Nr 4 (Rok XVIII) • Kwiecień 2016 • Miesięcznik

Skarb monet jagiellońskich
na… stadionie w Skokach
Na przełomie marca i kwietnia archeolodzy z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu przeprowadzili badania wykopaliskowe na
terenie placu sportowego w Skokach. Podczas prac archeologicznych wydobyto 117 srebrnych monet z XV i XVI wieku.
Na pierwsze monety na stadionie natrafiono już w grudniu ubiegłego
roku. Na powierzchni gruntu znaleziono wówczas 5 srebrnych półgroszy
z XV i XVI wieku. Niewielkie skupisko w jakim leżały zabytki wskazywało, że mogły one stanowić część większego rozproszonego zespołu,
zwanego popularnie skarbem. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń ze
strony Gminy Skoki – właściciela terenu oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, przeprowadzono kilkudniowe badania
archeologiczne, w których brali udział wągrowieccy archeolodzy – Marcin
Krzepkowski i Tomasz Podzerek, a które przyniosły zaskakujące efekty.
Z wierzchniej warstwy gruntu, dzięki użyciu detektora metali, zebrano 46 monet. Dalszych 66 okazów wydobyto z wykopu instalacyjnego
wykonanego 2 lata temu podczas montażu instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie stadionu. Monety znajdowały się prawdopodobnie
w glinianym naczyniu, którego fragmenty zebrano podczas badań wykopaliskowych. Naczynie to podczas prac instalatorskich zostało rozbite,
a monety uległy rozproszeniu.

PODARUJ KOMUŚ ŻYCIE!
Dzień Dawcy Szpiku w Skokach
Podczas imprezy sportowej III Skockie Przełaje
oraz Mistrzostw Gminy Skoki w Nordic Walking
Fundacja DKSM i Gmina Skoki stworzą Ci
możliwość zarejestrowania się w Bazie Dawców Szpiku Kostnego

15 maja (niedziela) 2016
w godz. 9-13 - Gimnazjum w Skokach
Jako Dawca komórek macierzystych
dajesz choremu najcenniejszy dar - szansę by żyć!
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Wśród monet ze
skockiego skarbu znalazło się 85 półgroszy
wybitych za panowania Jana Olbrachta,
Aleksandra Jagiellończyka oraz Zygmunta
I Starego. Są tu jednak również znacznie
starsze okazy: 1 ternar
(moneta 3-denarowa)
i 2 półgrosze Władysława Jagiełły – zwycięzcy
spod Grunwaldu. Pół- Ryc. 2 Monety ze Skoków po oczyszczeniu.
Fot. M. Krzepkowski.
grosze tego władcy,
choć już mocno zużyte, były jeszcze w obiegu 100 lat po jego śmierci.
Świetnie zachowane są natomiast grosze Zygmunta I Starego i Albrechta
Hohenzollerna. Najmłodsza moneta, wybita w 1539 roku, wskazuje nam
datę po jakiej ukryto gotówkę.
Monety wchodzące w skład nowo odkrytego skarbu stanowiły równowartość niecałych 73 groszy, co w przeliczeniu dawało bez mała 2,5
złotego (1 zł = 30 groszy). W okresie kiedy ukryto majątek, robotnik
niewykwalifikowany zarabiał około 1 grosza dziennie, czeladnik murarski, czy ciesielski w Gdańsku mógł za swą dniówkę otrzymać nawet 2-4
groszy, ale wynagrodzenie mistrza murarskiego w Krakowie wynosiło
już 50-60 groszy tygodniowo.
Za czasów Zygmunta I Starego, tuczona gęś kosztowała 2-4 groszy za
owcę trzeba było zapłacić już 6-9 groszy. Przy odrobinie szczęścia, ukryta
gotówka mogła wystarczyć nawet na kupno wołu roboczego, którego
ceny zaczynały się od 12 szóstaków (1 szóstak = 6 groszy).
Decyzja o zakopaniu gotówki, wynikała zapewne z troski o jej zabezpieczenie przed kradzieżą, rabunkiem, mogła być też spowodowana jakimiś
niepokojami politycznymi. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy suma
zgromadzona w depozycie była gromadzona w dłuższym czasie, czy też
stanowiła przedmiot jednorazowej transakcji. Różne okoliczności mogły
spowodować, że depozyt nie został wydobyty przez właściciela, który na
zawsze pozostanie dla nas anonimowy. Powodem mogła być jego śmierć,
lub też trudności w ustaleniu dokładnego miejsca zakopania gotówki.
Dopiero po niemal pół tysiącu lat skarb został naruszony przez koparkę
podczas prac ziemnych, część z nich pozostała na powierzchni, reszta
zaś, wraz z ziemią trafiła z powrotem do wykopu. Zupełny przypadek
sprawił, że po 2 latach zajęli się nim archeolodzy.
Warto odnotować, że to już drugi skarb monet znaleziony na terenie
Skoków. Poprzedniego odkrycia dokonano… 126 lat temu, podczas
kopania fundamentów pod dom skockiego kowala. Jak donosi Dziennik
Poznański z 1890 roku, znalezisko liczyło ponad 3000 monet.
Marcin Krzepkowski
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TEKARZA
ROWEROWY RAJD BIBLIO
Bibliotek”
w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia
7 maja (sobota) 2016
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META: Biblioteka w Skokach
- posiłek regeneracyjny
- niespodzianki z KSIĄŻKĄ w tle :-)
WYMAGANE ZAPISY
z podaniem wybranej trasy i miejsca zamieszkania:
e-mail: turystyka@gmina-skoki.pl
tel.: 61 8925 820, 691 726 319 (9.00 – 15.00)
do 5 maja 2016
Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się
we własnym zakresie i ponoszą pełną odpowiedzialność
za ewentualne szkody wyrządzone na trasie i mecie.
DZIECI I MŁODZIEŻ DO 16 LAT UCZESTNICZĄ W RAJDZIE
JEDYNIE POD OPIEKĄ DOROSŁEGO OPIEKUNA
Uczestników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
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ZAPRASZAM

IX RAJD ROWEROWY

z okazji Dnia Dziecka

28 maja 2016/sobota

START godz. 10:00 - Gimnazjum w Skokach
META - Agroturystyka „Morelowy Sad” ul. Włókna 7 Potrzanowie

trasa ok. 15 km, powrót 5 km

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie
i ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody
wyrządzone na trasie i mecie.
DZIECI I MŁODZIEŻ DO 16 LAT UCZESTNICZĄ
W RAJDZIE JEDYNIE POD OPIEKĄ DOROSŁEGO OPIEKUNA
Uczestników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

Zaprasza
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
W RAMACH KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ

„ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA”

WYMAGANE ZAPISY:
e-mail: turystyka@gmina-skoki.pl
tel.: 691 726 319 (9.00 – 15.00)
do dnia 25 maja 2016

Pamiętamy
76. rocznica zbrodni dokonanej z rozkazu Józefa Stalina w 1940 roku
na ponad dwudziestu tysiącach Polaków ,w tym oficerów wojska i policji
oraz rezerwistów powołanych z elity intelektualnej II Rzeczypospolitej,
została uczczona w naszym mieście 13 kwietnia br. w przypadający
wówczas Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Rodziny Ofiar, mieszkańcy naszego miasta
i gminy, przedstawiciele
władz samorządowych
gminy i powiatu, duchowieństwa a także delegacje i poczty sztandarowe
szkół, instytucji świeckich
i kościelnych oraz stowarzyszeń i organizacji zgromadzili się przed tablicą
pamiątkową na cmentarzu parafialnym. Tutaj
oddano hołd jedenastu zamordowanym żołnierzom Wojska Polskiego
i funkcjonariuszom Policji Państwowej. Są to: ppor. Lech Józef Antoszewski, ppor. Aleksander Baranowski, ppor. Wacław Buczkowski, ppor.
Czesław Dachtera, ppor. Tadeusz Dobrogowski, kpt. Tadeusz Jeszke,
por. Czesław Antoni Weiss, kpt. Alojzy Boras, post. Leon Bogunia, kpr.
Ignacy Dobrochowski, post. Bronisław Smoliński. Ziemia skocka była
dla nich miejscem urodzenia, zamieszkania, nauki lub pracy.
Uroczysty apel poprowadził Krzysztof Migasiewicz reprezentujący
Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej oraz Grupę
„Katyń-Pamiętamy”, będące organizatorami tej uroczystości. Dziękując
wszystkim przybyłym za obecność, złożone kwiaty i znicze, za wspólną
pamięć i modlitwę w sposób szczególny zwrócił się do młodzieży obu
skockich szkół, by tak jak dzisiaj, tak i w przyszłości dawali świadectwo
prawdzie i pamięci o tamtych czasach i ich bohaterach.
Iwona Migasiewicz, Zdjęcia: Anna Dorawa

