzenia zarówno z niełatwego życia naszych
bohaterów uroczystości, jak i naszej społeczności lokalnej. Jako uczestnik tego spotkania, mogę zapewnić że ich życie, tak jak każdego z nas,
chociaż różni się w szczegółach, ma wiele wspólnego. Wszyscy przeżywali
zarówno chwile dobre, jak i złe związane z troską o swych małżonków
i dzieci, a obecnie chociaż powinni beztrosko żyć i cieszyć się na emeryturze, troszczą się o los swych wnuków i prawnuków. Niemniej wszyscy
też mogą powiedzieć, że nie zmarnowali powierzonych sobie talentów
oraz to, że wybór którego wiążąc się ze swymi współmałżonkami przed
50 laty dokonali, był szczęśliwy. O wizycie w dniu 2 marca w Urzędzie,
Jubilatom przypominać będą Medale, dokumenty pamiątkowe, wspólne
zdjęcie i gadżety promujące Miasto i Gminę Skoki oraz bukiety kwiatów,
którymi obdarowane zostały Panie.
Edmund Lubawy

Mieszkańcy Raczkowa: ur. w Raczkowie, Czesław, syn Bronisława i Zofii
i ur. w Wągrowcu, Klara, córka Wacława i Jadwigi zd. Lektowska, Patelscy.
Ślubowali 13 sierpnia 1966 r. w USC w Skokach, a swą wolę przed kapłanem
potwierdzili sobie nazajutrz – 14 sierpnia, w kościele pw. Wszystkich Świętych
w Raczkowie. Po ślubie małżonkowie zamieszkali w gospodarstwie rolnym
rodziny pani Klary, które prowadzili do roku 2003. Państwo Patelscy wychowali
córkę i syna i cieszą się posiadaniem 1 wnuczki i 2 wnuków oraz 1 prawnuczki.

Mieszkańcy Raczkowa: ur. w Jagniewicach, Kazimierz, syn Marcina i Kazimiery i ur. w Raczkowie, Dorota, córka Jana i Jadwigi zd. Lehmann, Nawroccy.
Ślubowali 8 października 1966 r. w USC w Skokach i śluby swe w tym samym
dniu potwierdzili w kościele pw. Wszystkich Świętych w Raczkowie. Po ślubie
małżonkowie zamieszkali w Raczkowie i swe życie zawodowe związali z pracą
w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Państwo Nawroccy wychowali 1 córkę
i 4 synów, szczycą się posiadaniem 3 wnuczek i 5 wnuczków oraz 1 prawnuczki.

Mieszkańcy Skoków: ur. w Sarbii, Witold, syn Wojciecha i Weroniki i ur.
w Budziejewie, Anna, córka Władysława i Marii zd. Tylczyńska, Stefańscy.
Ślubowali 6.listopada1966 r. w USC w Mieścisku, a związek swój potwierdzili
12 listopada w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym.
Po ślubie małżonkowie zamieszkali w Skokach. Pan Witold pracę zawodową
związał z „TRANSBUDEM”, gdzie pracował jako kierowca, a pani Anna
zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Państwo Stefańscy wychowali 4 córki i są szczęśliwymi dziadkami 5
wnuczek oraz 4 wnuczków i 2 prawnuczek.

Mieszkańcy Kuszewa: ur. w Jabłkowie, Seweryn, syn Piotra i Salomei i ur. w Kuszewie, Czesława, córka Karola i Stanisławy zd. Pinkowska, Szafranowie. Ślubowali
5 listopada 1966 r. w USC w Mieścisku, a sakramentalne „Tak” przed ołtarzem
powiedzieli sobie tego samego dnia w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym. Po ślubie małżonkowie zamieszkali w Jabłkowie, a po krótkim
okresie w Kuszewie, gdzie zamieszkują do dzisiaj. Pan Seweryn źródło utrzymania
dla rodziny znalazł w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, a pani Czesława
pomagała mu pracą w niewielkim przydomowym gospodarstwie rolnym. Państwo
Szafranowie wychowali córkę i syna i są dumni z posiadania 1 wnuczki i 4 wnuków.
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WSPOMNIENIE

OSTATNIE POŻEGNANIE
KSIĘDZA KANONIKA
HENRYKA BADURY
W sobotę 25 lutego na cmentarzu parafialnym w Rejowcu spoczął długoletni
proboszcz rejowieckiej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa śp. ksiądz kanonik Henryk Badura. Uroczystości pogrzebowe w kościele rozpoczęły się mszą świętą
koncelebrowaną w intencji zmarłego, której głównym celebrantem był Arcybiskup
Archidiecezji Gnieźnieńskiej Wojciech Polak. Po uroczystości mszalnej nastąpiło
odprowadzenie ciała zmarłego na cmentarz.

Wśród tłumu osób towarzyszących zmarłemu w ostatniej drodze na ziemi było kilkudziesięciu kapłanów, w tym jego koledzy
księża emeryci – mieszkańcy Domu Księży
Emerytów w Gnieźnie, wraz z biskupem
seniorem Bogdanem Wojtusiem. Byli też
przedstawiciele władz samorządowych
Gminy: Burmistrz Tadeusz Kłos i Sekretarz
Gminy Blanka Gaździak oraz pamiętający
śp. zmarłego, jeszcze z czasów gdy pełnił on
funkcję wikarego w parafii w Damasławku,
Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc. Jednak gro uczestników stanowili mieszkańcy
rejowieckiej parafii i okolicznych sołectw
i zwyczajni ludzie, którym dane było poznać
zmarłego księdza.
Wszystkich przybyłych połączyła wewnętrzna potrzeba oddania czci i szacunku śp. zmarłemu. Bo wielu, spośród nich
spotykało się ze zmarłym księdzem w życiu
codziennym i ceniło Go jako dobrego kapłana i dobrego człowieka, a wyraz swego szacunku okazywali Mu wcześniej organizując
Jubileusze Jego święceń kapłańskich oraz
organizując Mu 25 czerwca 2015 r. uroczy-

ste pożegnanie w związku z zakończeniem
czynnej służby kapłańskiej.
Świętej pamięci ksiądz kanonik Henryk
Badura urodził się 6 czerwca 1938 roku
w Dębinku. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Nakle, które ukończył w roku
1957. W tym samym roku decydując się na
poświęcenie swego życia kapłaństwu wstąpił
do Seminarium Duchownego w Gnieźnie, po
ukończeniu którego, 6 czerwca 1964 roku
w Katedrze Gnieźnieńskiej, z rąk Prymasa
Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, przyjął święcenia kapłańskie.
Służbę kapłańską ksiądz Henryk Badura
rozpoczął w 1964 roku jako wikariusz w parafii w Mroczy. Następnie kolejno był wikariuszem w parafiach: w Dąbrówce Kościelnej
(1964–1965), pw. św. Floriana w Żninie
(1965–1966), w Damasławku (1966–1971),
w Gąsawie (1971–1972), pw. Św. Ducha
we Wrześni (1972 –1974), w Kwieciszewie
(1974- 1975), w Żerkowie (1975–1980),
w Kruchowie (1980–1981) oraz pw. św.
Jakuba w Barcinie. (1981).

W roku 1981 r. ksiądz Henryk Badura
został proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu, w której
posługę kapłańską pełnił przez niemal 32
lata, tj. do przejścia w czerwcu 2013 roku
na emeryturę. Z dniem 1 lipca 2013 roku
ksiądz Badura zamieszkał w Domu Księży
Emerytów w Gnieźnie, gdzie wśród kolegów, księży emerytów przebywał do swej
śmierci. Jednak przebywając już w stanie
spoczynku ksiądz Henryk nie zapomniał
o swej parafii i parafianach. Często, zapraszany przez jej społeczność odwiedzał Rejowiec i uczestniczył w jej życiu społecznym
i rodzinnym. Był też wiernym czytelnikiem
„Wiadomości Skockich”, które Mu przesyłał piszący te słowa, a z których czerpał
informacje o ludziach i o środowisku, które
pozostawało Mu bliskim.
Działalność duszpasterska księdza Henryka Badury dobrze była oceniana przez
władze kościoła katolickiego. Dowodem
tego jest fakt uhonorowania go w Wielki
Czwartek – 5 kwietnia 2012 r. przez Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka tytułem Kanonika Honorowego Kapituły przy
Kościele pw. Św. Floriana w Chodzieży –
tytuł kanonika przyznawany jest kapłanom
szczególnie zasłużonym dla kościoła.
Szczególnie dobrze swego proboszcza
postrzegali i ostatecznie zapamiętali mieszkańcy Rejowca i wszyscy, którzy się z nim
spotykali. Zapamiętali i pamiętać będą Go
nie tylko jako księdza, ale i współmieszkańca i dobrego człowieka, który spędził wśród
nich niemal 1/3 swego życia i 2/3 swej służby
kapłańskiej. Zapamiętają Go jako „dobrego
siewcę wiary”, który przygotowywał kilka
pokoleń parafian do życia duchowego i do
życia codziennego, a znając ich radości
i smutki, nie pozostawał im obojętny. Zapamiętają Go też jako kapłana, który opieką
duszpasterską objął również działkowców
z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Semafor” w Szczodrochowie i zgodnie z ich
oczekiwaniami raz w tygodniu na terenie
tych ogrodów odprawiał Mszę świętą.
Ale, społeczność nie tylko parafialna
zapamięta Go też, jako księdza, który
swym spokojnym, zrównoważonym zachowaniem, nie zapominając o godności
kapłańskiej potrafił utrzymywać dobre
stosunki z Samorządem Gminnym i z Samorządem Wiejskim oraz z kierownictwem
szkoły i z zakładami pracy, z którymi nieraz
współorganizował uroczystości kościelne
i społeczno kulturalne.
Wszyscy też zapamiętają go jako skromnego człowieka, którego darzyli szacunkiem
i który szacunkiem darzył wszystkich,
z którymi dane było mu się spotykać.
I te cechy Śp. księdza kanonika Henryka Badury sprawiły, że tak wiele osób
w ceremonii pożegnalnej skupiło się nad
Jego grobem.
Edmund Lubawy
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- w potrzanowie

- w Lechlinie

Coraz bardziej popularna i atrakcyjna, nie tylko dla pań, staje się
organizowana przez Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Potrzanowie. Przyciąga
nie tylko stałe mieszkanki i ich wybranków z Sołectwa, ale i spoza wsi,
a nawet Gminy.
Tak też było 4 marca br., gdy Przewodniczący Koła Gospodyń Wiejskich
Stanisław Kaczmarek powitał wypełniających salę uczestników wieczoru,
a wśród nich gości honorowych: Burmistrza Tadeusza Kłosa, Sekretarza
Gminy Blankę Gaździak i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skokach
Zbigniewa Kujawę.
A potem już niespodzianka goniła niespodziankę. Salę opanowali
artyści. „Co się dzieje, oszaleję”- aria z Operetki Kalmara w wykonaniu
debiutującej na spotkaniu wigilijnym w dniu 16 grudnia 2016 r. Marty Gądysiak, która w Potrzanowie znalazła swe miejsce na ziemi i Roberta Zgoły
z Zespołu Muzycznego „EXTERUS”” przy Domu Kultury w Kłecku,
stanowiła zapowiedź tego co będzie się działo. Oni też, nie licząc samych
Pań, stali się bohaterami i najbardziej oklaskiwanymi wykonawcami wieczoru. W ich wykonaniu, w towarzyszeniu Orkiestry, zabrzmiały też, na
życzenie publiczności bisowane arie: „Usta milczą, dusza śpiewa” – z Operetki „Wesoła wdówka” Lechara oraz „Wielka sława to żart” - z Operetki
„Baron Cygański” Johana Straussa.

W piątek 10 marca odbyło się spotkanie Pań z sołectwa Lechlin
z okazji Dnia Kobiet. Gościem specjalnym tego wieczoru był kabaret
Marcina Samolczyka z Obornik Wielkopolskich, który rozbawił pu-

bliczność. Były życzenia, kwiaty, toasty, a także słodkości i zimny bufet
przygotowane przez mieszkanki Lechlina. Swoją obecnością zaszczycił
nas również radny powiatu Grzegorz Owczarzak, który obdarował
Panie pysznym tortem.
Paweł Grabiński

- w bliżycach

Nie przebrzmiały jeszcze echa arii, a sceną zawładnęli członkowie Kabaretu „Nie dej sie”. Sceny satyryczne i gagi z codziennego życia rodzinnego
oraz stosunków damsko – męskich w czasach „gender” w wykonaniu
Ani Kaczmarek, Anety Nowak, Agaty Wojtaszek oraz Marty Gądysiak
i Przewodniczącego Koła Gospodyń Stasia Kaczmarka, wzbudzały ogólny
ubaw i bawiły wszystkich.
Po występach artystycznych nastąpił czas życzeń pod adresem Solenizantek i adresatek uroczystości. Były więc życzenia od Przewodniczącego
Koła Gospodyń Stanisława Kaczmarka, od Sołtysa Jana Brody, od radnego
Stanisława Janecko oraz od Burmistrza Tadeusza Kłosa, który do życzeń
dołączył bukiet tulipanów i tort oraz od Ireneusza Beltera, który z bukietem
kwiatów pospieszył do pani Marty.
Teraz tez w rękach pojawiły się lampki szampana, a panowie przy dźwiękach orkiestry, dla „Bohaterek Dnia” zaśpiewali „ Sto lat”. By tradycji
potrzanowskiej stało się zadość, panowie Grzegorz Janecko, Zbyszek
Madziarz, Krzesimir Kaczmarek, Rafał Nowak i Mirosław Białachowski
, Solenizantki obdarowali kwiatami. Z kolei wraz z wielkim tortem, który
pojawił się na sali, rozpoczęła się uroczysta kolacja, w której rolę kelnerów
pełnili wspomniani już panowie.
Dzień Kobiet w Potrzanowie zakończyła zabawa taneczna, w trakcie
której w takt muzyki serwowanej przez Zespół Muzyczny „EXTERUS”
miłośnicy tańców bawili się do wczesnych godzin rannych.
Edmund Lubawy

W niedzielne popołudnie, 12 marca w Bliżycach odbyła się sympatyczna uroczystość z okazji Dnia Kobiet.
Spotkanie zorganizował sołtys wsi „Bliżyce- Wysoka” pan Wacław
Błażejewski wraz z radą sołecką. Panowie z wielkim zaangażowaniem
a jednocześnie delikatnością obdarowali wszystkie Panie piękną różą.
Obok kwiatków, kawy i tradycyjnego sto lat, przygotowany został występ
teatralny przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie. Repertuar nawiązywał tematycznie do Dnia Kobiet. Po ponad godzinnym
spotkaniu, wspólnym biesiadowaniu, Panie w doskonałych nastrojach
udały się do domów.

Mamy nadzieję, że każda z przybyłych na tę uroczystość kobiet,
poczuła się doceniona i z zadowoleniem będzie wspominać te wspaniałe chwile.
Sołtys i rada sołecka
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- w kakulinie
Niecodzienny nastrój zapanował 4 marca w świetlicy w Kakulinie,
gdzie tego dnia obchodzono Dzień Kobiet. Nasze panie pospieszyły jak
co roku do naszej świetlicy aby skromnie, ale z przytupem obchodzić
swoje święto. Stoły zapełniły placki oraz upieczony przez panią Anetę
wspaniały tort. Strażacy z OSP zaserwowali chłodzące napoje.
Dla naszych pań wystąpił TVN 24 plus, który przedstawił swój
program, a w nim koncert życzeń, w którym to każda pani otrzymała
życzenia i tulipana. W programie wystąpił pamiętany przez starszych
„Wicherek”, prezenter pogody, który zapowiedział długoterminową
prognozę pogody.
Tego dnia panowała fantastyczna atmosfera, wszystkim tym, którzy
przyczynili się do organizacji tej uroczystości serdecznie dziękuję.
Sołtys Marian Gruszka

- w pawłowie skockim
Na cześć kobiet tych dużych i tych małych odbył się dzień pełen
relaksu i przyjemności w Pawłowie Skockim.
Zaproszone mamy uczniów zostały powitane wierszem na temat ich
nieocenionej roli w życiu każdego dziecka oraz wraz z uczennicami
– kobietkami przystąpiły do sprawdzenia ich wszechstronnej wiedzy.

W szranki przystąpiła płeć męska i żeńska. Każda z grup miała za
zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące grupy przeciwnej. Po
zakończeniu zmagań nie było wątpliwości - remis! Pełen zakres usług
w naszym szkolnym gabinecie SPA oraz ploteczki przy kawie i cieście
upieczonym przez uczniów zakończyły dzień pełen uśmiechu.

250 zł kary za brak numerka!
Rozwój urbanistyczny zabudowy miejskiej, powstawanie na terenie
naszej gminy nowych osiedli mieszkaniowych stwarza sytuacje w których
właściciele budynków, administratorzy, dozorcy lub użytkownicy nieruchomości zapominają o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu,
na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym posesji.
Obowiązek taki został określony w art. 47b ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne. Uchylanie się od jego realizacji, a także realizowanie
w niewłaściwy sposób - brak utrzymania takiej tabliczki w należytym
stanie jest wykroczeniem z art. 64§1 Kodeksu Wykroczeń zagrożonym
karą grzywny do 250 złotych albo karą nagany.
Brak właściwego oznaczenia posesji powoduje utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. Ratownicy medyczni, strażacy bądź policjanci poszukując adresu wezwania
lub interwencji tracą cenne minuty, które mogą uratować ludzkie życie.
W miesiącu marcu i kwietniu dzielnicowi Komisariatu Policji
w Skokach przeprowadzą działania prewencyjno – porządkowe, które
będą miały na celu sprawdzenia umieszczenia i utrzymania numerów
porządkowych posesji. Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do zaleceń
dzielnicowego muszą się liczyć odpowiedzialnością za naruszenie przepisów art. 64 Kodeksu Wykroczeń.
Starszy aspirant Piotr Rojtek - Komisariat Policji w Skokach

Z ŻYCIA ZWIĄZKU EMERYTÓW
Radość przeplatana smutkiem i żalem, tak by można określić nastrój
towarzyszący uczestnikom zebrania Oddziału Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w dniu 7 marca, a więc w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Bo dla wielu uczestników zaskoczeniem stała się wiadomość
o niespodziewanej śmieci 4 marca kolegi Jerzego Sznajdera, który
wraz z żoną Heleną brał udział we wszelkich poczynaniach Oddziału.
Uczestniczył w comiesięcznych zebraniach oraz w imprezach i w uroczystościach organizowanych w porozumieniu z, lub przy współudziale
Gminnej Biblioteki Publicznej. Ale był też aktywnym uczestnikiem
wszelkich wycieczek turystyczno wypoczynkowych, rajdów rowerowych,
wycieczek z kijkami, wyjazdów do teatru i do kina oraz na pływalnię.
Lubił bawić się, stąd też nie opuścił żadnej „potańcówki” organizowanej
w sezonie letnim „Na stawach U Leszka”, a w pozostałym okresie w sali
Biblioteki lub w sali OSP. Od kilku tygodni brał tez udział w grupie
kolegów praktykujących naukę gry w brydża.
Na apel prowadzącego zebranie członka Zarządu Witolda Tokarskiego pamięć kolegi Jerzego Sznajdera oraz pamięć zmarłej 30 stycznia
koleżanki Władysławy Kuchcińskiej zebrani uczcili minutą ciszy.
Ale, że życie ma swoje prawa i toczy się nadal, zebranie dalej toczyło
się zgodnie z planem. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Panowie zaśpiewali Paniom – swym koleżankom – tradycyjne „Sto lat”,
po czym wszyscy raczyli się wyśmienitymi pączkami z kawą.
Ożywienie wprowadziło wystąpienie pracownika Urzędu, reprezentującej równocześnie Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka
„Alia” w Antoniewie, Karoliny Stefaniak, która przybliżyła uczestnikom cele powstania i działalność Towarzystwa oraz podejmowane
przez Towarzystwo we współdziałaniu z Burmistrzem, inicjatywy
dla seniorów:
- Wyjazdy do AQUAPARKU w Wągrowcu 50 +,
- Nordic Walking 50 +,
- Wykłady i Badania Prozdrowotne 50 +.
Informacje w tym temacie zainteresowani znajdą tez w najbliższych
„Wiadomościach Skockich”.
Kończąc swe wystąpienie referująca zagadnienie rozdała uczestnikom ulotki promujące „Alię” i jej działalność, w tym działalność na
rzecz seniorów oraz zachęcające do wpłacania na jej konto 1% podatku.
Grupa aktywnych członków skorzystała z przedłożonej propozycji
i po zakończeniu zebrania skierowała swe kroki do Urzędu by zapisać
się na oferowane zajęcia.
W dalszej części zebrania członkowie Zarządu omówili sprawy związane z organizacją wycieczek i wpłacania opłat za poszczególne z ich.
			
Edmund Lubawy

KOMUNIKAT
GODZINY OTWARCIA URZĘDU
poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30
BURMISTRZ
Tadeusz Kłos
przyjmuje interesantów w każdą środę
w godz. 12:00 - 15:30
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
Zbigniew Kujawa
przyjmuje interesantów w Biurze Rady w każdą środę
w godz. 14:00 - 15:30
KASA URZĘDU OTWARTA W GODZINACH
poniedziałek 9:00 - 16:00
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

8

Burmistrz spotyka się
z mieszkańcami sołectw
Od 20 lutego - zebraniem we wsi Lechlin, rozpoczął się cykl spotkań
Burmistrza z mieszkańcami Gminy.
Zainteresowanie mieszkańców dotyczyło głównie spraw związanych
ze stanem dróg dojazdowych w poszczególnych sołectwach. Zgłoszono
w tym zakresie kilkanaście wniosków dotyczących naprawy nawierzchni.
Zdecydowaną większość stanowiły uwagi kierowane do stanu technicznego dróg gruntowych. Wykonawca tych prac wyłoniony został
już w postępowaniu przetargowym, a prace mające na celu poprawę
przejezdności wnioskowanych odcinków trwają.

Istotną sprawą pozostaje utrzymanie czystości poboczy wzdłuż dróg,
niewiele się w tym temacie zmieniło. Nadal konieczne jest uruchamianie brygady sprzątającej i ponoszenie dodatkowych kosztów na
zbieranie odpadów, co ciekawe dotyczy to powtarzających się cyklicznie
odcinków dróg.
Na spotkaniach z mieszkańcami omówiono zasady dotyczące wycinki
drzew określone w znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody i ustawy o lasach. Od 1 stycznia 2017 prywatni właściciele nieruchomości
mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach.
Jest jednak warunek - usunięcie drzew czy krzewów nie może być
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym wypadku wątpliwości dotyczyły głównie gospodarstw rolnych, a dokładniej
możliwości przeznaczenia drewna pozyskanego z wycinki.
Ważnym zagadnieniem omawianym na spotkaniach była sprawa
zachowania kolejności procedur wymaganych przy realizacji inwestycji mających wpływ na środowisko i to na przykładzie chlewni
kurtynowych, których budową zainteresowani są rolnicy z Potrzanowa.
Dynamiczny rozwój hodowli zwierząt metodami intensywnego tuczu
nikogo dzisiaj nie dziwi, ale przemysłowe technologie produkcji mają
niewątpliwie wpływ na stan środowiska naturalnego i jakość życia
sąsiadujących z nimi mieszkańców.
Przedstawiono i przypomniano obowiązki posiadaczy drobiu, które
są niezależne od wielkości stada. Zagrożenie przeniesieniem wirusa
H5N8 istnieje, a ostatnim wykrytym przypadkiem zakażenia był łabędź
zlokalizowany w rejonie jeziora Durowskiego. Tak więc jak najbardziej
uzasadnione pozostają nakazy:
- odosobnienia drobiu i pozostawienie w zamkniętych obiektach budowlanych uniemożliwiających kontakt z dzikim ptactwem,
- zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc utrzymywania
drobiu,
- zabezpieczenie paszy i wody przed dostępem dzikich ptaków,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do kurników,
- odkażanie sprzętu przeznaczonego do obsługi drobiu.
Na każdym zebraniu omówiono zamierzenia inwestycyjne planowane
do wykonania w 2017 w całej Gminie i poszczególnych sołectwach.

Dodatkowe wnioski zgłaszane przez poszczególne Samorządy zostały
zarejestrowane i będą w miarę posiadanych środków budżetowych
realizowane.
Dziękujemy Sołtysom za zorganizowanie spotkań, przygotowany
poczęstunek i występy artystyczne dedykowanie Paniom z okazji
ich święta.
Ryszard Kobus

Poseł Jakub Rutnicki kolejny raz
w Skokach
Poseł Jakub Rutnicki znany w województwie wielkopolskim ze
swej nieustannej działalności na rzecz rozwoju sportu i infrastruktury sportowej zorganizował w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach
spotkanie informacyjne na temat pozyskiwania środków na rzecz
rozwoju infrastruktury sportowej ze środków głownie Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

Na spotkanie przybyli samorządowcy i działacze sportowi z terenu
powiatu wągrowieckiego i powiatów ościennych.
Jakub Rutnicki jest dobrze znany w środowisku skockiego sportu.
Nie jednokrotnie odwiedzał i pomagał w organizacji turniejów sportowych głownie dla dzieci i młodzieży. Przy jego pomocy przy sporym
dofinansowaniu środków zewnętrznych udało się pod koniec 2015
oddać do użytku boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią dla
Klubu Wełna Skoki.
Karolina Stefaniak

Rewitalizacja Gminy Skoki
Z początkiem lutego br. otrzymaliśmy informację o przyznaniu
Gminie Skoki dofinansowania w kwocie 45.000 zł na „Opracowanie
Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2025”.
Wniosek naszej gminy zajął 3 miejsce na liście wniosków, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach II edycji konkursu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i został wybrany do
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
na lata 2014-2020.
Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki będzie
bardzo ważnym dokumentem, pozwalającym ubiegać się zarówno
gminie, jak i innym podmiotom z terenu gminy o wsparcie finansowe
dla zawartych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Czym jest rewitalizacja?
Przede wszystkim warto już na wstępie zaznaczyć wyraźnie, że rewitalizacja to nie remont. Nie dopuszcza się możliwości planowania
i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki
efekt poprawy estetyki przestrzeni. Rewitalizacja to kompleksowy
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, powiązane wzajemnie w sferze
społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
i środowiskowej. Założeniem rewitalizacji jest optymalne wykorzystanie
specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacniania lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych). Jest to proces wieloletni,
prowadzony przez interesariuszy tego procesu we współpracy z lokalną
społecznością.
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Co oznacza określenie: Stan kryzysowy?
To stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących
z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.
Co oznacza określenie: Obszar zdegradowany?
To obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy.
Czym jest Obszar rewitalizacji?
To obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się
prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na
podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni
gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Kto zajmie się projektem?
Program rewitalizacji zostanie opracowany przez firmę zewnętrzną,
wyłonioną w drodze zapytania ofertowego. Firma przeprowadzi analizę
i diagnozę całego obszaru gminy, zorganizuje spotkania i konsultacje
z interesariuszami, wykona badania ankietowe oraz akcje informacyjne
w formie ulotek, plakatów i innych materiałów. Oczywiście opracowanie programu rewitalizacji musi przebiegać przy ścisłej współpracy
z pracownikami urzędu. Osobami do kontaktu w Urzędzie Miasta
i Gminy w Skokach w sprawie Opracowania Programu Rewitalizacji
są Marianna Gregorczuk, Monika Wysocka i Adrianna Urbaniak. Na
stronie gminy Skoki zostanie utworzona specjalna zakładka Rewitalizacja, na której na bieżąco będą umieszczane informacje w tym temacie,
dodatkowo powstał adres e-mailowy rewitalizacja@gmina-skoki.pl , na
który będzie można przysyłać pomysły, spostrzeżenia i uwagi.
Już dzisiaj zapraszamy do czynnego udziału w tym procesie wszystkich mieszkańców, lokalnych działaczy, przedsiębiorców, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz
instytucji działających na terenie gminy Skoki.
Będziemy Państwa na bieżąco informować o planowanych spotkaniach warsztatowo-konsultacyjnych, prowadzonych debatach publicznych i ankietach.
Zespół ds. rewitalizacji
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

Stan powietrza atmosferycznego
tematem spotkania mieszkańców
z Burmistrzem
Ostatni piątek miesiąca to tradycyjne spotkanie mieszkańców
z Burmistrzem. Tematem wiodącym była gospodarka niskoemisyjna
w Gminie Skoki, a mówiąc po ludzku zanieczyszczenie powietrza.