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SKOKI
zaprasza
Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału
w kolejnej edycji konkursu

„PIĘKNA I ZIELONA GMINA 2016”
NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o zgłaszanie swojego udziału osobiście w Referacie
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy
w Skokach (budynek B, biuro numer 2)
lub telefonicznie pod numerem telefonu:
61 8 925 817.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia

SURWIWALOWE GRY I ZABAWY

z grupą rekonstrukcyjną żołnierzy amerykańskich

82nd AIRBORNE Reenactment Team

31 maja 2016 roku.
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu (dostępnego
w budynku B - biuro numer 2 UMiG w Skokach i na stronie internetowej:
www.gmina-skoki.pl)
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PROGRAM RODZINA 500+
W GMINIE SKOKI

Przyszli na świat i w naszej społeczności
znaleźli swe miejsce na ziemi:
Fronczak Jan ur. 09.03.2016
Werno Miłosz ur. 10.03.2016
Gracz Nikodem ur. 15.03.2016
Przybylski Oskar ur.15.03.2016
Trompeta Wiktor ur. 18.03.2016
Wojtkowiak Maria ur.19.03.2016
Kubicki Mikołaj ur.27.03.2016
Pauszek Mikołaj ur. 27.03.2016
Meller Julian ur.30.03.2016
Słomian Fabian ur.08.04.2016
Sznajder Jakub ur.04.03.2016
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński
i założyli rodzinę:
Duszyńska Marlena i Fertsch Marcin
Szymczak Ewa i Kinal Stanisław
Tolińska Paulina i Paczyński Konrad
Witkowska Adrianna i Tomczak Daniel
Lechmann Jagoda i Werda Mateusz
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku
na skockiej ziemi znaleźli:
Wiśniewski Stefan r.1927 Skoki zm. 28.03.2016
Siódmiak Helena r.1927 Jabłkowo zm.18.03.2016
Stefańska Zofia r.1929 Grzybowo zm.15.03.2016
Kwiatek Helena r. 1930 Skoki zm. 03.04.2016
Rajewska Zofia r.1935 Skoki zm.18.03.2016
Szwed Czesław r.1938 Potrzanowo zm.28.03.2016
Kucner Andrzej r.1952 Skoki zm.17.03.2016
Szudrowicz Bernard r.1958 Skoki zm.01.04.2016
Wiśniewski Leszek r.1959 Łosiniec zm.23.03.2016
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

UWAGA!!!

Mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach,
podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 01.05.2016
wprowadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Cena 1 m3 wody dostarczonej z sieci wodociągowej wynosić będzie
4,43zł brutto.
Cena 1 m3 zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej wynosić będzie
8,18 zł brutto.
Miesięczna opłata abonamentowa pozostaje bez zmian.
„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

W związku z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje,
że na dzień 15 kwietnia 2016 złożono w tut. ośrodku 489 wniosków
o przyznanie świadczenia wychowawczego (w ramach programu 500+)
z czego 54 wnioski zostały złożone w wersji elektronicznej. Jest to około
50% rodzin uprawnionych do skorzystania z w/w programu.

Prosimy mieszkańców naszej Gminy aby nie czekali na składanie
wniosków do ostatniej chwili. Proces składania wniosków przebiega
sprawnie – na chwilę obecną brak kolejek!
Informujemy również, że w dniu 14 kwietnia 2016 zawitał do naszego
Ośrodka Bus 500+, którego „pasażerowie” (pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) rozdawali osobom składającym
wnioski, upominki i ulotki związane z programem Rodzina 500+.
Robert Rogaliński

wyróżnieni skoczanie
Od 35 lat w Murowanej Goślinie działa Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców, do którego też od początku przynależą osoby
prowadzące działalność gospodarczą z Miasta i Gminy Skoki. Organizacja cechowa powstała w czasach, gdy nie było jeszcze powiatów,
a związki społeczne, gospodarcze i kulturalne oraz administracyjne
skupiały się w granicach ówczesnych województw – Skoków i Murowanej Gośliny w województwie poznańskim, a Wągrowca w województwie
pilskim. I widocznie skoczanom tak dobrze układała się współpraca
z kolegami z Murowanej Gośliny, że z chwilą powstania powiatów
i budowy struktur powiatowych nie skorzystali z propozycji przejścia
do Cechu w Wągrowcu.
Ówczesne decyzje spowodowały, że skoccy rzemieślnicy, kupcy
i przedsiębiorcy, nie w charakterze gości, lecz pełnoprawnych gospodarzy znaleźli się wśród 167 członków, na uroczystości Jubileuszowej – 35
lecia Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej
Goślinie, które odbyły się 1 kwietnia w Gościńcu „Winnica” w Sławicy.
W trakcie uroczystości zasłużeni dla stowarzyszenia członkowie
Cechu, zostali odznaczeni przyznanymi Im przez władze centralne
i wojewódzkie rzemiosła Medalami i Odznakami Honorowymi. Godności tej dostąpiło też 15 następujących mieszkańców Miasta i Gminy
Skoki, którzy otrzymali:
• Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła
Polskiego”: Grzegorz Kamiński.
• Złoty Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła polskiego”: Paweł Biały i Alojzy Pacholski.
• Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła
polskiego”: Marian Kaczmarek i Grzegorz Owczarzak.
• Honorową Odznakę Rzemiosła: Krzysztof Migasiewicz i Magdalena Bartkowiak.
• Złotą Odznakę „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego”:
Małgorzata Dziurka, Igor Futro i Tomasz Jaszyk.
• Srebrną Odznakę „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego”:
Rafał Jarzębowski, Dorota Kamińska, Zbigniew Kamiński , Andrzej
Stiller i Tomasz Wojtkowiak.
Edmund Lubawy
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50 LAT NA DOBRE I NA ZŁE
czyli

ZŁOTE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
Stanisława z d. Florek i Leonard Laube, Czesława z d.
Kokowska i Bogumił Bratka oraz Zofia z d. Sadłowska
i Czesław Bielawski, w II półroczu 1965 znajdowali
się wśród wielu par, które na obecnym terenie Miasta
i Gminy Skoki postanowiły założyć rodziny i wstąpiły
w związki małżeńskie.

Dzisiaj, po ponad 50 latach, wszyscy Oni mogą śmiało powiedzieć,
że dokonali wówczas trafnego wyboru, bo przecież należą do tych
nielicznych, którym zapewne dzięki Opatrzności, ale też dzięki
wzajemnej miłości oraz szacunkowi, zrozumieniu i poświęceniu,
pokonując trudności dnia codziennego, udało się doczekać Złotych
Jubileuszy Małżeństwa. Wszyscy też nasi Jubilaci mogą powiedzieć,
że nie zmarnowali otrzymanych w chwili zawarcia małżeństwa
przysłowiowych „talentów”- wybudowali domy, posadzili drzewa
i doczekali się dzieci i wnuków, z którymi już wcześniej, w gronie
rodzinnym świętowali Swe Jubileusze.
Nasi Jubilaci, w stosownym czasie otrzymali życzenia i gratulacje
od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a w dniu 17 marca 2016
na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Kłosa, w Sali
Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach gościli mieszkańcy Skoków- małżonkowie: Stanisława i Leonard Laube oraz
Czesława i Bogumił Bratka. Wizyta ta, wiążąca się z przyznaniem Im
przez Prezydenta Andrzeja Dudę Medali „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”, stała się dopełnieniem i uwieńczeniem obchodzonych
w gronie rodziny i przyjaciół Ich uroczystości Jubileuszowych.
Uroczystości Jubileuszowe w Urzędzie rozpoczęły słowa powitania, gratulacje i podziękowania za codzienną pracę na rzecz
swych najbliższych i społeczeństwa oraz życzenia wypowiedziane do
Jubilatów w imieniu Burmistrza i swym własnym przez Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Joannę Wolicką Przywarty. Po ceremonii powitalnej Burmistrz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Andrzeja Dudy udekorował Jubilatów Medalem „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”.
Uroczystej dekoracji towarzyszyły osobiste życzenia skierowane
do Jubilatów przez Burmistrza , a w imieniu odznaczonych- już
w trakcie spotkania przy kawie – słowa podziękowania dla organizatorów uroczystości wypowiedział Bogumił Bratka. W trakcie tego
kameralnego spotkania przy okolicznościowym torciku, nie zabrakło
też miłego toastu za zdrowie Jubilatów i za Ich dalsze szczęśliwe
życie oraz wspomnień i rozmów o wspólnie przebytej przez nich