Dyskusję w tym temacie poprzedził Burmistrz Tadeusz Kłos przedstawiając krótką prezentację głównych źródeł zanieczyszczenia naszej
atmosfery emitowanych z różnych źródeł. Jak widać było z późniejszej

dyskusji głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Skokach są
kominy samych mieszkańców. Każdy sposób opalania pieców niesie za
sobą emisję substancji do powietrza, ale spalanie odpadów to bardzo
szkodliwy proceder i jest to plaga nie tylko Skoków! Drażniący, szkodliwy dym snujący się z kominów pieców, które są opalane odpadami
różnego typu potrafi skutecznie zatruć życie sąsiadów! L Dlaczego
tak jest? Wszyscy zadawali sobie to pytanie. W tym roku szczególnie
dużo mówiło się w mediach ogólnopolskich o tym problemie. A są
nadal ludzie, którzy i tak nic sobie z tego nie robią. Na chwilę obecną
Gmina ma znikome narzędzia aby walczyć z tym procederem, może
jedynie edukować i do tego się zobowiązała.
W trzeciej części głos zabrał funkcjonariusz Komisariatu Policji
w Skokach, sierżant sztabowy Krzysztof Rubert. Przedstawił zebranym dwa narzędzia multimedialne jakie daje mieszkańcom Policja.
Pierwszym z nich jest strona internetowa Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.
html gdzie każdy w łatwy sposób może zaznaczyć jego zdaniem istotne
zagrożenie bezpieczeństwa w bardzo szerokim zakresie zdarzeń, a Policja ma za zadanie zweryfikować i monitorować wskazany punkt na
terenie Gminy Skoki. Drugim internetowym narzędziem jest aplikacja
którą każdy może pobrać na swojego smartfona pod nazwą Moja Komenda gdzie znajdzie kontakt do wszystkich jednostek Policji w całym
kraju, łącznie z nazwiskami dzielnicowych.
W ubiegłym miesiącu odbyło się spotkanie poświęcone procedurom
realizacji inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko przez
pryzmat inwestycji w Potrzanowie, tj. chlewni kurtynowej. Uczestnicy
wyrażali swoje obawy przed sąsiedztwem takiej inwestycji. Urzędnicy
natomiast wytłumaczyli skomplikowaną drogę administracyjną jaką
taka inwestycja musi przejść od momentu złożenia wniosku od ewentualnej realizacji.
Karolina Stefaniak

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

Komunikat
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego, chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania
zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie
mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienie dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje
umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się
z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych
w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta
przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na
szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Jednocześnie, przypomina się, że utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy,
a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju,
w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast
unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony
negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się
dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy
zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki,
co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania
przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.
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Powstanie Zintegrowany Punkt
Przesiadkowy
7 marca Burmistrz Miasta i Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na Budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach
zlokalizowanego na terenie ul. Dworcowej.
Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Budowa zintegrowanego
punktu przesiadkowego w Skokach”.
Zadanie objęte przetargiem obejmuje wykonanie następujących elementów:
Przebudowa ul Dworcowej (L=499,0 mb) wraz z uzupełnieniem
kanalizacji deszczowej obejmująca między innymi wykonanie: jezdni
o nawierzchni asfaltowej F=3084 m2, jezdni o nawierzchni z kostki
betonowej szarej gr. 8 cm F=243 m2, zjazdów i miejsc postojowych
z kostki betonowej szarej gr.8 cm F=604 m2, chodników z kostki
betonowej szarej gr. 8 cm F=876 m2, studzienek ulicznych 28 szt.
wraz z przykanalikami d=169 mm I=176 mb oraz z uzupełnieniem
KD z rur d=315 mm I-74 .
Zagospodarowanie terenu przy dworcu polegające na budowie
wiaty rowerowej i wiaty przystankowej, budowie parkingów wraz
z wjazdami i drogami dojazdowymi, budowie chodników, ciągów pieszo jezdnych i zatoki autobusowej obejmująca między innymi wykonanie: demontażu 2214 m2 płyt drogowych żelbetowych, nawierzchni
parkingów, wjazdów i dróg dojazdowych z kostki kamiennej gr.8cm
F=2450 m2, nawierzchni chodników z kostki kamiennej gr.8cm F=
1066m2, nawierzchni zatoki autobusowej z betonu napowietrzanego
F=95 m2, wiaty rowerowej zaprojektowanej w konstrukcji tradycyjnej,
zmodyfikowanej z elementami stalowymi, wymiary w rzucie 5,0 m x
9,5 m, wysokość ca 2,7 m. Fundamenty żelbetowe b=50 cm h=55 cm,
ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych. Ściany nadziemia
z cegły pełnej licowej wys. 2,1 m, wiaty przystankowej zaprojektowanej
z wykorzystaniem części istniejącego budynku gospodarczego – pozostała część budynku zostanie rozebrana, a w jej miejscu wykonana
zostanie przedmiotowa wiata przystankowa. Projektowana wiata
przystankowa wykonana zostanie w konstrukcji mieszanej - trzy
ściany murowane z cegły pełnej, przód otwarty. Stalowa konstrukcja
dachu oparta na słupach z kształtownika zamkniętego 110 x 110 x 6
kotwionych w wieńcu w/w ścian murowanych oraz na słupach elewacji
frontowej osadzonych na ławach fundamentowych. Wiata przykryta
dachem płaskim z blachy stalowej powlekanej opartej na belkach
stalowych poprzez płatwie stalowe. Ściany wykonane z cegły pełnej
licowej koloru czerwonego.
Budowa oświetlenia parkingu przy budynku dworca obejmująca
między innymi wykonanie: montażu kabla YKY 5 x 16 mm2 L=190
mb w wykopie, montażu słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami
i oprawami - 5 kpl .
Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe
z terenu parkingów obejmująca między innymi wykonanie: kanalizacji
deszczowej fi 250 mm L=21 mb, fi 200 mm L=231 mb, rurociągu
tłocznego PETS fi 90mm – 5mb, studni rewizyjnych 18 szt., studzienek ulicznych 5 szt., odwodnienia liniowego- 60 mb, przepompowni
ścieków deszczowych -1 kpl.
Wykonanie małej architektury przy dworcu składającej się z tablicy
informacyjnej z wyświetlaczem LED, dwóch ławek betonu architektonicznego oraz dwóch donic niskich z blachy stalowej ocieplanej styropianem.
Termin realizacji zadania został ustalony na 15 grudnia 2017 roku
Termin składania ofert upływa o godzinie 12.00 w dniu 22 marca
2017 r. Otwarcie ofert nastąpi 22 marca o godzinie 12,15 w Sali nr 4
Urzędu Miasta i Gminy Skokach.
W ogłoszeniu o przetargu ustalono, że przy kryterium wyboru wykonawcy 60% stanowić będzie cena, a 40 % okresu udzielonej gwarancji.
Edmund Lubawy

Gmina Skoki jako członek Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
pozyskała ponad 3,5 mln zł z Unii Europejskiej na dofinansowanie:

„Budowy zintegrowanego
punktu przesiadkowego w Skokach”
Przy dworcu kolejowym w Skokach powstaną:
- parkingi dla samochodów Park&Ride i rowerów
Bike&Ride (wiata rowerowa)
- zatoka autobusowa
- przebudowana zostanie ulica Dworcowa
Realizacją zadania Gmina chce zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej.

Rezygnując z samochodu na rzecz zbiorowej komunikacji:
- przyczynisz się do mniejszej emisji spalin
- zaoszczędzisz czas i pieniądze nie stojąc w korkach komunikacyjnych.
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rajdy rowerowe, wycieczki piesze i zawody sportowe
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ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO!

Bądź widoczny na drodze!

Poruszając się pieszo lub rowerem o zmierzchu, bądź w porze
nocnej, lub w złych warunkach atmosferycznych po drodze publicznej
w terenie niezabudowanym, zaopatrz się w elementy odblaskowe,
które zwiększą Twą widoczność dla kierowców i mogą uratować Ci
zdrowie a nawet życie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 marca 2017 minął termin płatności
I raty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum niezapłaconych w wyżej wymienionym
terminie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Finansów są naliczane odsetki za zwłokę.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podaje do publicznej wiadomości
wykaz działek budowlanych położonych w Rościnnie przeznaczonych do sprzedaży pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

l.p.
1.

oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji
gruntów
Działka numer 2/6
Powierzchnia
707 m2
Księga wieczysta
PO1B/00056799/4

2.

Działka numer 2/15
Powierzchnia
876 m2
Księga wieczysta
PO1B/00056799/4

opis
nieruchomości
Działka w Rościnnie
o kształcie wieloboku na
terenie płaskim.
W okolicy pola
uprawiane rolniczo oraz
zabudowa
mieszkaniowa
i zagrodowa.
Dojazd do działki drogą
gruntową wewnętrzną.
Działka w Rościnnie
o kształcie prostokąta ze
ściętym narożnikiem na
terenie płaskim.
W okolicy pola
uprawiane rolniczo oraz
zabudowa
mieszkaniowa
i zagrodowa.
Dojazd do działki drogą
gruntową wewnętrzną.

warunki zabudowy

Warunki zabudowy:
Budynek mieszkalny jednorodzinny
usytuowany w nieprzekraczalnej
linii zabudowy wskazanej w decyzji
o warunkach zabudowy.
Budynek mieszkalny maks.
dwukondygnacyjny;
Szerokość elewacji – maks. 15 m
Wysokość kalenicy – maks. 9 m
Kierunek kalenicy dachu do frontu
działki - równoległy
Wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej – maksymalnie 4 m
Geometria dachu –
dwu lub wielospadowy o kącie
nachylenia 30⁰- 45⁰

cena
brutto

uwagi:

29 158,00

Sprzedaż
odbędzie się
w drodze
przetargu
ustnego
nieograniczoneg
o

34 986,00

Sprzedaż
odbędzie się
w drodze
przetargu
ustnego
nieograniczoneg
o

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 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
2016 poz. 2147 ze zm.) 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 stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy
w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl , http://www.gmina-skoki.pl/ oraz w prasie internetowej
www.otoprzetargi.pl oraz www.monitorurzedowy.pl
3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa - tel. (061) 8925-814 lub 815
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Oznaczenie nieruchomości według
katastru oraz księgi wieczystej
Powierzchnia nieruchomości
Cena nieruchomości
Informacja o przeznaczeniu do
sprzedaży

Działka nr 5/47
obręb Sławica
PO1B/00048072/3 Sąd Rejonowy w Wągrowcu.
0,0111 ha
3 500,00 zł brutto
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla właścicieli
działki 157
Działka leży na terenie zabudowy letniskowej, przy ulicy Spacerowej
w Sławicy,
stanowi użytki rolne klasy VI

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym
oraz studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego

Termin zagospodarowania
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce
nieruchomościami

Działka nie mają określonego przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. przedmiotowa działka stanowiła
tereny zabudowy letniskowej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej
Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla w/w działki
został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania
przestrzennego: „obszary zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz działalności rolniczych i nierolniczych”.
Nie jest określony
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
wymienionej w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.
Dz. U. z 2014 roku poz. 518) winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni,
licząc od daty wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.
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STRAŻACKIE PODSUMOWANIE
ROKU W OSP SKOKI
18 lutego 2017 skocka brać strażacka spotkała się w siedzibie OSP
Skoki, żeby dokonać podsumowania roku. To Walne Zebranie miało
wymiar historyczny, bowiem po przeszło 50 latach w jednej sali, przy
wspólnym stole, zasiedli druhowie biorący udział w działaniach ratowniczych oraz druhny i druhowie reaktywowanej Orkiestry Dętej
OSP Skoki.

rium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, wszyscy uprawnieni do
głosowania pozytywnie ocenili pracę zarządu udzielając jednogłośnie
absolutorium. Był również czas przemówień i podziękowań, czas by
powiedzieć o nowych wyzwaniach dla ochotniczego pożarnictwa, a także podsumować działalność operacyjną, której dokonał Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu bryg. Zbigniew
Dziwulski. Prezes OSP Skoki druh Piotr Kaczmarek dziękował władzom Związku OSP RP oraz władzom samorządowym, w sposób
szczególny Wiceprezesowi Zarządu Głównego ZOSP RP druhowi
Stefanowi Mikołajczakowi, a także Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki
Panu Tadeuszowi Kłosowi. Dzięki wsparciu naszych sprzymierzeńców
był możliwy zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, który na
zakończenie został zaprezentowany zebranym.
druh Tomasz Przykucki OSP Skoki

Strażacy ćwiczyli w Lemarze
11 marca br. parking przed siedzibą firmy LEMAR w Potrzanowie
został wyznaczony na punkt koncentracji sił i środków przeznaczonych
do przeprowadzenia ćwiczeń strażaków z powiatu wągrowieckiego.
LEMAR zajmuje się produkcją papy asfaltowej używanej głównie do
izolacji pokryć dachowych. W procesie produkcyjnym wykorzystywane
są ogromne ilości masy asfaltowej, która podgrzewana do wysokich
temperatur naraża zakład na powstanie pożaru.

Choć w sali kontrastowały dwa kolory mundurów to wszystkim
zebranym członkom OSP Skoki przyświeca jeden cel- służba drugiemu człowiekowi. Strażacka służba działa na wielu płaszczyznach od
ratowniczej po kulturotwórczą, a realizacja wszystkich zadań statutowych nie byłaby możliwa bez wsparcia naszych przyjaciół, przyjaciółochotniczego ruchu strażackiego, których nie mogło zabraknąć w tym
ważnym dniu dla OSP Skoki.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
- Druh Stefan Mikołajczak, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP;
- Druh Andrzej Kuraszkiewicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Wągrowcu;
- Brygadier Zbigniew Dziwulski, Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu;
- Pan Tomasz Kranc, Starosta Wągrowiecki;
- Pan Tadeusz Kłos; Burmistrz Miasta i Gminy Skoki;
- Pan Zbigniew Kujawa, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki;
- Druh Dariusz Lipczyński, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Skokach;
- Druh Marek Gramza, Komendant Gminny Związku OSP RP
w Skokach;
- Pan Krzysztof Jachna, Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Skokach;
- Pani Anna Jachna, wnuczka pierwszego prezesa OSP Skoki.
Po wyborze funkcyjnych Walnego Zebrania swoje sprawozdanie
przedstawiła i omówiła druhna Małgorzata Nogajewska, która dba
o rachunkowość i sprawność finansową naszej jednostki. Następnie
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach druh Piotr Kaczmarek
zreferował i przedstawił wszystkim zebranym przygotowaną specjalnie
na tę okazję prezentację multimedialną, w której ujęte było całoroczne
działanie skockiej jednostki. Prezes Kaczmarek przedstawił również
pokrótce plany na najbliższy rok.
Walne Zebranie jest doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń
i wyróżnień i tak:
• Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczony został druh Tomasz Bartol;
• Odznaką „Wysługi Lat XX” druh Dariusz Majchrzak. Niezwykle
podniosłym momentem było nadanie przez Walne Zebranie OSP
Skoki aktu „Członka Honorowego” pani Annie Jachna wnuczce
pierwszego prezesa OSP Skoki.
Nad przebiegiem całości obrad czuwał przewodniczący zebrania druh
Tomasz Przykucki, który wystąpił z wnioskiem o udzielenie absoluto-

W pierwszej fazie ćwiczeń, przedstawiciel firmy zapoznał strażaków,
ze specyfiką zakładu oraz produkcji, przedstawił także wypracowane
koncepcje zabezpieczeń wewnętrznych na wypadek powstania zagrożenia. Druga część ćwiczeń miała charakter typowo praktyczny
z wykorzystaniem przybyłych sił i środków.
Na terenie zakładu wyznaczono cztery stanowiska ćwiczebne:
pianowe, wentylacji nadciśnieniowej, łączności oraz ochrony dróg
oddechowych, na każdym z tych stanowisk funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej PSP w Wągrowcu instruowali praktyczne wykorzystanie
sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej. Część praktyczną zakończyło podanie piany gaśniczej przez
strażaków w wyznaczone miejsce.
Podsumowania całości ćwiczeń dokonano w siedzibie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Skokach, gdzie czekał również ciepły posiłek, o który
zadbał właściciel zakładu.
zdjęcia: KP PSP w Wągrowcu, opracował: st. sekc. Piotr Kaczmarek
Oficer Prasowy KP PSP w Wągrowcu

ODLICZ KREW OD PODATKU !
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich honorowych dawców krwi do odbioru w Punkcie Krwiodawstwa zaświadczenia potwierdzającego ilość oddanej krwi w 2016 roku .
Otrzymane zaświadczenie upoważnia dawcę krwi do uzyskania
odliczenia od podatku uzyskanej wartości zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Uzyskana kwota stanowi darowiznę na cele ochrony zdrowia
i podlega odliczeniu od dochodu za miniony rok.
Jan Maćkowiak - Prezes Koła PCK
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Skoczanie też rywalizowali, reprezentowali nas: Radosław Kopydłowski, Krzysztof Owczarzak, Zbigniew Kerger oraz Andrzej Grajek.
W barwach Skoków jechali także Radosław Misiorny z Dąbrowy oraz
Piotr Grela z Wągrowca.

Skoczanie tryumfatorami Turnieju
Szachowego
Skoczanie, a konkretnie mieszkańcy Lechlinka, Przemysław Sydow
oraz jego córki Anita Sydow i Weronika Sydow potwierdziły swą klasę
i przynależność do czołówki powiatu wągrowieckiego w szachach.
Tym razem nastąpiło to 4 lutego w trakcie organizowanego przez
Miejski Dom Kultury w Wągrowcu Turnieju Szachowego, w którym
udział wzięło kilka drużyn z województwa wielkopolskiego i kujawsko
pomorskiego. Ale przechodząc do szczegółów:
Przemysław Sydow ustępując jedynie szachiście z Wągrowca Krzysztofowi Szwonowi zajął 2 miejsce w kategorii seniorów. Anita Sydow
zwyciężyła w grupie szachistek i szachistów w wieku od lat 13 do 15, a jej
siostra Weronika Sydow okazała się zwyciężczynią w kategorii juniorów w wieku od lat 15 do 18 i najlepszą szachistką w kategorii kobiet.
Spośród pozostałych naszych zawodników, startujących w Turnieju:
Mirosław Piechocki w kategorii seniorów zajął miejsce 8.
Wśród 30 uczestników Turnieju, w kategoriach juniorów udział
wzięła też reprezentacja Szkoły Podstawowej w Skokach w składzie :
Dawid Laube, Piotr Janowiak, Artur Cibail i Szymon Cibail.
Edmund Lubawy

Zawody w kolarstwie przełajowym
Po raz trzeci w Skolach odbyły się kolarskie zawody przełajowe
w cyklu Cyclocross Wielkopolska 2017, skockie zawody były trzecimi
i wieńczącymi cały cykl tegorocznych zmagań.
Organizator Wojciech Gogolewski z Wągrowca prezes TKKF Pałuki
na swojej stronie pisze: „Przełaje to sama esencja sportu kolarskiego.
Trudności techniczne, nieprzewidywalna pogoda i warunki na trasie
powodują, że jest to prawdziwa próba sportowych charakterów uczestników. Zapraszam do udziału w cyklu trzech imprez przełajowych,
które będą znakomitym elementem przygotowania startowego do
sezonu MTB, a dla przełajowców przedłużeniem sezonu startowego.”
Normalny zjadacz chleba wie, że rower ma dwa koła, dwa pedały,
siodełko i kierownicę! A tu na tej stronie często padają nazwy: rower
górski MTB, szosowy a teraz przełajowy. Są jeszcze trekkingi i rowery
miejskie i parę innych rowerowych konstrukcji, w zależności od terenu
na jakim mają być używane.
Tak po ludzku rower górski MTB służy do jazdy terenowej (nie
koniecznie w górach) ma masywną budową i szerokie opony. Rower
szosowy (kolarka) to taki na którym jak sama nazwa mówi jeździ się
na szosie, starsi pamiętają Wyścig Pokoju to właśnie taki rower! Jest
delikatny, ma kierownicę w kształcie baranka i tak jest też ta kierownica
nazywana oraz wąskie, gładkie opony.
Ale tu nam się pojawia rower przełajowy, co to takiego? Wikipedia podaje: Kolarstwo przełajowe – rodzaj kolarstwa uprawianego
na rowerach o konstrukcji zbliżonej do rowerów szosowych, a więc
na kołach o rozmiarze 28 cali, lecz rozgrywanego na dość trudnych
trasach terenowych obfitujących w liczne przeszkody, które zmuszają
zawodnika do schodzenia z roweru i przenoszenia go. Dodać należy,
że rower przełajowy ma wąskie opony z delikatnym bieżnikiem. Do
rywalizacji w kategorii przełajowej dopuszcza się też górale ale muszą
mieć zmienione opony na wąskie, takie jak w przełaju.
A więc noszenia, skakania i innych akrobacji na rowerze w lesie koło
Gimnazjum w Skokach 5 marca nie brakowało. Zawodnicy startowali
na pętli 2,2 km, którą pokonywali ileś razy w wyznaczonym czasie, im
szybciej ktoś jechał tym więcej pętli zrobił, i o to chodzi. Na starcie
stawano trzy razy. Pierwsi startowali panowie na rowerach górskich
MTB (nie każdy ma przełaj, a bawić każdy się chce). Potem panie
razem na rowerach górskich i przełajowych, a na końcu panowie na
prawdziwych przełajach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy
25 czerwca na III już w Skokach MTB Maraton.
Więcej zdjęć www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

Emocje podczas walki Patryka
Stoińskiego i Filipa Stawowego!
W sobotę 11 marca w Murowanej Goślinie odbyła się dziesiąta
edycja Slugfestu. Jest to organizacja MMA promująca młodych i perspektywicznych zawodników z całej Wielkopolski i okolic. Federacja
rozwija się z eventu na event, utrzymując wysoki poziom sportowy.
Na gali wystąpili między innymi mieszkańcy Gminy Skoki: Patryk
Stoiński i Filip Stawowy.
Patryk Stoiński (zam. Sława Wielkopolska) otworzył wieczór walką
z utytułowanym Michałem Koska (MMA DEVIL POZNAŃ). Na
gali Slugfest zadebiutował w kategorii 77 i po trzech rundach niejednogłośnie na punkty wygrał walkę. Niezwykle wyrównany pojedynek,
Patryk jest wychowankiem Murowana Goślina Team. Do walk zawsze
podchodzi poważnie. Trenuje sześć razy w tygodniu a czasami nawet
więcej. Wygrana walka z pewnością przybliża go do wymarzonych zawodowych startów. Jego atutem jest niewątpliwie szybkość i determinacja.

Filip Stawowy (zam. Glinno) natomiast zamykał galę walką wieczoru
w kategorii Open. Pojedynkowi towarzyszyły wielkie emocje, bowiem
jego rywalem był były strongman, gnieźnianin Artur Walczak (ADRENALINA TEAM). Po dynamicznej walce Stawowy zwyciężył przez KO
w I rundzie. To była trudna walka, pełna zwrotów akcji. Z początku
wydawało się, że Artur Walczak uzyskał przewagę nad Filipem Stawowym w parterze. Na szczęście nasz zawodnik zdołał wstać i wykończyć
Artura efektownym prawym ciosem na szczękę. Filip również trenuje
w Murowana Goślina Team. Do tej gali przygotowywał się od niedaw-
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na, ale jak pokazał, ma serce do walki. Wspierało go wiele osób, choć
nie każdy wierzył w jego wygraną. Artur Walczak debiutował w klatce
i wyglądał groźnie, ale sylwetka i siła, jaką dysponuje nie wystarczyły.
Po raz kolejny okazało się, że „głowa” jest najważniejsza.

- strzały karne do bramki: Bartosz Klimas,
- wędkowanie na sucho: Patryk Marszałek.
Na 4 miejscu w rzucie lotką sklasyfikowana została Paulina Sulej, a na
5 miejscu w wieloboju rekreacyjnym Natalia Helak i Dawid Nawrocki.
Zespół rywalizujący w przeciąganiu liny uplasował się na miejscu IV.
W br. w składzie reprezentacji Gminy Skoki zabrakło drużyny siatkarzy i siatkarek oraz drużyny piłki nożnej, a jej honor bronili uczniowie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, za co im
i przygotowującym ich do startu i opiekującym się nimi wychowawcom
Katarzynie Kapczyńskiej oraz Mariuszowi Kordek, w imieniu nie tylko
troszczącego się o sportowy wizerunek Gminy i wiernie im towarzyszącego we wszelkich eskapadach sportowo – rekreacyjnych Mirosława
Piechockiego, szczerze dziękujemy.
Edmund Lubawy

Zimowa Wojewódzka Spartakiada LZS

Komplet wyników gali Slugfest 10 w Murowanej Goślinie
Walki wieczoru:
61 kg: Dawid Pasternak pok. Artura Jevsejcika przez TKO (uderzenia
w parterze), runda 2. (0:53)
open: Filip Stawowy pok. Artura Walczaka przez KO (uderzenia
w stójce), runda 1. (4:03)
Walka zawodowa:
93 kg: Damian „Dylan”Skarżyński pok. Łukasza Bojanowskiego przez
jednogłośną decyzję sędziów
Walki semi-pro:
70 kg: Krzysztof Mendlewski pok. Sulkhana Tsikhesashvili przez
jednogłośną decyzję sędziów
66 kg: Dawid Śmiełowski pok. Dawida Przybylskiego przez poddanie
(balacha), runda 2. (3:58)
84 kg: Piotr Qbear Kuberski pok. Macieja Szczepanka przez TKO
(uderzenia w stójce), runda 1. (1:00)
77 kg: Bartosz Zawadzki pok. Dominika Szalczyka przez jednogłośną
decyzję sędziów
Walki amatorskie:
66 kg: Konrad Furmanek pok. Artura Ogonowskiego przez duszenie
gilotynowe, runda 1 (1:43)
77 kg: Patryk Stoiński pok. Michała Koskę przez niejednogłośną
decyzję sędziów.
Gratulujemy!
Adrianna Urbaniak
zdjęcia za zgodą www.murowana-goślina.pl

XIV Zimowa Powiatowa Spartakiada
LZS
19 lutego w Gołańczy, z udziałem reprezentacji 6 gmin, odbyła się
XIV Zimowa Spartakiada Gmin Powiatu Wągrowieckiego. Startująca w niej reprezentacja Miasta i Gminy Skoki zdobywając 90 pkt.
uplasowała się na IV miejscu w klasyfikacji ogólnej, a wyprzedziły ją
drużyny: Miasta i Gminy Gołańcz – 173 pkt., Gminy Wągrowiec – 143
pkt. i Gminy Wapno – 110 – pkt. Reprezentacja Miasta Wągrowiec
z 39 pkt. zajęła miejsce 5, a reprezentacja Gminy Damasławek z 38
pkt. miejsce 6.
Na ogólny wynik Miasta i Gminy Skoki złożyły się wyniki zdobyte
przez następujących zawodników:
4 Medale Srebrne, w konkurencjach:
- strzały karne do bramki: Patrycja Kosiór,
- wędkowanie na sucho: Wiktoria Martyna (w 3 minuty 7 ryb),
- rzut do celu: Ewelina Cerska i Krystian Orłowski.
5 Medali Brązowych, w konkurencjach:
- podnoszenie ciężarów: do 80 kg – Kacper Biegała, powyżej 80 kg
– Tomasz Gniewkowski,
- rzuty lotką: Eryk Rozmysowski,

Z udziałem reprezentacji 17 powiatów, 5 marca r w Przygodzicach w
powiecie Ostrów Wlkp., odbyła się Zimowa Wojewódzka Spartakiada
Ludowych Zespołów Sportowych. Wśród startujących w niej powiatów
udział wzięła też reprezentacja powiatu wągrowieckiego,, która w końcowym podsumowaniu okazała się najlepszą i pierwszy raz w ciągu
19 lat organizowania tych Spartakiad zdobywając 214 punktów zajęła
pierwsze miejsce. Na II miejscu z 212,5 pkt. uplasowała się drużyna
gospodarzy – reprezentująca powiat Ostrów Wlkp., a na III miejscu
z 210 punktami drużyna z powiatu konińskiego.
Do zwycięstwa „naszej ekipy” przyczynili się wszyscy zawodnicy.
Jednak szczególny wpływ miało zdobycie: pierwszego miejsca i złotego medalu w rozgrywkach piłki nożnej, drugiego miejsca i srebrnego
medalu w piłce siatkowej oraz brązowego medalu w przeciąganiu liny.
Tyle w konkurencjach zespołowych. Ale swe punkty dołożyli też
zawodnicy
startujący w konkurencjach indywidualnych. Ze złotymi medalami do
powiatu powrócili: za zwycięstwo w trójboju rekreacyjnym- Krzysztof
Hojnacki oraz za I miejsce w podnoszeniu ciężarka w kategorii do 85 kg
- Maciej Hojnacki. Pamiątkowy srebrny medal za podnoszenie ciężarka
w kategorii powyżej 85 kg przywiózł Rafał Kalisz . Grono medalistów,
z brązowymi medalami dopełnili: za rzut lotką do tarczy - Wojciech
Skrzypczak oraz za rzuty karne – Paweł Cieślewicz
Program i Regulamin Spartakiady oprócz konkurencji sportowych
przewidywały też Konkurs Wiedzy o Ludowych Zespołach Sportowych,
w którym wziął udział Bronisław Piechocki. „Nasz Mirek” zdobył w nim
5 pkt., które w ostatecznym podsumowaniu przyczyniły się do I lokaty
powiatu wągrowieckiego.
Edmund Lubawy

„Wełna” u progu rundy wiosennej
Na boisku „Wełny” – zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu Okręgu
Pilskiego w roku 2016 , w niedzielę 12 marca rozegrano ćwierćfinał
tegorocznych rozgrywek pucharowych. Rywalami naszej drużyny byli
zawodnicy IV ligowej „Nielby” Wągrowiec. Oba Kluby wspierane
przez swych wiernych kibiców wystawiły najlepszych zdolnych do gry
zawodników.
Zacięta walka trwała do końca, a zwycięzcą spotkania z wynikiem
3 : 2 została „Nielba”.
Strzelcami bramek byli:
- dla „Wełny” : Jakub Ślósarczyk (49 min.) i Mateusz Chachuła (
72 min.)
- DLA „Nielby” : Paweł Krauz ( 4 min. ), Rafał Leśniewski ( 35 min.
) i Mikołaj Dobrzykowski ( 55 min. ).
Wspomniany mecz poprzedziły treningi i rozgrywane z różnym
rezultatem mecze kontrolne, w tym przegrane z „Lubuszaninem”
Trzcianka ( 1 : 2 ) i z „Vitcovią” Witkowo ( 1 : 4 ) ora wygrany z TPS
Winogrady Poznań ( 7 : 3 ).
Tegoroczny sezon wiosenny skoczanie rozpoczną 19 marca meczem wyjazdowym z „Notecią” Rosko, a 26 marca na własnym boisku
rywalizować będą z zawodnikami „Iskry” Wyszyny.
Edmund Lubawy
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młodzieży na uczelni odbył się dzięki zaangażowaniu Franciszka
Szklennika - redaktora Głosu Wągrowieckiego.
Tekst i zdjęcia: Elżbieta Skrzypczak