„drodze życia” i o problemach środowiskowych. I właśnie z ważniejszymi momentami z życia naszych Złotych Jubilatów chciałbym
w tym miejscu podzielić się z czytelnikami „Wiadomości Skockich”:
- Stanisława z d. Florek ur. 28.09.1945 w Skokach i ur. 28.10.1938
w Potrzanowie Leonard Laube ślubowali 18 września 1965 w USC
w Skokach i swą wolę w tym samym dniu potwierdzili przed kapłanem w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach. Pani
Stanisława wychowując dzieci, pracę zawodową związała z pracą
w Domu Plenerowym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
a następnie Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, skąd
w 2001 przeszła na świadczenia emerytalne. Pan Leonard 27 lat
przepracował w Zakładach Rowerowych „Romet” w Poznaniu,
z których w 1991 z uwagi na stan zdrowia przeszedł na świadczenia
ZUS. Wychowali 2 córki i są szczęśliwymi dziadkami 1 wnuczki i 2
wnuczków. Państwo Stanisława i Leonard Laube zawsze uwielbiali
kontakt z przyrodą i wolny od pracy zawodowej czas starali się
spędzać na działce w Potrzanowie, gdzie obecnie na emeryturze
zamieszkują od wczesnej wiosny do późnej jesieni, gdzie też Pan
Stanisław oprócz pracy na działce oddaje swój czas ulubionemu wędkowaniu.
- Czesława z d. Kokowska ur.24. 12. 1944 w Glinnie i ur. 3. 10. 1943
w Skokach Bogumił Bratka ślubowali 12. 11. 1965 w USC w Skokach, a nazajutrz- 13.11.1965 sakramentalne „Tak” wypowiedzieli
w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Raczkowie. Pani Czesława
i Pan Bogumił swe życie zawodowe związali z pracą w Bazie Paliw
Centrali Przemysłu Naftowego w Rejowcu. Pani Czesława pracowała
tu w latach 1973- 1999, a Pan Bogumił w latach 1973- 2001 - wcześniej 4 lata pracował w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 6
w Poznaniu. Wychowali 2 córki i cieszą się posiadaniem 2 wnuczek
i 2 wnuków. Przebywając na emeryturze Państwo Czesława i Bogumił
Bratka prowadzą bardzo aktywny tryb życia. Uwielbiając kontakt
z przyrodą wolny czas poświęcają na spacery oraz na turystykę
pieszą i samochodową. Udzielają się też społecznie i towarzysko.
Oboje są członkami Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach, a Pan Bogumił jest też członkiem
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i aktywnie uczestniczą w życiu
tych stowarzyszeń.

Stan zdrowia będącego po operacji serca Pana Czesława Bielawskiego nie pozwolił na udział w uroczystościach w Urzędzie
trzeciej ze wspomnianych na wstępie par. Dlatego by uhonorować
Jubilatów Państwo Zofię i Czesława Bielawskich, Burmistrz wraz
z Kierownikiem USC udał się do ich domu rodzinnego w Kaku-
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linie gdzie serdecznie witany i goszczony
przez szanownych gospodarzy i ich rodzinę
dokonał aktu Ich dekoracji Medalami. Wizyta w Kakulinie wiązała się tez z miłymi
rozmowami i wspomnieniami z bogatego
życia Państwa Bielawskich. Towarzysząc tej
wizycie, podobnie jak wcześniej uczestnicząc
w spotkaniu w Urzędzie, pragnę przyswoić
naszym czytelnikom ważniejsze chwile z życia Państwa Bielawskich.
Zofia z d. Sadłowska ur. 18.04.1947 w Kuszewie i ur. 24.09. 1941 w Małym Mielniku
w województwie wołyńskim Czesław Bielawski, który po 1945 wraz z najbliższą rodziną
zamieszkał w Kakulinie, ślubowali 21. 08.1965
w USC w Mieścisku, a swą wolę przed kapłanem potwierdzili 11 września 1965 w kościele
p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
w Popowie Kościelnym. Po ślubie Państwo Zofia i Czesław Bielawscy zamieszkali i pracowali
w gospodarstwie rolnym rodziców Czesława
w Kakulinie, które przejęli w 1978 i samodzielnie prowadzili do przekazania go na rzecz syna
Andrzeja, co nastąpiło w 1994. W czasie swego
gospodarowania Zofia i Czesław Bielawscy
biorąc udział w życiu społecznym i kulturalnym
Sołectwa, powiększyli i wyspecjalizowali swe
gospodarstwo w produkcji trzody chlewnej.
Obecnie wyrażają pełną satysfakcję, że syn
wraz ze swą żoną Małgorzatą z powodzeniem
nie tylko kontynuują , ale i rozwijają ich dzieło.
Zresztą uwielbiając kontakt z przyrodą i pracę
na roli, nasi Solenizanci dopóki Im zdrowie
na to pozwalało, nie tylko głosem doradczym
i sekundowaniem, ale i aktywną pracą starali
się pomagać swym spadkobiercom w kontynuowaniu przejętego przez nich dzieła. Państwo
Bielawscy wychowali 4 córki i 1 syna i szczycą
się szczęściem 7 wnuczek i 9 wnuków oraz 5
prawnuczek i 5 prawnuków.
O uroczystościach w dniu 17 marca Jubilatom przypominać będą Medale, dokumenty
pamiątkowe i bukiety kwiatów, którymi obdarowane zostały Panie oraz fotografie i gadżety
promujące Miasto i Gminę Skoki.
Edmund Lubawy

SPRZĄTANIE ŚWIATA
- KAKULIN 2016
Sołtys Kakulina Marian Gruszka zmobilizował Radę Sołecką do zorganizowania
w ramach akcji Sprzątania Świata sprzątania
swego najbliższego otoczenia.
W rezultacie, 16 kwietnia członkowie Rady
Sołeckiej wraz z mieszkańcami wsi, którym
nie obojętnym jest stan środowiska utworzyli
cztery grupy, które ruszyły na cztery strony
wsi. Każda grupa zebrała około 5 worków
śmieci, które trafią do składowiska odpadów
komunalnych.
Na zakończenie akcji wszyscy uczestnicy
spotkali się, by uraczyć się napojami chłodzącymi oraz pączkami zasponsorowanymi przez
Sołtysa Mariana oraz przez pana Krzysztofa
Migasiewicza.
Edmund Lubawy

Jubileusze w „Harfie”

23 lutego członkowie Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa” świętowali 25 – lecie
powstania Chóru. Spotkanie rocznicowe odbyło się w siedzibie Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy Placu Powstańców Wielkopolskich, a w charakterze gości
uczestniczyli w nim członkowie Zarządu Oddziału Emerytów: Małgorzata Florysiak, Barbra
Rochowiak i Danuta Kęsik.

Uroczysty charakter spotkaniu nadawał
okolicznościowy tort ufundowany przez Zarząd
Oddziału, przy którym działa „Harfa” i wspomnienia - minuta ciszy ku pamięci 25 chórzystów, którzy odeszli w zaświaty - swoją drogą,
może tam tworząc drugą „Harfe” czekają na
swe koleżanki i kolegów oraz dyrygenta.
Wspominano też zarówno poważne, jak
i mniej poważne wydarzenia z życia Chóru.
Bo przecież 25 lat, to nie tylko setki prób
i występów, ale też wieloletnich kontaktów
towarzyskich i przyjaźni. Bo przecież wszystko
zaczęło się w lutym 1991, gdy zmobilizowani
przez Mieczysławę Kobus Brajewską, członkowie Związku Emerytów skupili się wokół
obecnego dyrygenta Antoniego Wiśniewskiego i po około 25 latach przerwy zaczęli
wspólne śpiewanie. W powstałym Chórze ton
nadawali członkowie dawnej, powstałej na
600-lecie Skoków w 1967 roku i prowadzonej
przez Janusza Wiśniewskiego „Harfy” łącznie
z obecnym dyrygentem Antonim Wiśniewskim, toteż bez wielkich zastanowień Zespół
przyjął imię swej poprzedniczki.
Oprócz rozmów i wspomnień, spotkaniu
towarzyszyły pieśni - będące też swego rodzaju
wspomnieniem - z „młodzieńczych lat” Zespołu.
Nie minęło wiele dni, bo już 29 lutego, w tym
samym miejscu „Harfa” uczciła 90. urodziny
najstarszej członkini Zespołu- śpiewającej
jeszcze w „Harfie” tej z 1967 roku i kierowanej przez Jej męża i ojca obecnego dyrygenta
Antoniego, Janusza Wiśniewskiego – Krystyny
Wiśniewskiej. Pani Krystynie zaśpiewano
tradycyjnie 100 lat i złożono życzenia wielu
lat zdrowia i obecności wśród skockich „śpiewaków”. Z życzeniami do Jubilatki pospieszyli
też członkowie Zarządu Oddziału Związku
Emerytów w Skokach, a odrębne życzenia do
Jubilatki napłynęły od Okręgowego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poznaniu. Wszystkie te życzenia, podobnie jak inne
pamiątki rodzinne z pieczołowitością przechowuje i prezentuje nasza Jubilatka. Przy