Koncertowo dla Pań
Ala Baba i dwóch rozbójników,
Baba Blaga, Kot kameleon i…

Rozpoczęła się druga dekada koncertów w Skokach. Tradycyjny
z okazji Dnia Kobiet odbył się w tym roku 12 marca. Niczym magnes
przyciągnął do hali 970 osób wspaniałej publiczności. Panie powitane

Bohaterowie książek dla dzieci autorstwa Joanny Wachowiak stali
się tematem przewodnim piątkowego spotkania zorganizowanego
z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy. O przygodach Ali, Natalii,
Żelki, Czarka i innych opowiadała sama autorka, która 3 marca spotkała się z uczniami klas 2 i 3 Szkoły Podstawowej należącej do Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”. Młodzi czytelnicy mieli okazję poznać

tajniki powstawania książek, a także przeszli test na spostrzegawczość,
ćwiczenia na rozbudzenie wyobraźni oraz mogli pograć w kalambury.
Na krótki czas stali się detektywami-pisarzami poszukującymi inspiracji
do napisania książki. Spotkanie miało na celu nie tylko popularyzację
czytelnictwa wśród najmłodszych, ale przede wszystkim rozbudzenie
wyobraźni młodego czytelnika, która może stać się wspaniałym źródłem
„magicznego tworzenia”.
Sylwia Popadowska

Młodzież w kadrze
Poniedziałek 13 marca zapisze się w pamięci skockiej młodzieży
niezwykle interesująco. Młodzi zamiast w lekcji szkolnej uczestniczyli w wykładzie i ćwiczeniach na uczelni. Swoje podwoje otworzył
przed uczniami Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

zostały od progu sali przez „dwóch takich, co wręczają kwiaty” ,czyli:
Antoniego Wiśniewskiego i Karola Kłosa. Z tulipanem w ręku, z wiosną w sercu, rozkołysane w rytmie światowych przebojów muzycznych
kobiety, przez ponad dwie godziny trwały w artystycznej podróży
z aktorami teatrów warszawskich. I chociaż inna niż zaplanowana
pierwotnie rola przypadła w udziale Annie Głogowskiej, to właśnie
ta artystka stała się bohaterką niedzielnego popołudnia. W ortezie
na nodze, na przekór dolegliwościom bólowym, z radością na twarzy
i niezwykłą życzliwością udowodniła, że jest tancerką, aktorką i konferansjerką bez ograniczeń. W tańcu z Rafałem Maserakiem zastąpiła
Annę Alessia Surova, znana z telewizyjnego „Tańca z Gwiazdami”.
Tancerze pokazali klasę, z najwyższej półki zawodowstwa. Nie dość,
że sami tańczyli, to jeszcze udzielili nauki tańca zgromadzonej w hali
publiczności. Fakt, że grupa wokalna „Szafa Gra” nie ma sobie równych
został w pełni potwierdzony podczas koncertowej niedzieli. Aktorzy
zaśpiewali kilkadziesiąt utworów w nowych aranżacjach, często lepszych
od oryginału. Publiczność jak zawsze okazała się być niezastąpionym
chórem i wspaniale reagowała na sceniczne prezentacje. To była uczta
nad ucztami, tak przyznało zgodnie kilkadziesiąt osób, zapytanych
o wrażenia po koncercie przez organizatorów. Organizatorem jedenastego koncertowego Dnia Kobiet była Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Skokach. Kłaniamy się Państwu najserdeczniej.
Elżbieta Skrzypczak

W bibliotece po kurpiowsku
Ecie - plecie, czyli kurpiowskie pogaduszki były tematem przewodnim
spotkania z Filharmonią Pomysłów. W środę 8 marca 2017 najmłodsi
widzowie poznali kurpiowskie obrzędy, muzykę, tańce (fafur, konik,

Można było zgłębić tajniki redagowania tekstów od mistrza pióra
Andrzeja Niczyperowicza. Przyszli studenci poznali od kulis studio
radiowe i telewizyjne. Stanęli oko w oko z kamerą w roli dziennikarzy
i rozmówców. Za fantastyczną przygodę dziennikarską dziękujemy Dominice Narożnej - adiunktowi na wspomnianym wydziale, Andrzejowi
Niczyperowiczowi - wykładowcy i operatorom kamer. Pobyt skockiej
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powolniak) i przyśpiewki. Dzieciom spodobały się także leluje, czyli
regionalne wycinanki. W Puszczy Zielonej spotkać można było znajomego kota, jak zawsze niesfornego bardzo. Na zakończenie spektaklu
uczniowie włączyli się do wspólnej zabawy z artystami. To była niecodzienna lekcja geografii. Do zobaczenia wkrótce.
Tekst Elżbieta Skrzypczak
Zdjęcia: Monika Sierschuła

Skoccy gitarzyści
Kolejny już koncert skockich gitarzystów zabrzmiał wśród książek,
w piątek 10 marca. Młodzi adepci nauki gry na gitarze zaserwowali publiczności różnorodne utwory. Począwszy od „Trzech kurek” zagranych
trzykrotnie, poprzez „Wspomnienia z Hiszpanii”, „Bass blues”, „Nad

strumykiem”, „Taniec pastuszka”, czy „Taniec argentyński” i wiele
innych utworów, aż po własne aranżacje Tomasza Szmidta, zagrane
przez samego instruktora.
Tekst i zdjęcia: Elżbieta Skrzypczak

Magia Indii okiem Skoczanki
Świat jest jak wielka księga – kto nie podróżuje, ten czyta jakby
tylko jedną stronę – stwierdził niegdyś św. Augustyn, takim samym
mottem dziś kieruje się w swoim życiu pochodząca ze Skoków Anna
Grabowska, która pasją podróżowania zaraziła 14 marca w skockiej
Bibliotece młodzież gimnazjalną.

Święto języka – również polskiego
Od 2005 także w Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO w 1999. Nasza Biblioteka na dzień przypadającego święta – 21 lutego – oprócz propozycji
lekturowych dla czytelników, przygotowała z tej okazji warsztaty kaligraficzne.
Zajęcia sztuki pięknego pisania zorganizowaliśmy wraz z Kołem
Miłośników Języka Polskiego w Skokach oraz Biblioteką Pedagogiczną
w Wągrowcu.

Spotkanie poprowadziła pani Justyna Bauza, z wągrowieckiej
biblioteki. Była teoria, była również praktyka. Początkowo pani Justyna wprowadziła uczestników w świat dawnych ław szkolnych, starsi
wspominali, młodsi natomiast dowiadywali się, jak to kiedyś w szkole
było. Druga część „lekcji” to czysta praktyka. „Uczniowie” do rąk
wzięli pióra i ruszyli do boju o tytuł najpilniejszego z nich, trzeba było
wystrzegać się kleksów, ładnie cieniować, poprawnie wpasować się
w linie. Tytułem najlepszego ucznia okrzyknęła nauczycielka pana
Michała Kołpowskiego. Serdecznie dziękujemy uczestnikom oraz
współorganizatorom, jak powiedział prof. Bralczyk „najlepiej by było,
by była to kwestia codzienności, że język jest dla nas bardzo ważny
i dbamy o niego” – czego sobie i Państwu życzymy.

Śpiąca Królewna i łapacze snów
O tym, co łączy Śpiącą Królewnę z indiańskimi amuletami, łapaczami snów przekonać mogli się uczestnicy sobotnich warsztatów
artystycznych. Miłośnicy zajęć manualnych spotkali się 18 lutego, by
wspólnie z Magdaleną Pawelec, aktorką, absolwentką wydziału Sztuki
Lalkarskiej w Białymstoku, poznać tajniki tworzenia łapaczy snów.
Zajęcia odbywały się na bazie tekstu „Śpiąca królewna” autorstwa
Charles’a Perraulta. Młodzi skoczanie mieli również okazję sprawdzić
się w jednej z form przedstawień teatralnych, pantomimie.

Pani Ania na co dzień mieszka w Edynburgu, na prośbę Biblioteki
Publicznej MiG w Skokach poświęciła część swojego urlopu w domu
rodzinnym na spotkania podróżnicze, w których finalnie wzięło udział
blisko 100 osób.
Spotkanie wzbogacone o niezwykłe fotografie autorstwa podróżniczki, wzbudziły w młodych ludziach chęć poznawania nowego świata –
w tym przypadku zupełnie odmiennego. Orientalna kultura przejawiała
się nie tylko w opowieściach i obrazach, ale także w muzyce, która
wprowadziła publiczność w atmosferę magiczną.
Anna Grabowska opowiedziała o samych Indiach, życiu codziennym,
studiowaniu tam, zdobywaniu nowych umiejętności podczas życia w tak
różnym od naszego świecie. Zwróciła także uwagę na kwestie „kulis”
jej indyjskiej przygody – co, czy też kogo lubiła fotografować, jak ją
odbierano, jakie koszty musiała ponieść...
Tak oryginalną lekcję geografii zakończono ogromnymi oklaskami
dla prowadzącej. Postaramy się zatem, by podobna „lekcja” odbyła się
również z udziałem dorosłych…

Wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w pierwszych w tym roku
warsztatach serdecznie dziękujemy. Na kolejne zapraszamy już wkrótce.
Sylwia Popadowska
Dokończenie na str. 18
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Zanim powstało miasto
Dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży gimnazjalnej
jak i dorosłych mieszkańców Skoków cieszył się wykład przybliżający
odkrycia archeologiczne w mieście i okolicy. Temat spotkania „Zanim
powstało miasto. Odkrycia archeologiczne w Skokach i okolicach” sam
w sobie zachęcał do przybycia 3 marca 2017 do Biblioteki.

Inscenizacja z okazji 650-lecia
Miasta Skoki
„Moje miasto na przestrzeni wieków”
2 kwietnia 2017 (niedziela), godz. 16.00
hala widowiskowo-sportowa
Gimnazjum w Skokach
WSTĘP WOLNY!

W rolę wykładowców z powodzeniem wcielili się archeolodzy: Marcin Krzepkowski i Tomasz Podzerek. Wystąpienie panów dotyczące
zagadnień odkryć podzielone zostało na kilka bloków tematycznych.
Zainteresowana archeologią publiczność dowiedziała się między
innymi: co możemy napotkać, w jakich okolicznościach dochodzi do
odkryć i dlaczego warto być uważnym. O tym ostatnim doskonale wie
mieszkaniec Skoków, Michał Kołpowski, który wspólnie z Marcinem
Krzepkowskim odkrył „skarb skocki”. Odrębna część obszernej
prezentacji dotyczyła archiwalnych znalezisk z ziemi skockiej oraz
najnowszych odkryć, będących wynikiem badań prowadzonych przez
Muzeum Regionalne w Wągrowcu. Autorzy zaczerpnęli informacji
w Archiwum Naukowym Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
oraz zebrali interesujące wzmianki z publikacji naukowych. Przypomnijmy, był to drugi wykład z cyklu „Dzieje Skoków” zorganizowany
z inicjatywy Iwony Migasiewicz i przy zaangażowaniu Towarzystwa
Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej oraz Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Skokach.
Autorzy zdjęć: Piotr Borowicz, Franciszek Szklennik.
Elżbieta Skrzypczak

Scenariusz i reżyseria: Barbara Surdyk
Aktorzy: uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skokach
Koordynator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
serdecznie zaprasza mieszkań có w
do udziału w konkursie fotogra�iiczym

„Miasto i Gmina Skoki w obiektywie”

Kończy się czas rozliczeń z fiskusem. Przypominamy, że każdy z nas ma możliwość
przekazania 1% podatku dochodowego na
rzecz organizacji pożytku publicznego. Ty też
możesz mieć swój udział w pomocy terminalnie chorym w Hospicjum w Wągrowcu. Pomóż
nam i rozpropaguj wśród swoich przyjaciół
i rodziny. Dzięki Tobie dodatkowo, kilkunastu
chorych znajdzie całodobową profesjonalną
opiekę i życzliwe wsparcie.

Przemyśl - Zdecyduj
- Przekaż

1%

Dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda
Musolffa w Wągrowcu, prowadzącego Hospicjum
Miłosiernego Samarytanina.
KRS 0000058949
1% To tak mało, a daje tak wiele.
Daje wiarę w ludzką dobroć.

Uchwyć:

* zabytki
* najpiękniejsze
miejsca
* przyrodę
* mieszkań có w

Termin zgłaszania prac
do 14 czerwca 2017

cenne
nagrody

Informacje i Regulamin konkursu dostępne są
w sekretariacie Biblioteki Publicznej
tel. 61 82 42 281, 798 824 520 lub na stronie
www.bibliotekaskoki.pl
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Dzieci wspaniale się bawiły. Trochę zmęczone, ale pełne wrażeń
wróciły do przedszkola. Już teraz planują kolejny wyjazd do Poznania,
może tym razem do teatru muzycznego.
A. Serafin

Światowy Dzień Kota
Są puszyste, mięciutkie, mruczą, miauczą, łaszą się. Są rasowe,
salonowe, dachowce, bywają też bezdomne. Kto? Oczywiście koty.
W piątek, 17 lutego dzieci z naszego przedszkola obchodziły nietypowe
święto – Światowy Dzień Kota.

Koncert „Ecie – Plecie”
8 marca młodsze dzieci udały się do Biblioteki Publicznej w Skokach na koncert pt.„Ecie plecie”, który przygotowała Filharmonia
Pomysłów z Poznania.
Koncert dostarczył przedszkolakom wiele atrakcji i zabawy. Artyści w humorystycznej formie, zapoznali dzieci z dawnymi tańcami,
„podwórkowymi wyliczankami” i wspólnymi zabawami rówieśników
ich rodziców.
A. Bałażyk

Dzień Kobiet w grupie Pszczółek
i Słoneczek
Dzień Kobiet w grupie Pszczółek i Słoneczek przebiegał bardzo
wesoło. Były wspólne zabawy i słodki poczęstunek. Oczywiście chłopcy
swoim koleżankom złożyli życzenia i wręczyli drobne upominki. Każda

Spotkanie rozpoczęło się wspólną zabawą, przy znanej wszystkim
piosence „Uciekaj myszko do dziury”. Dzieci z zainteresowaniem
oglądały ilustracje różnych kotów, nadając im imiona, rozwiązywały
zagadki, słuchały wiersza ” Kotek”, aktywnie uczestniczyły w zabawie
w formie opowieści ruchowej miaucząc, robiąc koci grzbiet, mrucząc
i pijąc mleczko.
Tego dnia odwiedził nas również gość specjalny – kot Grandziarz,
którego przyniosła do nas p. Ania z grupy 4 – latków. Przedszkolaki
z zaciekawieniem słuchały opowieści o zwyczajach i przygodach kota,
oglądały przyniesione przez p. Anię akcesoria (transporter, kuwetę,
itp.), dowiedziały się, jak należy opiekować się kotem.
Niestety Grandziarz trochę się wystraszył widząc tak dużą ilość
dzieci, dlatego p. Ania po krótkim czasie odniosła go do domu, gdzie
czuje się bezpiecznie.
Małgorzata Futro

dziewczynka otrzymała portfelik z wizerunkiem kotka. Na buziach
naszych małych kobietek widać było ogromne zadowolenie…
A. Kokowska

Wyjazd do Teatru Animacji
23 lutego 5-latki z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę do
Teatru Animacji w Poznaniu. Przedszkolaki z uwagą obejrzały pełne
humoru i melodyjnych piosenek przedstawienie „Szałaputki”. Opowieść o podwórkowych perypetiach niesfornych kurczaków Szałaputów,
ich mamy Kwoki, płochliwej przyjaciółki Myszki i podstępnego Lisa

została pomyślana w konwencji poetyckiego kabaretu dla najmłodszych. Aktorom animującym lalki towarzyszyła wesoła muzyka oraz
pomysłowa scenografia.

W karnawale wszyscy bawią się
wspaniale…
Dzień balu karnawałowego to dla przedszkolaków dzień niezwykły
i długo wyczekiwany. W naszym przedszkolu w tym roku balik odbył się

21 lutego. Na bal przybyli różni bohaterowie z bajek i nie tylko. Obecni
byli m.in. motylki, wróżki, Indianka, księżniczki, pirat, policjanci, klaun,
Dokończenie na str. 20
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Batman, Spider Man, Wiking, Cyganka, Elza i Anna, żołnierz. Na
kolorowej sali podczas pląsów i konkursów wszyscy bawili się wesoło.
Uśmiechy nie znikały z twarzy dzieci i ich pań. W przerwie balu był
słodki poczęstunek. Kiedy czas zabawy dobiegł końca na pożegnanie
każdy przedszkolak otrzymał kolorowy balon w kształcie kwiatka,
motylka lub pszczółki. Ponadto za wspaniałą zabawę dziewczynki
otrzymały koronę a chłopcy czapkę pirata. Z utęsknieniem czekamy
na kolejny bal, który odbędzie się za rok…
Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie pięknych strojów
balowych
A. Kokowska

Szare, bure i pstrokate…
„Szare, bure i pstrokate,
Wszystkie koty za pan brat,
Mają drogi swe i płoty,
Po prostu koci świat”

mody. Bogowie ubrani w tradycyjne greckie chitony prezentowali się
z gracją jak na prawdziwym wybiegu. Emocji nie brakowało. Wszyscy
uczestnicy do samego końca zaciekle walczyli o najwyższe miejsce na
podium. Walka była bardzo wyrównana. Zwycięzcami zostali uczniowie
klasy 5b. Turniej , oprócz pogłębienia i prezentowania wiedzy, dostarczył rozrywki w myśl hasła ,,nauka przez zabawę”; rozwinął wyobraźnię
oraz inwencję twórczą uczniów.
Wioleta Grzegorzewska, Barbara Surdyk

Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego
21 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego. Przygotowania do tego święta rozpoczęły się już
wcześniej wykonaniem gazetki okolicznościowej. Pojawiły się plakaty,
na których znalazły się sentencje, związki frazeologiczne oraz hasła
zachęcające do dbania o język ojczysty. W czasie lekcji języka polskiego uczniowie zwracali szczególną uwagę na piękno naszej mowy
ojczystej, brali udział w zabawach językowych, poznali najczęstsze
błędy występujące w mowie i piśmie. Podczas dużej przerwy obejrzeli
animowaną historię języka polskiego, noszącą tytuł: ,,Błyskawiczne
dzieje polszczyzny”, która powstała w ramach kampanii ,,Ojczysty –
znam, lubię, szanuję”.
Wioleta Grzegorzewska

Historia po lekcjach
Uczniowie z kółka historycznego Szkoły Podstawowej w Skokach
wiele godzin studiowali zagadnienia dotyczące powstania wielkopolskiego. Poznali najważniejsze fakty związane z tymże zwycięskim
zrywem, przebieg działań zbrojnych i sławnych dowódców. Aż przyszła pora zgłębić tajniki powstania w naszym mieście. Poszukiwali
informacje w różnych źródłach oraz przygotowali okolicznościową
gazetkę w szkole.
Przedszkolaki z Jabłkowa w tym roku po raz pierwszy uczciły Międzynarodowy Dzień Kota obchodzony na całym świecie 17 lutego. Były kocie zabawy ruchowe, kocie malowanie twarzy i kocia praca plastyczna.

Byliśmy na Olimpie
1 marca uczniowie trzech klas piątych zaprezentowali swoją wiedzę
dotyczącą wierzeń starożytnych Greków w kolejnym już turnieju mitologicznym. Doskonale przygotowali się i z zapałem zmagali w wielu

16 II 2017 udali się do siedziby Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Skokach, które jest również siedzibą Skockiego Koła Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Tam czekała Pani Iwona Migasiewicz i Pan Tadeusz Jerzak – członkowie Towarzystwa. Dzięki ich
gościnności uczniowie w miłej atmosferze przy herbatce i słodkościach
usłyszeli o tym jak wyglądało powstanie w Skokach. Obejrzeli też
zgromadzone w siedzibie pamiątki. Największe wrażenie na młodych
historykach zrobił sztandar skockich powstańców i jego historia. Duże
zainteresowanie uczniów wzbudziła też działalność koła. Z ciekawością
przeglądali kroniki dopytując się o przedstawiane tam wydarzenia.
Na zakończenie postanowiono kontynuować lekcje inaczej a uczniowie wręcz wprosili się na następne spotkanie.
Opiekunka szkolnego kółka historycznego - Barbara Surdyk

Uczniowie uczcili pamięć żołnierzy
wyklętych
konkurencjach, wśród których znalazły się między innymi: drzewo
genealogiczne, związki frazeologiczne, konkurencje sprawnościowe
oraz liczne prace plastyczne. Po raz pierwszy uczestniczyli w pokazie

1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniów
naszej szkoły od rana witała gazetka poświęcona temu świętu i jego
bohaterom. Zapłonął także znicz, którego światło upamiętniało żołnie-
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Spotkanie ze stomatologiem
W ramach realizacji programu profilaktycznego „Super Wiewiórka”
uczniowie klas trzecich spotkali się z lekarzem stomatologiem panem
Arunem Goelem. Zaproszony gość w interesujący sposób zapoznał
trzecioklasistów z zasadami dbania o higienę jamy ustnej. Mówił, jak
często i jak długo należy myć zęby. Na specjalnym modelu szczęki

rzy niezłomnych. Także z tej okazji przez szkolny radiowęzeł nadana
została audycja przybliżająca tematykę niezłomnych bohaterów. Dzięki
prezentacji uczestników koła historycznego społeczność szkolna dowiedziała się, kim byli i z czego zasłynęli żołnierze wyklęci. Szczególnie
poznali postać rotmistrza Witolda Pileckiego.
Opiekunka szkolnego kółka historycznego - Barbara Surdyk

Samotny rejs
Pod koniec lutego biblioteka szkolna gościła kolejnego rodzica,
który zechciał przedstawić uczniom tajniki swojej pracy i równocześnie pasji. Pan Rafał Kaleta, tata Małgosi z klasy IIIe, w ten zimowy,
chłodny czas zabrał nas w niesamowitą podróż do przepięknych,
egzotycznych miejsc. Pan Rafał jest właścicielem agencji czarterowej
zajmującej się wynajmem jachtów, pojedynczych kabin na katamaranach oraz szkoleniami z zakresu żeglarstwa. Zamiłowanie naszego
gościa do żeglugi udzieliło się wszystkim uczestnikom zajęć, którzy
z zaciekawieniem słuchali opowieści o podróżach na Karaiby, Wyspy
Żółwie i do Tajlandii. Zostaliśmy zaznajomieni z budową katamaranu,
dowiedzieliśmy się m.in. co to jest marina i kim jest skipper. Kilka krótkich filmów z delfinami, wielorybami, żółwiami czy legwanami w roli
głównej, uzupełnionych zostało przez pana Rafała ciekawostkami na
temat danego gatunku.

Spotkanie z tatą Małgosi, którego pasję i życiową drogę rozpoczęła
przeczytana w młodości książka Leonida Teligi „Samotny rejs „Opty”,
idealnie wpisało się w cel realizowanego przez bibliotekę programu.
Każde spotkanie z rodzicem i poznanie nowego zawodu, czy sprawowanej funkcji, poprzedzone jest wspólną lekturą książek związanych
z omawianą profesją. Tym razem poznaliśmy następujące utwory:
„Żegluga” A. Mickiewicza, „Narysuj biały żaglowiec”, „Czterech
marynarzy” P. Łosowskiego „Kapitan dalekomorskiej wanny” L.J.
Kerna, oraz fragmenty książek: „Zerko Żeglarz” W. Lowszyna i „Akcja
Morze!” A. Stelmaszyk.
Serdecznie dziękujemy panu Rafałowi Kalecie za wspaniałą lekcję o nieznanej nam przyrodzie i rozwijaniu zainteresowań, które
poszerzają horyzonty, a także przedstawieniu niezwykle atrakcyjnego zawodu.
Lidia Eksler

demonstrował, jak prawidłowo należy je szczotkować. Zachęcał dzieci do częstych wizyt u dentysty. Opowiadał o tym, co jeść, aby zęby
były mocne i zdrowe. Przestrzegał również przed następstwami nie
przestrzegania zasad higieny jamy ustnej. Ogromną radość sprawiło
dzieciom oglądanie filmu animowanego „W królestwie Zębolandii”,
którego głównym celem było wykształcenie nawyku dbania o higienę
jamy ustnej.
Spotkanie przebiegało w miłej i ożywionej atmosferze. Uczniowie
wzięli sobie do serca słowa znanej piosenki „Żeby zdrowe zęby mieć,
trzeba tylko chcieć”.
Wioletta Molińska

Uczeń z gitarą…
Klasyka na 6 strun, czyli muzyczne lekcje z gitarą, były ciekawym
doświadczeniem dla uczniów, którzy pod okiem instruktorów ze szkoły
muzycznej YAMAHA, mieli okazję sprawdzić, czy gitara to instru-

ment, na którym chcieliby uczyć się grać. Lekcje muzyki były bardzo
ciekawe, a uczniowie zaskoczeni swoimi predyspozycjami, wychodzili
z nich zachwyceni.
Renata Stróżewska

„Super Wiewiórka”
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu i Szkoła Podstawowa w Skokach są organizatorami programu edukacyjnego „Super Wiewiórka
– Przyjaciółka Oli i Kuby”, który został opracowany przez Zarząd
Główny PCK. Podczas pierwszego spotkania z uczestnikami programu
spotkał się Jan Maćkowiak – prezes PCK w Wągrowcu, który zapoznał młodzież szkolną z symbolem międzynarodowej organizacji oraz
głoszonymi ideałami.
Dokończenie na str. 22
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Uczestnicy programu otrzymali kolorowanki oraz legitymacje członka Klubu Wiewiórka PCK, w których będą zbierać podpisy z pobytu
u stomatologa. Koordynatorkami programu w szkole są nauczycielki:
Małgorzata Kapczyńska, Alina Gapińska, Wioletta Molińska, Paulina
Mączyńska, Magdalena Załęska.
Uczniowie będą mieli również możliwość spotkania się z policjantem,
strażakiem, stomatologiem, leśnikiem, dietetykiem i specjalistami od
higieny.
Podsumowanie programu odbędzie się w czerwcu 2017, podczas
którego dzieci będą miały możliwość zaprezentowania piosenki lub
przedstawienia na temat zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i wartości humanitarnych.
Zarząd PCK w Wągrowcu

udział blisko 4500 uczniów na etapie szkolnym, 274 uczniów na etapierejonowym i 63 uczniów na etapie wojewódzkim (finaliści i laureaci).
Julia otrzymała tytuł: LAUREATA, gdyż uzyskała więcej niż wymagane regulaminem 84% punktów, czyli 42 punkty. Będzie zwolniona
z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz przyjmowana
w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej z wpisem
„laureat konkursu”. Gratulujemy!!! Czas pobytu Julii w szkole to nie
tylko okres przyswajania wiedzy i rozwoju własnych zainteresowań na
Kole Chemicznym. To czas rozwoju jej pasji przez wielkie P. Cieszę się,
że mogłam pracować z nią przez 3 lata i mieć wpływ na kształtowanie
prawdziwego miłośnika chemii.
Wiesława Hauke

Siatkarskie zmagania
gimnazjalistów
2 marca br. w Skokach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Turnieje rozegrane zostały na
trzech boiskach, systemem „każdy z każdym”. W rywalizacji wzięło
udział siedem zespołów.

Utalentowani wokaliści
28 stycznia odbył się XII POWIATOWY KONKURS WOKALISTÓW „GRAJ MUZYKA! 2017”. Wśród wielu uczestników nie

zabrakło uczniów z naszego Gimnazjum. Pierwsze miejsce zdobył
Kacper Kujawa z kl.3d. Wyróżnienie zdobyły: Daria Dereżyńska z kl.3a,
Sandra Litkowiec z kl.3d, Aleksandra Tyll z kl.2b. Ogromne brawa po
występie otrzymały Julia Stożek z kl.2a i Kamila Przywarska z kl.2d
Julia Dereżyńska reprezentująca LO zdobyła drugie miejsce.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom za ich odwagę,
muzykalność, wrażliwość muzyczną i walory wokalne!!!

Laureatka z chemii
W piątek 24 lutego uczennica Gimnazjum Nr 1 w Skokach Julia Frąckowiak
brała udział w etapie wojewódzkim
konkursu chemicznego organizowanym przez Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty.
Konkurs odbył się w I Liceum Ogólnokształcący im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. W etapie wojewódzkim
konkursu brało udział 63 uczniów. Arkusz konkursowy składał się z 29 zadań,
które uczniowie rozwiązywali w ciągu 120
minut. Zadania z roku na rok są coraz
trudniejsze, bo wymaga się od uczniów
nie tylko wiedzy na poziomie liceum, ale
też umiejętności zastosowania tej wiedzy
i przewidywania efektów. W Wielkopolskim Konkursie Chemicznym brało

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Gimnazjum Skoki (I zespół)
II miejsce – Gimnazjum Skoki (II zespół)
III miejsce – Gimnazjum Żelice
IV miejsce – Gimnazjum Damasławek (I zespół)
V miejsce – Gimnazjum Rąbczyn
VI miejsce – Gimnazjum Wągrowiec (gminna)
VII miejsce – Gimnazjum Damasławek (II zespół)
3 marca 2017r. w Skokach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Chłopców. W rywalizacji wzięło udział 8
reprezentacji szkół gimnazjalnych. Zespoły zostały rozlosowane do
dwóch grup, gdzie rozegrały spotkania systemem „każdy z każdym”.
Dwa pierwsze zespoły z grup rozegrały mecze „każdy z każdym” z zaliczeniem meczu z grupy. Zespoły z miejsc trzecich zagrały o miejsca
V-VI, zespoły z miejsc czwartych o miejsca VII-VIII.
Klasyfikacja końcowa chłopców:
I miejsce – Gimnazjum Skoki
II miejsce – Gimnazjum Rąbczyn
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CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?