okazji Jubileuszu Pani Krystyny, pragniemy
się podzielić ważniejszymi momentami z życia Jubilatki.
Pani Krystyna od 87 lat wpisała się w historię
Ziemi Skockiej, bo chociaż urodziła się 26 lutego
1926 r. w Wągrowcu, w 1930 r. wraz z rodzicami
zamieszkała w leśniczówce w Rakojadach, gdzie
jej ojciec Antoni Maćkowiak objął stanowisko
leśniczego. Jej dzieciństwo i lata młodzieńcze nie
odbiegały od życia ówczesnych dziewcząt - była
okupacja hitlerowska i radość z wyzwolenia.
W roku 1947 obecna Jubilatka wyszła za mąż za
nauczyciela Szkoły Podstawowej w Skokach Janusza Wiśniewskiego i zamieszkała w Skokach.
Od tej chwili Pani Krystyna zajęła się prowadzeniem domu i wychowaniem 4 synów, którzy po
ojcu przejęli zdolności muzyczne i niezależnie
od pracy zawodowej w miarę dorastania działali
w różnych zespołach muzycznych. Pan Janusz był
człowiekiem o wielu zainteresowaniach, uczył
matematyki, historii, języka polskiego i muzyki.
Zresztą ta ostania była jego pasją i doprowadziła
do tego, że stał się wielkim animatorem kultury.
Prowadził chóry szkolne oraz młodzieżowe,
a w 1967 r. został współzałożycielem i dyrygentem, debiutującego na uroczystościach
Jubileuszu 600-lecia miasta Skoki, Chóru „Harfa”, w którym to Chórze wśród „śpiewaków”
wystąpiła Pani Krystyna wraz z synem Antonim.
Od śmierci męża w 1981 r. Pani Krystyna zamieszkuje z synem Antonim. Obecnie cieszy się
szczęściem synów, 5 wnuków i 2 prawnuków.
Przerywnikiem w świecie prób repertuarowych przygotowywanych przez Chór na
Akademię 3 Majową w Łopuchowie oraz na
Przegląd Pieśni Biesiadnej w Mieścisku stało
się spotkanie 10 marca przy kawie. Spotkanie
to odbywane z okazji połączonych: Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny miało też swoją część
artystyczną, w trakcie której dobry humor
i zabawę koleżankom i kolegom zapewnili:
Kazimiera Głazowska, Barbara Szymkowiak
i Stanisław Grzegorzewski.
Edmund Lubawy
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WSPOMNIENIE

Józef Echaust

Wujka nie znam osobiście, wspomnienie z którym dzielę się z państwem
oparte jest na wspomnieniach mojego śp. ojca Ludwika Ranke oraz opowiadaniach starszych obywateli naszego miasteczka, którzy znali wujka i do dzisiaj
pamiętają jego aresztowanie i wyprowadzenie przez gestapo z plebanii. W ich
pamięci pozostały pożegnalne gesty, jakie kierował do zebranych parafian.
Co czuł można sobie tylko wyobrazić, pozostawiał najbliższe osoby: matkę,
siostrę, brata oraz wiernych parafian.
Czytając książkę autorstwa Ks. Arcybiskupa Adama Kozłowieckiego SJ: „Ucisk
i strapienie- Pamiętnik więźnia 1939- 1945”
w rozdziale Dachau 1942 na stronie 339
przeczytałam, cytuję: „19 czerwca – zmarł
ks. Józef Echaust z archidiecezji poznańskiej, lat 38. Transportem inwalidów został
wywieziony ks. Bolesław Pacześ z diecezji
włocławskiej, lat 37.”
Ksiądz Arcybiskup Kozłowiecki był również więźniem, któremu dane było przeżyć
piekło obozowe i w wspomnianym przeze
mnie pamiętniku opisuje dzień po dniu życia

Święcenia kapłańskie uzyskał w 1928.
Pierwszą pracę rozpoczął jako wikariusz w Rawiczu, a od 1933 w Kościanie.
W Skokach był proboszczem w okresie od
1 stycznia 1936 do 26 sierpnia 1940. Działał
i czynnie uczestniczył w Towarzystwie „Sokół”, wspierał Stowarzyszenie „Młodych
Polek” oraz organizacje działające w tym
okresie na terenie miasta Skoki. Ksiądz
Józef posiadał rodzeństwo: brata Konrada
i siostrę Marię Stanisławę. Brat Konrad
po wojnie zamieszkał w Poznaniu. Siostra
Maria Stanisława zawarła związek małżeński

obozowego od tragicznej jesieni 31 sierpnia
1939 do 29 kwietnia 1945.
W swym pamiętniku przypomniał braci
kapłanów, synów narodu polskiego, którzy
wierni do końca, wierni Bogu, Polsce i swej
ludzkiej godności zginęli za swoją wiarę,
za swoje kapłaństwo, za wierność wierze
i kapłaństwu.
Ksiądz Józef Echaust urodził się 4 marca
1904 w Beiwalde z ojca Kazimierza Walentego Echaust i matki Stanisławy Heleny
z domu Pomorska. Pochodził z rodziny
o tradycjach kapłańskich, wielu jego bliskich
krewnych to duchowni katoliccy.

w 1943 z Ludwikiem Ranke, który w latach
1945- 1949 prowadził własne przedsiębiorstwo – Skład materiałów budowlanych
w Skokach.
Ksiądz Echaust zmarł śmiercią męczeńską
w dniu 19 czerwca 1942. Umierał wśród
braci kapłanów, jak oni wszyscy z dala od
swoich bliskich.
Niech pamięć o wszystkich męczennikach
okrutnej zbrodni hitlerowskiej trwa wiecznie- jesteśmy im to winni.
W hołdzie i w dowód pamięci, w 1950
w Skokach odbyła się konferencja dekanalna księży dekanatu goślińskiego połączona

z poświęceniem tablicy pamiątkowej śp. ks.
Józefa Echaust. W konferencji brali udział
wszyscy księża dekanatu oraz gospodarz ks.
proboszcz Wiktor Joachimczak ze Skoków.
Odprawiono żałobne nieszpory, w trakcie
których kazanie żałobne wygłosił ks. Zbigniew Spachacz z Kicina. Na uroczystość
przybyło też kilku kapłanów spoza dekanatu:
ks. Feliks Nowicki z Szamotuł, ks. Marian
Przykucki z Chodzieży oraz ks. Czesław
Balcerek z Kiszkowa- wuj śp. Ks. Józefa
Echaust.
W uroczystości brali udział: parafianie,
członkowie Rady Parafialnej oraz rodzina
zamęczonego w Dachau ks. Józefa z matką
zmarłego na czele.
Zespół śpiewaków wykonał śpiewy żałobne. Wiersze patriotyczne wygłosiły dwie
dziewczynki: Kiełczewska i Kowalska.
Ksiądz dziekan dekanatu goślińskiego
podziękował parafianom za ufundowanie
tablicy, która znajduje się przy wejściu do
kościoła. W imieniu rodziny wszystkim
uczestnikom uroczystości podziękował jej
krewny ks. Czesław Balcerek.
W dniu 3 maja 2012 z inicjatywy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach odbył
się uroczysty apel poświęcony proboszczom
parafii p.w. Świętego Mikołaja Biskupa
okresu międzywojennego. Obok księży: ks.
Tymoteusza Zocha, ks. Bolesława Staniszewskiego, ks. Tadeusza Zamysłowskiego,
umieszczono wizerunek oraz notkę biograficzną ks. Józefa Echaust.
Tablica pamiątkowa umieszczona została
przy wejściu do budynku plebanii, w której
to w 1940 ks. Józef Echaust został aresztowany i wywieziony do obozu zagłady w Dachau,
w którym poniósł śmierć męczeńską.
Na załączonym zdjęciu Ksiądz Józef Echaust
w otoczeniu dziewcząt ze Stowarzyszenia „Młodych Polek” w Skokach.
Pisząca wspomnienie o ks. Józefie Echaust
Siostrzenica – Jadwiga Ranke
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KRONIKA 112
WIOSENNE INTERWENCJE
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SKOKACH
Dla strażaków pora roku nie jest istotna, bowiem ciągle są w gotowości do podjęcia działań ratujących życie, zdrowie i mienie ludzkie.
Tak też z początkiem wiosny druhowie z OSP Skoki interweniowali
przy kilku kolizjach drogowych, w których na szczęście nikt nie został
poważnie ranny, a działania straży pożarnej przy tego rodzaju akcjach
ograniczają się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Druhowie z OSP zabezpieczali również lądowisko dla śmigłowca
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, gdzie była potrzebna natychmiastowa pomoc w szybkim transporcie osoby poszkodowanej do szpitala.
Strażacy interweniowali również przy neutralizacji wycieku oleju
na drogę, który stwarzał zagrożenie na drodze dla wszystkich jej użytkowników.
Zmorą dla strażaków w tym okresie są
również pożary sadzy w kominach. Do
tego typu zdarzeń strażacy wyjeżdżali kilkukrotnie, gdzie musieli radzić sobie, z pozoru niegroźnymi, pożarami w przewodach
kominowych. Warto dodać, że obowiązek
prawidłowego utrzymania i czyszczenia
przewodów kominowych spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków.
Piotr Kaczmarek - OSP Skoki