SKOKI i SKOCZANIE
w starym obiektywie

III miejsce – Gimnazjum Damasławek
IV miejsce – MOS Gołańcz
V miejsce – Gimnazjum Wągrowiec (miasto)
VI miejsce – Gimnazjum Żelice
VII miejsce Gimnazjum Mieścisko
VIII miejsce Gimnazjum Wągrowiec (gmina)

Hanna Węglewska

WCIĄŻ TEN SAM
Wszystko przeminie i kłopoty też się skończą i będziesz szczęśliwy (…).
Jeszcze w uszach brzmią odgłosy świątecznych kolęd i noworocznych życzeń
oraz fajerwerków, a już luty zamyka drugi miesiąc Nowego Roku. Nowy Rok,
a więc kolejne urodziny, kolejny raz w coś wierzysz, kolejny raz podnosisz
wzrok i doświadczasz tego co dobre, i tego co na rozstajach dróg. Niektórzy, tak jak kiedyś ja sam, musieli niespodziewanie uwierzyć w ducha i choć
pewnie nadal nie wiedzą jak dalej żyć, po raz pierwszy przekonali się, że czas
milcząco doświadcza każdego z nas. Wciąż mówimy, że czas nieubłagalnie
rwie się do przodu, czasami przyśpiesza i im jesteśmy starsi, tym mniej mamy
czasu dla siebie. Znacie to? Ledwie wróciliśmy z wakacji, a tu już jesień.
Dopiero co rozebraliśmy choinkę po Bożym Narodzeniu, a tu Wielkanoc.
Po Wielkanocy zaraz wakacje, które zawsze wszystkim w przyśpieszonym
tempie mijają, nawet nie zdążysz oczy nacieszyć widokiem zieleni i dojrzałych
promieni słońca i znowu liście spadają z drzew. Chwila zamyślenia, zadumy
i znów szukasz odpowiedzi na pytanie - Czemu kwiaty w ogrodzie zwiędły...?
Unosisz głowę i wpatrujesz się w klucz odlatujących ptaków i wierzysz, że
powrócą, a wieczorem marzysz, że może znów ktoś zapali dla ciebie gwiazdę. Chowasz jeden promyk słońca na wszystkie mroczne dni, chowasz zapach
lata i ciepły dotyk, by go odszukać, gdy przyjdzie zamieć. Chcesz wierzyć,
coś powiedzieć i usłyszeć też kilka fajnych zdań. Z roku na rok czas zdaje
się pędzić coraz szybciej, chociaż każdego roku jest tyle samo miesięcy i nie
ubyło też dni. Jak to się zatem dzieje, że dopiero co żegnaliśmy lato, za
chwilę nucimy - „(…) wiosna, wiosna, ach to ty!” Coraz częściej zaczynasz
zauważać, że twój wewnętrzny zegar nie zgadza się i rozmija z tym, który
nosisz na ręce. Każdego roku wydaje ci się, że czas pędzi szybciej. Tydzień jest
jak jeden dzień, miesiąc jak tydzień, a lata uciekają z zawrotną prędkością.
Dlaczego? Złudzenie? Pamiętam swoje dzieciństwo. Spędziłem je na wsi,
z dala od dużego miasta. Pamiętam drogę, która wiodła przez tę wieś. Prowadziła do miasteczka, w którym był kościół i moja szkoła. Nikt mnie nie woził,
chodziłem 3 kilometry pieszo, a później kiedy miałem 14 lat ojciec zawiózł
mnie do wielkiego miasta i zostawił w szkole. Od tego czasu właściwie sam
odpowiadałem za siebie, a swój dom rodzinny odwiedzałem tylko w wakacje
i to nie zawsze. Pytasz jak było? Ano, często już od rana padał deszcz, choć
nie wszyscy to zauważali. Życie doświadczyło mnie może bardziej niż innych,
a moja skrytość i zamknięcie się na ludzi miały ogromny negatywny wpływ
na moją samotność. Wcześniej innych traktowałem najczęściej jako środek
do wytwarzania dochodu, a nie jak cel życia. Zrozumiałem, że pieniądze nie
są gwarantem szczęścia i pojąłem również to, że na opinię o sobie pracuje
się przez całe życie. Czas kiedy dom mój stał się wyspą był kolejną próbą
i niemal każdej nocy wpatrzony w sufit szukałem siły na kolejne dni. Od
pewnego momentu, a konkretnie od pewnych świąt Bożego Narodzenia,
zacząłem dostrzegać ludzi i ich prawdziwe problemy. Zacząłem zauważać na
swojej drodze innych, a później doznawać czegoś co nazywa się serdeczność,
życzliwość i zrozumienie. W moim domu znów zapalił się ogień. Z czasem
włosy posypują się srebrem, ale to wciąż ja, ten sam co wtedy, wciąż ten sam.
Krzysztof Ołdziejewski

W naszym cyklu historycznym pod w/w tytułem cofamy się o 36 lat
i wspominamy współmieszkańców, których w 90% już nie ma wśród
nas. Na dostarczonej nam przez Stanisława Grzegorzewskiego fotografii, widzimy uczestników zorganizowanej w 1981 roku przez Związek
Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Skokach wycieczki do Muzeum
i Arboretum w Kórniku oraz do Muzeum w Rogalinie.
Dzisiaj, spoglądając na te uśmiechnięte, pogodne i życzliwe twarze,
które patrzą na nas z fotografii, trudno uwierzyć że wykonano ją w roku
wprowadzenia stanu wojennego. A przecież są to, jeśli nie nasi krewni,
to znajomi i sąsiedzi – wszyscy równi w biedzie, którzy wiedzieli, że
pomarańcze w rękach ich dzieci lub wnuków i karpie (jeśli w ogóle)
na ich stołach, ukażą się dopiero z okazji świąt Bożego Narodzenia.
Niemniej potrafili zapomnieć o codziennych troskach, mieli swoje
radości i potrafili cieszyć się życiem i okazywać życzliwość dla innych.
W tym miejscu ktoś powie, że innego życia nie znali. Na pewno tak.
Ale czy tylko?. Czy w pędzie za chęcią wzbogaceni a się, czy w dążeniu
do dorównania innym, ( którzy nie zawsze uczciwie doszli do celu) nie
pogubiliśmy się. Czy potrafimy tak szczerze, choćby uśmiechać się?

Z fotografii, od strony lewej patrzą na nas:
- w pierwszym rzędzie: Jadwiga Ranke i Melania Januchowska;
- w drugim rzędzie: ……… ?, Łucja Ranke, Henryka Szymaś, Pelagia
Szwed, Władysława Łukasik, Krystyna Żołądkowska, Pelagia Woźniak,
Łucja Waligórska i Anna Ślósarczyk ?;
- w trzecim rzędzie: Władysława Kawczyńska ? , Anna Mucha, Antoni
Kawczyński, Jan Szymaś, Maria Prus, Władysława Prażyńska, Józefa
Nowakowska ?, Jadwiga Derdziak i Klara Wrzesińska;
- w czwartym rzędzie: Agata Rommel, Teresa Woźniak, Stanisława
Kapusta, Urszula Kubiś, Marianna Cugehert, Stanisława Breitenbach, Marta Baranowska, Janina Błażyńska, Krystyna Kłosowska
i Salomea Szkołut;
- w ostatnim rzędzie: Andrzej Kłosowski, Czesław Kłosowski,
Stanisława Kaczmarek i Zofia Nowak.
Dla identyfikacji osób uwidocznionych na fotografii powołaliśmy
„konsylium” w składzie: Jadwiga Ranke, Stanisław Grzegorzewski,
Antoni Wiśniewski oraz piszący te słowa, Edmund Lubawy. Staraliśmy się też pozyskać informacje z innych źródeł.
Mimo to, nie dysponując „dna” naszych bohaterów, nie udało się
nam ustalić wszystkich uczestników. Nie jesteśmy też pewni, czy
nasze ustalenia w pełni są prawdziwe.
Dlatego przepraszając za ewentualne pomyłki, prosimy czytelników o zgłaszanie swych uwag celem dokonania niezbędnych sprostowań.
Edmund Lubawy
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Gmina Skoki łącznie z gminami Murowana Goślina, Kiszkowo, Czerwonak, Pobiedziska i Swarzędz tworzy Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka” w ramach którego rozwijamy turystykę na tym obszarze i organizujemy imprezy związane z walorami turystycznymi i kulturowymi
tego terenu. Poniżej prezentujemy Państwu imprezy oparte na tych walorach organizowane we wszytkach gminach Puszczy Zielonki. Na
czerwono zaznaczone te, które odbędą się w naszej Gminie. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach zarówno u nas
jak i w gminach sąsiednich. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak możliwość zmiany terminu lub odwołanie którejś z imprez.

KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNYCH

NA TERENIE GMIN ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PUSZCZA ZIELONKA” W ROKU 2017
TERMIN

IMPREZA

Miejsce

2 kwietnia

Binduga Cross Duathlon

Przystań Kajakowa Binduga (Murowana Goślina)

2 kwietnia

„JARE ŚWIĘTO” - Otwarcie Sezonu Turystycznego w Skansenie Miniatur Pobiedziska
w Pobiedziskach

8 kwietnia

V Rajd Rowerowy w Nieznane

Skoki

8 kwietnia

RAJD ROWEROWY IM. KAZIMIERZA NOWAKA

Wagowo (Pobiedziska)

22 kwietnia

AGROBEX PIASTOWSKA PIĄTKA - bieg na 5km

Pobiedziska

22 kwietnia

CZERWONACKA CZOŁÓWKA - bieg nocny

Owińska (Czerwonak)

29 kwietnia

JÓZEFINKOWY RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY

Swarzędz

30 kwietnia

Rajd Rowerowy

Kiszkowo

30 kwietnia

JÓZEFINKOWA GRA MIEJSKA MEBLOBEREK

Swarzędz

maj

SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA

Zielonka (Murowana Goślina)

1 maja

Biegi Majowe

Borowo Młyn (Pobiedziska)

2 maja

Charytatywny Spływ Kajakowy

Pobiedziska

3 maja

ROWEROWY RAJD 3-MAJOWY

Pobiedziska

05-07 maja

WEEKEND NA SZLAKU PIASTOWSKIM

Pobiedziska

6 maja

Rowerowy Rajd Bibliotekarza

Skoki, Murowana Goślina

13 maja

Otwarcie Sezonu Motorowodnego - Majówka na Marinie

Przystań Akwen Marina w Czerwonaku

13 maja

XVIII Rajd turystyczny po Puszczy Zielonka „Goślińskie Lofry”

Murowana Goślina

13 maja

III PIKNIK MYSLIWSKI SŁAWNO SZKOŁA PODSTAWOWA

Kiszkowo

14 maja

3xR RODZINNY RAJD ROWEROWY

Czerwonak

14 maja

6.BIEG 10 KM SZPOT SWARZĘDZ

Swarzędz

14 maja

IV SKOCKIE PRZEŁAJE + II MISTRZOSTWA GMINY SKOKI W NOR- Skoki
DIC WALKING

20 maja

„POLSKA BIEGA”

Ogólnopolska Akcja (Czerwonak, Pobiedziska)

20 maja

SPACERKIEM PO PUSZCZY CZ.1 (wycieczka piesza, przyrodnicza)

Stawy Kiszkowskie

21 maja

RAJD PUSZCZA WPUSZCZA

Zielonka (Murowana Goślina)

27 maja

X ROWEROWY RAJD Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Skoki

27-28 maja

Rowerem nad rzekę - Warsztaty budowy łodzi - festyn na Marinie

Przystań Akwen Marina w Czerwonaku

czerwiec

OGÓLNOPOLSKI EDUKACYJNY PIKNIK EKOLOGICZNY

Pobiedziska

3 czerwca

CAŁY SWARZĘDZ NA ROWERY

Swarzędz

3 czerwca

III Skocka 100 (szosowy rajd rowerowy)

Skoki

4 czerwca

MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE WETERANÓW XXXVI Murowana Goślina
Mały Gośliński Maraton Weteranów

10 czerwca

III Rajd Rowerowy na orientację

11 czerwca

RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY SZLAKIEM LEGEND PUSZCZY Swarzędz-Kiszkowo
ZIELONKI

16 czerwca

III PROMIEŃSKI RAJD ROWEROWY

Pobiedziska

18 czerwca

Rajd Rowerowy

Kiszkowo

23 czerwca

JARMARK PIASTOWSKI

Skansen Miniatur i Gród Pobiedziska

23-24 czerwca

II SPŁYW KAJAKOWY „PRZYGODA Z TATĄ”

Pobiedziska

24-25 czerwca

WEEKEND Z TATĄ NA PRZYSTANI

Swarzędz

24 czerwca

OTWARCIE NOWEGO KĄPIELISKA W POBIEDZISKACH - zawody Plaża w Pobiedziskach
w kajakarstwie turystycznym, pływaniu, kajak polo, festyn

Skoki

25
25 czerwca

MTB MARATHON

Skoki

25 czerwca

CROSS DZIEWICZA GÓRA

Dziewicza Góra

30 czerwca

NOC KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH

Węglewo + Kiszkowo

1 lipca

WIELKI SPŁYW KAJAKOWY

Pobiedziska

1 lipca

MARSZ SENIORA NORDIC WALKING

Swarzędz

1 lipca

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU W GMINIE SKOKI - RAJD ROWEROWY

Skoki

1 lipca

Otwarcie kąpieliska Tropicana - festyn rodzinny

Akwen Tropicana w Owińskach

2 lipca

Binduga MTB Maraton

Przystań Kajakowa Binduga (Murowana Goślina)

9 lipca

28. BIEG JAGIEŁŁY TIP TOPOL PÓŁMARATON POBIEDIZSKA

Pobiedziska

08-09 lipca

RAJD ROWEROWY SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH

Szlak Kościołów Drewnianych

16 lipca

MTB MARATHON

Czerwonak

23 lipca

Rajd Rowerowy

Kiszkowo

12 sierpnia

FESTIWAL LEGEND

Skansen i Gród Pobiedziska

20 sierpnia

POBIEDZISKA MTB MARATHON

Pobiedziska

20 sierpnia

Rajd Rowerowy

Kiszkowo

26 sierpnia

IV TRIATLON CZERWONAK

Czerwonak

26 sierpnia

RAJD EKSTREMALNY

Pobiedziska

27 sierpnia

BIEG MUROWANA DYCHA

Murowana Goślina

wrzesień

XIII Memoriał Arkadiusza Gołasia

Murowana Goślina

wrzesień

NOC KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH

Czerwonak Uzarzewo

wrzesień

RAJD ROWEROWY

Kiszkowo

2 września

Spływ Kajakowy Metropolii Poznań

Binduga (Murowana Goślina)