Kronikarze OSP Kakulin
na warsztatach kronikarskich
Na warsztaty kronikarskie przybyli do Miejskiego Domu Kultury
w Wągrowcu kronikarze Ochotniczych Straży Pożarnych z województw
wielkopolskiego i kujawsko - pomorskiego. Powiat wągrowiecki reprezentowali: Karolina Słomińska i Emilia Zawadzka z OSP w Kakulinie,
Robert Macha z OSP w Pruścach, Katarzyna Szymańska OSP w Sarbii,
Cyprian Wieczorek OSP w Damasławku, Bożena Urbańska ZOM-Gm. w Wągrowcu, Alicja, Czajkowska i Kazimierz Czajkowski z OSP
w Czerlinie, Tomasz Demski z OSP w Olesznie. Agata Malewska z OSP
w Runowie, Paweł Dziuma z OSP w Pawłowie. Organizatorem warsztatów kronikarskich, które odbyły się 27 lutego był Wojewódzki Klub
Kronikarza OSP w Poznaniu. Wszyscy przybyli mieli również okazję
zapoznania się z eksponatami i sprzętem pożarniczym w Strażackiej
Izbie Pamięci w Wągrowcu.
Podczas szkolenia kronikarze poznali techniki i sposoby prowadzenia
kroniki lub jej zapoczątkowanie. Prelegenci wyjaśnili również uczestnikom kryteria uczestniczenia w wojewódzkim i ogólnopolskim konkursie
kronik i konkursie prac popularnonaukowych o pożarnictwie, w których
kronikarze mogą prezentować swoje kroniki, relacje i wspomnienia.
W czasie warsztatów przybyli kronikarze dzielili się również swoimi
doświadczeniami i pomysłami, a także prezentowali dotychczasowe
kroniki i opracowania, których byli autorami. O izbie pamięci i prowadzeniu kroniki wykłady prowadzili przedstawiciele Wielkopolskiego
Klubu Kronikarza OSP: Bogdan Siwiński – przewodniczący klubu i wiceprzewodniczący klubu: Małgorzata Judasz i Jan Maćkowiak. Wszyscy
uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.
Jan Maćkowiak

WYPALANIU TRAWY MÓWIMY
NIE!!!
Okres wiosenny to dla wielu ludzi czas na porządkowanie swoich
przydomowych ogródków i obejść jest to również wzmożona praca
rolników na polach i łąkach. Niestety często zdarza się, że pochłonięci
ferworem pracy zapominamy, że niektóre nasze działania są szkodliwe
dla środowiska. Świadczyć o tym mogą czarne statystyki Straży Pożarnej, która w okresie wiosennym odnotowuje zwiększoną ilość udziału
w gaszeniu pożarów traw i nieużytków rolnych.
Według statystyk około 90% wszystkich pożarów traw i nieużytków
rolnych wywołanych jest przez działalność ludzką. Zdarza się często,
że jest to zły nawyk osób dorosłych, wśród których panuje przekonanie,
że wypalanie traw spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy.
Nic bardziej błędnego.

Wypalaniu traw mówimy NIE, bo:
1. nie jest efektywnym sposobem „odnawiania gleby”,
2. stanowi poważne zagrożenie dla:
• osoby wypalającej połacie traw (możliwość doznania zawału serca
lub udaru termicznego),
• organizmów żywych – pożytecznych dla ekosystemu zwierząt: płazów
(żab, ropuch, jaszczurek), drobnych ssaków i gryzoni. Proceder wypalania jest szczególnie niebezpieczny dla gniazd lęgowych zakładanych
zwyczajowo na ziemi lub w gałązkach krzewów. Usytuowanie terenów
trawiastych w pobliżu skupisk drzewostanów może skutkować śmiercią dużych zwierząt leśnych. W płomieniach i dymie giną sarny, jelenie
i dziki. Silne zadymienie towarzyszące pożarom traw dezorientuje
owady latające, zagraża zwierzynie wodnej i organizmom glebowym
takim jak dżdżownice,
• popularnych roślin łąkowych.
3.angażuje znaczne siły w proces opanowania pożaru,
4.powoduje uwolnienie trujących toksyn, które przedostają się do
środowiska naturalnego.
Za nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw i nieużytków rolnych
grozi kara grzywny, a w uzasadnionych przypadkach
kara ograniczenia wolności!!!
W 2015 w Polsce doszło do 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w naszym kraju.
Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych
z pożarami traw. Do 22 marca 2016 r., strażacy gasili już 5336 pożarów
traw i nieużytków. Najwięcej tego typu pożarów zanotowano w marcu
i kwietniu ubiegłego roku – razem 43 724. W wyniku pożarów traw
w 2015 r. zginęło 7 osób, a 141 zostało rannych!!!
Nie podpalaj- przyroda to nasze wspólne dobro!!!
Piotr Kaczmarek