2 września

IV RAJD ROWEROWY NA ORIENTACJĘ

Skoki

9 września

RAJD CYSTERSKI

Owińska (Czerwonak)

10 września

BIKE CHALLENGE

Poznań Swarzędz Pobiedziska

10 września

Charytatywny Bieg 12 godzinny

Stadion Miejski (Murowana Goślina)

10 września

ODPUST W DĄBRÓWCE KOŚCIELNEJ

Dąbrówka Kościelna

10 września

2.PÓŁMARATON SZPOT SWARZĘDZ

Swarzędz

16 września

EKO BABIE LATO

Swarzędz

24 września

Łopuchowo MTB Maraton

Łopuchowo (Murowana Goślina)

30 września

IV PROMIEŃSKI RAJD ROWEROWY

Pobiedziska

30 września

JESIENNY RAJD ROWEROWY

Swarzędz

październik

SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA

Zielonka (Murowana Goślina)

1 października

JESIENNY RAJD ROWEROWY I KIJOMARSZ z Radiem Merkury

Swarzędz

1 października

Europejskie Dni Ptaków - Spacer ornitologiczny cz. II

Kiszkowo

1 października

II RAJD SAMOCHODOWY Z AKWENEM

Czerwonak

1 października

1 Bieg Podkowy (bieg uliczny na dystansie ok 5 i 10 km)

Skoki

7 października

Zakończenie Sezonu Motorowodnego - festyn na Marinie

Przystań Akwen Marina w Czerwonaku

15 października ZAKOŃCZENIE SEZONU

Dąbrówka Kościelna Kiszkowo

15 października Gala Rowerowa (podsumowanie sezonu rowerowego w w Wielkopolsce)

Aula Gminazjum Nr 1 (Murowana Goślina)

22 października II PÓŁMARATON WĄGROWIEC-SKOKI

Skoki

29 października Zielonka Cross Duathlon

Zielonka (Murowana Goślina)

4 listopada

RODZINNY TURYSTYCZNY SAMOCHODOWY RAJD NIEPODLEGŁOŚCI Pobiedziska-Swarzędz

5 listopada

DUATHLON POBIEDZISKA

Pobiedziska

11 listopada

ROWEROWY RAJD NIEPODLEGŁOŚCIOWY

Kiszkowo

11 listopada

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Czerwonak-Koziegłowy

10 grudnia

MARSZOBIEG MIKOŁAJKOWY

Pobiedziska

17 grudnia

Noc Kościołów Drewnianych Koncert Bożonarodzeniowy

Skoki

Najświeższe informacje o imprezach turystycznych zawsze na:
www.turystyka.puszcza-zielonka.pl i www.facebook.com/turystyka.zmpz/ oraz na stronach internetowych gmin.
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Budują własną przystań wędkarską
Wzrost opłat za zezwolenia na wędkowanie oraz trudności w porozumieniu się z właścicielem Gospodarstwa Rybackiego w sprawie
zezwolenia na urządzanie zawodów wędkarskich na zarządzanych przez
niego jeziorach, spowodowały, że Koło Wędkarskie nr 120 w Skokach
zaczęło w większym stopniu korzystać z położonych na terenie Gminy
Skoki i pozostających we władaniu Polskiego Związku Wędkarskiego
jezior Dzwonowskie i Borowe. Wykorzystywane dotychczas sporadycznie do indywidualnego wędkowania jeziora, stały się miejscem
zawodów wędkarskich.
W roku 2016 na jeziorze Dzwonowskim zorganizowano zawody
spinningowo- żywcowe oraz zawody spinningowe. Z uwagi na trudny
i ograniczony dostęp do wody, jedne i drugie zawody były zawodami
organizowanymi z łodzi, co siłą rzeczy ograniczało możliwość udziału
w nich.

gospodarczą. Dlatego tez w tym miejscu, za naszym pośrednictwem,
za okazaną pomoc Zarząd Koła dziękuje : Krzysztofowi Stoińskiemu,
Romanowi Stoińskiemu i Robertowi Orchowiczowi ze Skoków oraz
Jerzemu Traczykowi z Potrzanowa.
Nasi wędkarze zapaleńcy swego przedsięwzięcia nie uważają za
zakończone. Przed rozpoczęciem sezonu wędkarskiego nadal zamie-

rzają budować drogę dojazdową do jez. Dzwonowskiego. Chcą też nad
jednym i drugim jeziorem ustawić stoły i ławki, przy których nie tylko
sami, lub ich koledzy wędkarze, ale też spacerowicze czy przebywający
nad jeziorem będą mogli przysiąść i skorzystać z wypoczynku.
Edmund Lubawy
W związku z tym, w m-cu październiku grupa wędkarzy zaczęła zastanawiać się nad zagospodarowaniem jeziora i stworzeniem lepszych
warunków do wędkowania, a już w listopadzie rozpoczęto pierwsze,
uzgodnione z Zarządem Okręgu Poznańskiego PZW i z Nadleśnictwem Łopuchówko oraz z Urzędem Miasta i Gminy w Skokach prace.
W planie była budowa przystani wędkarskiej z miejscem na cumowanie
łodzi oraz około 40 mb pomostu do wędkowania, z równoczesnym remontem drogi umożliwiającej dojazd do jeziora. Pomysł chwycił i grupa
pomysłodawców powiększyła się o dalszych chętnych. Równocześnie
zdecydowano się na urządzenie 7 pomostów wędkarskich nad jeziorem
Borowe. I nawet nadchodząca zima nie przeszkodziła w pracy, a można
powiedzieć, że w jakimś sensie pomogła w jego realizacji.

PREZES
KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Adam�Sekściński

Szanowni Rolnicy,
przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę
na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin,
zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.
Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne
oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi
oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się
wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.
Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo
następujących zasad:

 nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców,

w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim,
zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;

 nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami
spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;

 przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym
pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną
podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi
odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;

 używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
 stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli
oraz ochron układu oddechowego;

Dotychczas w realizację przedsięwzięcia zaangażowali się koledzy
wędkarze: Alojzy Pacholski, Jacek Dudek, Romuald Dudek, Karol
Neumann, Piotr Babrakowski, Hubert Radziński, Marek Kubicki,
Jarosław Pachela, Wojciech Kłosowski, Robert Helwing, Andrzej
Janiszewski, Jarosław Klewenhagen, Piotr Konrad, Leszek Stoiński,
Mirosław Kamiński, Marian Konrad, Andrzej Szymczak, Dawid Winconek, Tomasz Makowski, Henryk Eliński, Mariusz Kielma, Krystian
Czachlewski i Zbigniew Fajfer.
Wędkarzy, dostawą koniecznych materiałów oraz sprzętem i robocizną, świadczonymi bezpłatnie lub po kosztach własnych, wsparli też
wyjątkowo przychylnie ich koledzy i przyjaciele prowadzący działalność

 oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;
 nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich,
spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać
jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie
też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki,
alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.
Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.
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NIEOBECNY NIEUSPRAWIEDLIWIONY
W PUŁAPCE UZALEŻNIENIA
Jednym z pierwszych sygnałów o tym, że dzieje się albo zaczyna
dziać źle jest mniejsze zaangażowanie dziecka w życie szkolne.
Dziecko rezygnuje z zajęć pozalekcyjnych, staje się leniwe, opuszcza
lekcje i całe dni w szkole, z opóźnieniem oddaje zadania domowe,
nie poprawia ocen, jest niegrzeczne, fałszuje usprawiedliwienia, nie
uważa na lekcjach, przeszkadza, jest aroganckie, czasami wulgarne
i na przemian pobudzone lub senne.
Część rodziców zauważa, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, dopiero gdy wejdzie ono w kolizję z prawem, gdy w domu
pojawia się policja, albo otrzymuje telefon z prośba o odbiór
dziecka, które jest pod wpływem alkoholu. Rodzice nie wiążą tego
z uzależnieniem, z tym, że kolizja ich dziecka z prawem może świadczyć o rozwijającym się uzależnieniu. Najczęściej młody człowiek
spotyka się z przedstawicielami prawa, gdy w stanie nietrzeźwym
przebywa w miejscu publicznym. Nastolatkiem interesuje się wtedy
policja, która stara się ustalić, gdzie nabył alkohol i kieruje sprawę
do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy, a konkretnie przez wydział
rodzinny tego sądu.
Moment w którym dziecko wkracza w wiek dojrzewania to prawdziwe wyzwanie dla rodzica. Dzieci w wieku kilkunastu lat zmieniają
się nie tylko pod względem fizycznym, ale przede wszystkim zmieniają swoje spojrzenie na świat, starają się samodzielnie wartościować
obserwowane wydarzenia i ludzi. Wartościować, a więc oceniać
wszystko i wszystkich, również rodziców, którzy tracą czasami swoją
wiarygodność i autorytet. Pojawiają się pierwsze konflikty w domu
i w szkole, a my sami ze zdumieniem stwierdzamy, że dziecko przestaje nas słuchać, a co najbardziej boli, podważa nasz autorytet.
Coraz więcej jest domowych kłótni o nic, a nasze dziecko stara się
być coraz bardziej od nas niezależne i szuka nowych doznań. To
ten czas kiedy najczęściej wypalają pierwszego papierosa, wypijają
pierwsze piwo czy sięgają po środek psychoaktywny. Czy pamiętacie
ile razy mówiliście swojemu dziecku „nie wolno„? A ono z niewzruszeniem uparcie interesowało się gniazdkiem elektrycznym,
wrzątkiem z gwiżdżącym czajnikiem itp.
Ciekawość jest bowiem naturalną cechą dzieciństwa i młodości. To
ona jest siłą napędową uczenia się i poznawania otaczającego świata.
Wszystko co nowe i odmienne jest zawsze dla dziecka atrakcyjne.
Atrakcyjność ta wrasta, jeśli nowy element należy do fascynacji
świata dorosłych. Ciekawość popycha do wypalenia pierwszego
papierosa i chociaż zwykle pierwsze próby nie należą do udanych,
bo dziecku nowe substancje zwyczajnie nie smakują, to jednak
eksperymentują nadal i dążą by osiągnąć wreszcie tajemniczą, niedostępną dotychczas fazę odlotu, upicia, odurzenia.
Ciekawość w przypadku nastolatków niestety zawsze przeplata
się z nudą. Nietrwałość zainteresowań, przysłowiowy słomiany zapał to również charakterystyczne cechy młodości. Nuda sprawia,
że dziecko będzie szukać coraz to nowych rozrywek. Tymczasem
choćby samo przygotowanie do zażycia narkotyku czy obmyślenie
wyciagnięcia butelki alkoholu z domowego barku zajmuje sporo
czasu i wywołuje dreszcz podniecenia. Brak obowiązków domowych
zwykle sprzyja nudzeniu sie dzieci.
Dążenie do przyjemności jest jednym z podstawowych warunków
rozwoju i zawsze tak było. Chcemy żyć przyjemniej i pozwalamy
sobie na drobne przyjemności, bez których także moglibyśmy znakomicie funkcjonować. A jednak pijemy alkohol na spotkaniach
towarzyskich, palimy papierosy etc. Oczywiście z pewnością nie
przesadzamy z używkami i potrafimy nad tym panować. Dzieci tym
się od nas różnią, że nie potrafią. Na młodzieżowych imprezach
towarzyskich młodzi ludzie chcą być spoko i na luzie. Właśnie
środki uzależnienia dając im szeroką gamę przyjemnych doznań
to im oferują.
Pedagog szkolny
Krzysztof Ołdziejewski

Harcerskie Święto
Dzień Myśli Braterskiej
22 luty to święto skautów i harcerzy na całym świecie, tego
dnia do szkoły ubieramy się w mundury, organizujemy zbiórki,
puszczamy audycje w których informujemy o swojej działalności.

Nie inaczej było w Skokach. Zuchy, harcerze i harcerze starsi działający w 7 Skockiej Drużynie Harcerskiej „HYCE” zaprezentowali
się w swoich środowiskach. Natomiast w weekend zaplanowano hufcowe obchody DNB w Wągrowcu. W piątkowy wieczór stawiliśmy się
w Miejskim Gimnazjum nr 1, które na najbliższe trzy dni stało się naszą
bazą. Najbardziej intensywna była sobota. Tego dnia zorganizowano
bieg patrolowy po Wągrowcu. Dostaliśmy plan miasta na którym było
kilka punktów zagadek, które musieliśmy znaleźć na podstawie zdjęć
oraz punkty obstawione przez 102 WDW gdzie uczestnicy biegu musieli
wykazać się sprytem i zręcznością oraz niezłą kreatywnością.
Kulminacja hufcowych obchodów miała miejsce w Centrum Edukacji
Leśnej „U Króla”. Na zaproszenie komendanta hufca harcmistrza
Krzysztofa Wojtaszka przybyli zaproszeni goście m.in. Wicestarosta
Wągrowiecki Michał Piechocki oraz burmistrz Krzysztof Poszwa. Spotkali się tam przedstawiciele wszystkich drużyn działających w hufcu
Wągrowiec. Po polowej mszy świętej ogłoszono wyniki rankingu drużyn. W tegorocznej edycji „Hyce” zajęły II miejsce. Były też rozmowy,
śpiewajki i kiełbaski z rusztu. Na noc wróciliśmy do bazy. Następnego
dnia na apelu kończącym w rywalizacji patroli na najwyższym stopniu
podium stanął nasz patrol „Wataha”. Gratulujemy. Wszyscy zmęczeni
ale zadowoleni wróciliśmy do Skoków.
hm. Andrzej Surdyk HR

KOCHAJ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!
Pamiętaj spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy i styropiany
wydzielają silne substancje toksyczne, które mogą wywołać wiele
groźnych chorób układu oddechowego. Mogą też przyczyniać się do
powstania chorób rakotwórczych w najbliższym twym otoczeniu.
Zadbaj więc o zdrowie swoje i swych bliskich. Nie narażaj siebie
i ich na choroby bezmyślnie spalając śmieci.

Pamiętaj, że nasze zdrowie zależy od jakości środowiska,
w którym żyjemy!
Pamiętaj też, że dioksyny i furany powstające w trakcie spalania to
substancje ciężkie, które spadają również w pobliżu miejsca ich wytwarzania. W rezultacie tego truskawki i marchewki, które w swym ogródku
z pietyzmem hodujesz dla swych dzieci lub wnuków niejednokrotnie
mogą być więcej skażone od tych hodowanych na polach, z dala od
źródła spalania śmieci.
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