KOCHAJ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!
Pamiętaj spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy i styropiany wydzielają silne substancje toksyczne, które mogą wywołać wiele groźnych chorób układu
oddechowego. Mogą też przyczyniać się do postania chorób rakotwórczych w najbliższym twym otoczeniu.
Zadbaj więc o zdrowie swoje i swych bliskich. Nie narażaj siebie i ich na choroby bezmyślnie spalając śmieci. Pamiętaj, że nasze zdrowie zależy od jakości
środowiska, w którym żyjemy! Pamiętaj też, że dioksyny i furany powstające w trakcie spalania to substancje ciężkie, które spadają również w pobliżu miejsca
ich wytwarzania. W rezultacie tego truskawki i marchewki, które w swym ogródku z pietyzmem hodujesz dla swych dzieci lub wnuków niejednokrotnie mogą
być więcej skażone od tych hodowanych na polach, z dala od źródła spalania śmieci.
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System wartości a poczucie zagrożenia
czyli kto zadba o gimnazjalistkę?
Jednym z najbardziej decydujących i intensywnych etapów życia
człowieka jest czas edukacji w gimnazjum. Ten okres przemian, które
ze świata dzieciństwa prowadzą go ku dorosłości, wewnętrznie zróżnicowany, wypełniony ważnymi momentami, to czas dorastania, zwany
również okresem adolescencji. Obecnie ze względu na zmiany społeczno-kulturowe, u niektórych osób ten etap życia się wydłuża. Czas nauki
w gimnazjum zbiega się z fazą przejściową pomiędzy okresem wczesnego
dorastania (do około 16. roku życia) a późnym dorastaniem (po 16. roku
życia). W okresie wczesnego dorastania następuje najintensywniejsze
dojrzewanie płciowe, wtedy również jednym z najważniejszych zadań
rozwojowych staje się rozwijanie poczucia autonomii. Innymi wyzwaniami, jakie przypadają na ten szczególny czas, jest również rozwój
kompetencji emocjonalnych, budowanie systemu własnych wartości,
nabywanie pewności siebie oraz radzenie sobie ze zmianami, które
zachodzą w sferze fizyczności. Na tym etapie życia bardzo ważne jest
rozwijanie umiejętności interpersonalnych przez budowanie relacji
społecznych z dorosłymi i rówieśnikami. Poznawanie zasad współpracy
z innymi, wyrażanie swoich myśli i opinii, uwzględnianie własnych
potrzeb w stosunkach z otoczeniem przy jednoczesnym akceptowaniu
potrzeb innych. Ten okres w życiu człowieka to głównie czas rozwoju
osobowości w relacjach społecznych (w odniesieniu do rówieśników,
rodziny czy osób i innych bardziej lub mniej znaczących).
Dorastanie to trudny moment w życiu każdego człowieka. W tym to
właśnie okresie młody gimnazjalista musi się zmierzyć z licznymi zadaniami rozwojowymi. Jednym z podstawowych wyzwań są wspomniane
już przemiany fizjologiczne organizmu, zwłaszcza dotyczące poznawania
i akceptacji sfery własnej płciowości. Kolejnym zadaniem tego okresu jest
proces budowania swojej tożsamości, odkrywania i określania siebie, podejmowania prób, eksperymentowania, sprawdzania i sprawdzania siebie
w rożnych rolach i usamodzielniania się emocjonalnego od dorosłych.
To również czas na wytyczanie granic, określanie swoich możliwości oraz
wyznaczanie planów i celów do realizacji. Wraz z dorastaniem można
zaobserwować zmieniający się stosunek do rodziców – z całkowicie
bezrefleksyjnego do bardzo realistycznego. Chodzi tu przede wszystkim o potrzebę niezależności, podejmowania autonomicznych decyzji
oraz ponoszenia ich konsekwencji. Powyższe zadania mają znaczącą
rolę w procesie przygotowywania się młodych ludzi do podejmowanie
życiowych roli – partnera czy pracownika.
Uczniom gimnazjum sprawia (choć nie wszystkim) trudność udzielenia konkretnej odpowiedzi na pytanie odnoszące się do ich planów na
przyszłość. Nie wiedzą jeszcze, co chcieliby w życiu robić, kim chcieliby
być, trudno im sobie też wyobrazić, dość odległą jeszcze na tym etapie,
perspektywę pracy zawodowej. Podobnie zapewne nie wiedzą też czy
i już chcą zostać rodzicami, mieć dzieci. A jeśli przyjdzie zmierzyć się im
i z taką decyzją, choć zapewne niezapowiedzianą przez los? Nastolatki,
które sprawiają wrażenie dorosłych, naśladują zachowania, jakie znają
z kultury masowej, a w gruncie rzeczy są niepewne, nie znają swoich
prawdziwych potrzeb i granic. Rodzice mówiąc o seksie łączą go z miłością, partnerstwem, szacunkiem i przyjemnością czerpaną z bycia blisko
z drugim człowiekiem. Zbyt wczesne zajście w ciążę może stanowić nie
tylko zagrożenie dla zdrowia, ale także wpływać niekorzystnie na sytuację
społeczno-ekonomiczną przyszłej młodej kobiety. Ciężarna nastolatka,
jeśli jej nie pomożemy, a mamy taki społeczny obowiązek, jest często
na przegranej pozycji. Im dziewczyna jest młodsza, tym większe prawdopodobieństwo, że nie będzie kontynuowała edukacji. W przypadku,
gdy rodzina na wieść o ciąży odwraca się od niej, jej sytuacja materialna
i mieszkaniowa staje się szczególnie dramatyczna. Mówienie, że ciąża
nie jest chorobą jest prawdą, ale nie u 15 - latki. Tam proces odbywa
się zupełnie inaczej, a sama ciąża jest już od początku zagrożona. Jeśli
nie pomożemy i zapomnimy o tym na każdym odcinku życia tracimy coś
co już się nie powtórzy. Mieszkanie, poczucie pewności siebie, poczucie
zagrożenia lub jego brak to tylko jedne z tych najważniejszych wartości
życia o które każdy z nas dba. Kto ma zadbać o matkę gimnazjalistkę?
Pedagog szkolny
Krzysztof Ołdziejewski

CENY ZBÓŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 14.04.2016) ceny skupu zbóż na poziomie: żyto na
mąkę 490 - 520 zł/tona, pszenica na mąkę 590 - 620 zł/t, jęczmień na kaszę
560 - 570 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych
w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę do 590-610 zł/t,
pszenżyto do 550 zł/tona, jęczmień na paszę 560 - 580 zł/t, żyto na paszę
460 – 500 zł/tona, kukurydza (sucha) do 660 zł/tona. Do w/w cen należy
doliczyć VAT.
Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto,
jęczmień 30 - 33 zł, pszenica 35-38 zł za 50 kg. Ziemniaki 0,90 - 1,00 zł/
kg. Ceny warzyw - marchew, cebula, czerwone buraczki 1,50 - 2,50 zł/kg,
pietruszka, seler ok. 6,00 zł/kg, kapusta do 3,0 zł/główka, ogórki 10,0 zł/kg,
pomidory 8,0 - 11,0 zł/kg. Jabłka 1,50- 2,50 zł/kg. Jaja kurze 0,50 - 0,55 zł/szt.
CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 14.04.2016): 3,55 – 3,60 zł/kg plus VAT.
Maciory ok. 2,30 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt 130 - 200 zł/para. Za
„duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 7,00 - 8,00 zł za 1 kg wagi żywej.
Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki 6,70 - 7,30 zł/kg plus VAT,
jałówki 5,90– 6,30 zł/kg, krowy 3,70 - 4,60 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie
w cenie około 0,80 - 1,03 zł/litr plus VAT. Rok temu cena 0,95 – 1,25 zł/
litr plus VAT.
INNE CENY – NA DZIEŃ 14 kwietnia 2016 r.
Nawozy: mocznik 1450-1500 zł/tona, saletra amonowa 1280-1350 zł/t,
saletrzak do 1150 zł, polifoska „6” 1650 – 1800 zł/t, sól potasowa ok.1600
zł/t. Otręby pszenne ok. 520 - 620 zł/tona. Otręby żytnie do 500 zł/t. Śruta
sojowa do 1800 zł/tona – podobnie jak rok temu, śruta rzepakowa do
1250 zł/tona. Cena oleju napędowego 3,73 – 3,88 zł/litr. Rok temu cena
4,60 – 4,65 zł/litr.
INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż były nieco wyższe, np. pszenica ok. 700
zł/tona - tylko żyto na tym samym poziomie co teraz. Raczej ceny zbóż
nie wzrosną.
Cena skupu tuczników rok temu wynosiła 4,00 zł/kg i teraz ok. 3,55
zł /kg. Może cena się utrzyma, choć pewności jak będzie nie ma i oby
nie „spadła”. Hodowcy trzody chlewnej są nadal w trudnej sytuacji
z opłacalnością chowu.
Od 1 grudnia 2015 ARiMR wypłaca pełne płatności bezpośrednie za
2015. Rolnicy mają już druki nowych wniosków o dopłaty bezpośrednie
w 2016. Od 15 marca do 16 maja br. można składać te wnioski do Biura
Powiatowego. Niema pewności, czy termin będzie wydłużony. Zasiewy
należy podawać takie jak teraz będą. To co zostało „zaorane” (np. wymarzło) to nie podajemy. Do Urzędów Gmin można zgłaszać te uprawy,
które „nie przezimowały”- straty. Kilku rolników (ubezpieczonych) dostało
od szkodowania za „wymarznięcia”.
Od 15 stycznia – do 25 czerwca rolnicy mogą składać do ARR wnioski
o dopłatę do „materiału siewnego” zbóż wysianych jesienią 2015 i wiosną
2016. Są nowe zasady. Stawki dopłat do 1 ha będą znane po 25 czerwca
tego roku.
Od 31 marca do 29 kwietnia jest nabór wniosków na „Modernizację
gospodarstw”, w tym na zakup nowych ciągników i maszyn rolniczych
z PROW 2014 – 2020. Przyjmowane są wnioski o pomoc dla „Młodych
Rolników”. Życzę naszym rolnikom, aby także skorzystali z takiej pomocy.
Więcej informacji na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz od doradcy rolników – również telefonicznie.
Banki Spółdzielcze (BGŻ też) udzielają kredyty obrotowe (ok. 450 zł/
ha) na zakup środków do produkcji rolnej. Również kredyty preferencyjne
inwestycyjne, w tym na zakup gruntów rolnych. Odsetki około 3% rocznie.
Pozostaje mi życzyć Rolnikom w miarę ciepłej, wilgotnej wiosny !
Skoki, 14 kwietnia 2016 Doradca Rolników - Stanisław Kida
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XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
24 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbyła się
XVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Soki. Sesji, w której udział wzięło
15 radnych przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza
obrad pełnił radny Stanisław Janecko.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 7 następujących uchwał:
1. Uchwałę nr XVIII/124/2016 w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Uchwalą powyższą, Rada zwiększyła dochody budżetu Gminy na
2016 o kwotę 324.109 zł oraz zwiększyła wydatki budżetu o kwotę
1.047.252,00 zł.
W rezultacie budżet Gminy Skoki na 2016 wynosi łącznie:
- 35.518.750,00 zł po stronie dochodów, z tego: dochody bieżące wynoszą 34.078.750 zł oraz dochody majątkowe 1.440.000,00 zł
- 38.596.716,00 zł po stronie wydatków, z tego wydatki bieżące wynoszą
31.592.385,00 zł oraz wydatki majątkowe 7.004.331 zł.
Wprowadzone zmiany szczegółowo omówione zostały w Uzasadnieniu oraz w załączniku nr 1 do Uchwały.
2. Uchwałę nr XVIII/ 125/ 2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2016- 2036.
Omawianą Uchwałą Rada zmiany wynikające z Uchwały nr XVIII/
124/ 2016 wprowadziła do załączników nr 1 i 2 swej Uchwały nr XV/
95/ 2015 z dnia 22 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2016- 2036.
3. Uchwałę nr XVIII/ 126/ 2016 w sprawie warunków udzielenia
bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek
procentowych od tych bonifikat.
Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do udzielania osobom
fizycznym bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości:
- 50% użytkownikom wieczystym nieruchomości zabudowanych na
cele mieszkaniowe;
- 70 % użytkownikom wieczystym nieruchomości zabudowanych na
cele mieszkaniowe, którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres
użytkowania wieczystego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Bonifikaty udziela się na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli
spełni on łącznie następujące warunki:
- zobowiąże się do jednorazowego wniesienia całej należnej opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- nie posiada zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
oraz zaległości w podatku od nieruchomości.
Z chwilą wejścia w życie obecnej Uchwały przestają obowiązywać uregulowania wynikające z Uchwały nr XLVII/249/10 z dnia 22 lipca 2010.
4. Uchwałę nr XVIII/ 127/ 2016 w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skoki.
W/w Uchwałą Rada ustaliła, że sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skoki w Mieście i Gminie Skoki tworzy Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Skokach.
5. Uchwałę nr XVIII/ 128/ 2016 w sprawie ustalenia planu sieci
oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych na terenie Gminy Skoki.
Uchwałą tą Rada ustaliła plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych na terenie
Gminy Skoki.
Zgodnie z postanowieniem tej Uchwały w/w Plan sieci szkół w Gminie Skoki tworzą:
I. Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoki:
1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, dla której ustala się obwód składający się z następujących miejscowości:

Antoniewo Górne, Antoniewo Leśniczówka, Antoniewo, Bliżyce,
Brzeźno, Budziszewice, Glinno, Gozdowiec, Jagniewice, Kakulin,
Kuszewo, Nadmłyn, Niedarzyn, Potrzanowo, Rakojady, Roszkówko,
Rościnno, Skoki, Wysoka.
2. Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, dla którego
ustala się obwód składający się z wszystkich miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Skoki.
II. Szkoła, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie
Edukacyjne „Tęcza” w Jabłkowie:
1.Szkoła Podstawowa w Jabłkowie z filiami w Rejowcu, Pawłowie
Skockim i w Lechlinie, dla której ustala się obwód składający się
z następujących miejscowości: Chociszewko, Chociszewo, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Grzybowice, Grzybowo, Ignacewo, Jabłkowo,
Lechlin, Lechlinek, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Miączynek, Młynki,
Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Pomarzanki, Raczkowo, Rejowiec,
Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo.
6. Uchwałę nr XVIII/ 129/ 2016 w sprawie nadania nazwy ulicy
w części miejscowości – obręb Skoki.
Omawianą Uchwałą Rada dotychczasowej drodze publicznej powstałej w latach 60- tych i prowadzącej od ulicy Wczasowej do ul.
Wągrowieckiej – do kamienia z napisem „Robin Hood”, nadała nazwę
ulicy „Turystyczna”. Nadanie nazwy ulicy umożliwi uporządkowanie
adresów- numeracji i położenia nieruchomości - od początku ewentualnej zabudowy położonych przy tej ulicy działek.
7. Uchwałę nr XVIII/ 130/ 2016 w sprawie przyjęcia do realizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Skoki.
Uchwałą nr XVI/ 97/ 2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Rada uchwaliła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Skoki. Plan ten
przeszedł weryfikację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, który zalecił wprowadzenie w nim zmian i uzupełnień. Zalecenia te, zostały ujęte w treści omawianego „Planu”, który
to zaktualizowany „Plan” : Rada uchwaliła obecną Uchwałą. Z chwilą
podjęcia niniejszej Uchwały równocześnie utraciła moc cytowana na
wstępie Uchwała Rady nr XVI/ 97/ 2015.
W dalszej części sesji zgodnie z porządkiem obrad Rada przyjęła
do wiadomości:
- Sprawozdanie z realizacji zadań „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015”
- Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2015”
- Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy
Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015r.”
W trakcie interpelacji radnych i wolnych wniosków:
radny Arkadiusz Sommerfeld poruszył problem nadmiernej ilości
zwierząt łownych, a zwłaszcza danieli, które w liczbie kilkudziesięciu
sztuk pojawiają się na polach i niszczą uprawy rolne- wnioskował do
Burmistrza o dalszą interwencję w sprawie zwiększonego ich odstrzału.
Podjęte przez Radę Uchwały wraz z pozostałymi materiałami z sesji
oraz z protokółem obrad znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta
i Gminy w Skokach na stanowisku ds. Rady i jej organów. Zainteresowani mogą się też z nimi zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Skoki na stronie http://skoki.nowoczesna gmina.pl
Edmund Lubawy

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 marca 2016 roku
upłynął termin płatności I raty podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane
odsetki za zwłokę.
Termin płatności II raty w/w podatków za 2016 r.
upływa 15 maja 2016.
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W prima aprilis na poważnie,
czyli kolejne spotkanie Burmistrza
z mieszkańcami
W uwagi na to, że ostatni piątek miesiąca w marcu przypadł w Wielki
Piątek Burmistrz Tadeusz Kłos postanowił swoje spotkanie z mieszkańcami odbyć tydzień później, 1 kwietnia.
Tym razem tematami przewodnimi spotkania były: ruszający właśnie
1 kwietnia program 500+ oraz nowa polityka mieszkaniowa Gminy
Skoki.
Pierwszym etapem przeznaczenia do najmu nowych mieszkań będzie propozycja zamiany skierowana do dotychczasowych lokatorów
mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki, którzy nie zalegają z opłatami.
Pozyskane w ten sposób lokale w starym zasobie będą służyły jako
lokale socjalne.
Artur Pokorzyński

Remonty na drogach gminnych
W pierwszej połowie marca na drogach gminnych zakończono remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych po okresie zimowym.
Usługę wykonuje Publiczny Towarowy Transport Drogowy z Budziszewka, który został wybrany w wyniku udzielonego zapytania ofertowego.
Pierwszy temat omówił z mieszkańcami Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skokach pan Robert Rogaliński. 1 kwietnia był właśnie
tym dniem w którym ruszyło przyjmowanie wniosków, skoccy urzędnicy
wydłużyli pracę w tym dniu do godz. 18 i przyjęli ponad 110 wniosków.
Kierownik omówił także zasady: co, komu i jak? I odpowiadał na pytania zgromadzonych obywateli. Do obsługi programu Ośrodek Pomocy
Społecznej przysposobił nowe pomieszczenie, a w drodze konkursu
przyjęto do pracy nową osobę.
Koncepcję na nową politykę mieszkaniową przedstawili pracownik
referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pan Artur Pokorzyński, a jego wypowiedź uzupełnili pozostali pracownicy referatu: pan
Ryszard Kobus oraz kierownik Zbigniew Gronowicz. Koncepcja
nowej polityki mieszkaniowej zostanie niebawem zaprezentowana
w kolejnym artykule.
Zebranie zakończyła dyskusja Burmistrza z mieszkańcami, którzy
tym razem podnosili gównie kwestie estetyczne miasta.
Kolejne spotkanie już 29 kwietnia, zapraszamy.
Karolina Stefaniak

Nowa polityka mieszkaniowa
Gminy Skoki
1 kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym zaprezentowana została nowa strategia gospodarki mieszkaniowej Gminy Skoki.
Na początku został przedstawiony stan liczbowy i wiekowy mieszkaniowego zasobu. Z podanych informacji wynika, że ponad połowa
zasobu to budynki wybudowane przed II wojną światową, a część z nich
pochodzi nawet z XIX w.
Następnie zaprezentowana została proponowana nowa strategia
gospodarki mieszkaniowej Gminy Skoki. Głównym filarem tej strategii
jest inwestycja w nowe lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych
oraz pozyskiwanie ze starego zasobu lokali socjalnych na potrzeby
m.in. eksmisji.
Przewidywana jest budowa dwukondygnacyjnego bloku z dwunastoma mieszkaniami, w którym każde będzie miało osobne wejście oraz
indywidualne c.o. z kotłem gazowym.

W postępowaniu uczestniczyły trzy firmy proponując wykonanie 1 m 2 remontu nawierzchni bitumicznej za cenę od 37 do
47,72zł/m 2.
Usługa remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych będzie
wykonywana systematycznie, w ciągu całego roku w zależności od zaistniałych potrzeb i rozliczana wg ceny jednostkowej zaproponowanej
w ofercie w wysokości 37zł/m2.
Adam Zdanowski

Wiosenne inwestycje
Od budowy kanalizacji deszczowej rozpoczęto przebudowę drogi
gminnej w Szczodrochowie. Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 141m i nawierzchni drogi z kostki
betonowej o grubości 8 cm na pow. 1.703,75m2.
Przetargiem zainteresowanych było dziesięć firm z cenami wynoszącymi od 248.826,52 zł do 381.315,08 zł. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma IVESTON z Obornik z ceną wynoszącą 249.347,45 zł,
która obecnie wykonuje prace budowlane.
O wyborze droższej oferty od najtańszej o 520,93 zł zadecydował
zaproponowany przez firmę IVESTON o jeden rok dłuższy okres
gwarancji na wykonywane roboty. Zakończenie robót zgodnie z zawartą
umową winno nastąpić do 20.06.2016.
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W Sławicy na ul. Słonecznej Zakład Instalacji Sanitarnej z Bliżyc
rozpoczął budowę I etapu wodociągu o długości 488,5m z przyłączami
do granicy działki. Budowa sieci wodociągowej na pozostałym terenie
nastąpi w latach następnych po rozbudowie istniejącej hydroforni wody
w Skokach o dodatkowy zbiornik retencyjny o pojemności 250m3 wraz
z montażem nowego zestawu pompowego. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na rozbudowę obiektu w Skokach.

- bez wezwania na konto nr 43 9065 0006 0040 0400 0185 0001 lub
w kasie Urzędu.
W tytule przelewu należy wpisać, za jaki okres jest dokonywana
wpłaty z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi np.:
„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc
kwiecień 2016.
Formularze deklaracji dostępne są w formie elektronicznej na stronie
internetowej, u sołtysów oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach,
biuro nr 1, budynek B, tel. 61 8 925 816. Szczegółowych informacji
udziela Referat Ochrony Środowiska.
Agata Ruta

Uczniowie uprawnieni do
bezpłatnego przewozu do i ze szkoły

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sławicy cieszyła się dużym
zainteresowaniem potencjalnych wykonawców, którzy na opublikowane zapytanie ofertowe złożyli aż 14 ofert z cenami od 41.839,62 zł
do 119.155,70 zł. Najtańszą ofertę złożył Zakład Instalacji Sanitarnych
z Bliżyc, z ceną wynoszącą 41.839,62 zł, który aktualnie realizuje inwestycje. W wyniku budowy odcinka sieci wodociągowej możliwe będzie
zaopatrzenie w wodę 25 działek letniskowych położonych przy trasie
I etapu wodociągu.
Zainteresowani korzystaniem z gminnej wody winni wykonać we
własnym zakresie odcinek przyłącza wodociągowego od granicy działki
do budynku, na warunkach określonych przez użytkownika gminnej
infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej tj. Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Skokach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 43 a, tel.
61/8-124-521. Zakład ten przekaże jednocześnie właścicielowi nieruchomości bezpłatnie wodomierz oraz w dalszej kolejności zawrze
umowę na dostawę wody.
Adam Zdanowski

Zgodnie z zapisem art.17 Ustawy o systemie oświaty /tekst jednolity:
Dz.U. z 2015, poz.2156 z póżn.zm./ sieć publicznych szkół powinna być
zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim uczniom spełnianie
obowiązku szkolnego. Droga ucznia z domu do szkoły nie może przekraczać : 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej i 4
km- w przypadku uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów
gimnazjum. Jeżeli droga ucznia z domu do szkoły, w której obwodzie
uczeń mieszka przekracza wskazane wyżej odległości, obowiązkiem
gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Gmina Skoki ma obowiązek dowozu ucznia wyłącznie do szkoły obwodowej, czyli szkoły w obwodzie której uczeń faktycznie zamieszkuje.
Tym samym gmina nie może ponosić dodatkowych kosztów w sytuacji
kiedy rodzice decydują się na wybór dla swojego dziecka innej szkoły
niż szkoła obwodowa. Zgodnie z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 o sygnaturze I OPS
3/13 Gmina może organizować punkty zbiórki (przystanki autobusowe),
aby z tych miejsc odbierać uczniów i dowozić ich do szkoły, z tym że
miejsca te nie mogą być w odległości przekraczającej odległości, o których mowa wyżej, liczonych od miejsca zamieszkania danego ucznia.
Obecnie trwa rekrutacja uczniów do szkół na rok szkolny 2016/2017.
Z uwagi na powyższe przypominamy wszystkim rodzicom o zapisach
ustawowych dotyczących bezpłatnego przewozy do i ze szkoły.
Beata Nowak-Szmyra

Nowe formularze deklaracji
za odpady

Przedszkolaki uprawnione
do bezpłatnego przewozu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Skoki !!!
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z aktualnie obowiązującym
rozstrzygnięciem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz
orzecznictwem sądów administracyjnych zaszła konieczność wprowadzenia nowych wzorów deklaracji dla wszystkich nieruchomości.
W dniu 25 lutego 2016 roku Rada Miejska Gminy Skoki podjęła
m. in. uchwały:
- w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uprzejmie prosimy o ponowne wypełnienie deklaracji i przekazanie
ich do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
Stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy segregują
odpady nie zmienia się.
Stawka opłaty dla właścicieli, którzy nie segregują odpadów jest
wyższa i wynosi odpowiednio dwukrotną wysokość stawki opłaty określonej za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać:
- miesięcznie, z góry w przypadku nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca za dany miesiąc,
- do 25 lipca każdego roku za bieżący rok w przypadku nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

Przepis art.14 a Ustawy o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r., poz.2156 z późn.zm./ stanowi, iż sieć publicznych przedszkoli
powinna być tak ustalona aby zapewnić wszystkim dzieciom pięcioletnim zamieszkałym na obszarze gminy możliwość spełniania obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola przekracza
3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka
i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie ze zmianami Ustawy
o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 obowiązkiem szkolnym objęte
są dzieci siedmioletnie, w roku szkolnym 2016/2017 uprawnione do
bezpłatnego przewozu będą przedszkolaki nie tylko pięcioletnie ale
również sześcioletnie. Tym samym gmina nie ma już obowiązku dowożenia dzieci 4 – letnich, jak to ma miejsce w roku szkolnym 2015/2016.
Beata Nowak-Szmyra

Obwody szkół prowadzonych
na terenie Gminy Skoki
Gmina Skoki ma rozbudowaną sieć publicznych szkół, która została zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim jej młodym
mieszkańcom spełnianie obowiązku szkolnego. Zgodnie z przepisami
prawa oświatowego obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem
Dokończenie na str. 12
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Dokończenie ze str. 11

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 18 roku życia. Dla dziecka zamieszkałego w następujących
miejscowościach: Antoniewo Górne, Antoniewo Leśniczówka, Antoniewo, Bliżyce, Brzeźno, Budziszewice, Glinno, Gozdowiec, Jagniewice, Kakulin, Kuszewo, Nadmłyn, Niedarzyn, Potrzanowo, Rakojady,
Roszkówko, Rościnno, Skoki, Wysoka, szkołą obwodową jest Szkoła
Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Skoki.
Drugą publiczną szkołą podstawową, działającą na terenie Gminy
Skoki, jest Szkoła Podstawowa w Jabłkowie z filiami w Lechlinie,
Rejowcu i Pawłowie Skockim, prowadzona przez Stowarzyszenie
Edukacyjne „Tęcza” w Jabłkowie. Szkoła ta ma również wyznaczony
obwód składający się z następujących miejscowości: Chociszewko,
Dzwonowo, Chociszewo, Dzwonowo Leśne, Grzybowice, Grzybowo,
Ignacewo, Jabłkowo, Lechlin, Lechlinek, Lechlińskie Huby, Łosiniec,
Miączynek, Młynki, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Pomorzanki,
Raczkowo, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo.
Jeżeli chodzi o młodzież gimnazjalną, zamieszkałą na terenie Gminy
Skoki, to może ona spełniać swój obowiązek szkolny w Gimnazjum Nr
1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, którego organem prowadzącym jest Gmina Skoki.
Przypominamy, że rodzice/opiekunowie prawni dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: dopełnienia czynności
związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego
uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne a także zapewnienia dziecku
warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.
Beata Nowak-Szmyra

Ostatni sprawdzian
uczniów klas VI
5 kwietnia tego roku 102 młodych mieszkańców Gminy Skoki
zmierzyło się z testami wieńczącymi ich sześć lat nauki w szkole
podstawowej.
Większą grupę, bo aż 71 osobową stanowili uczniowie klas VI Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, natomiast pozostała
grupa, czyli 31 osób to uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie.
Sprawdzian składał się z dwóch części, które były przeprowadzone
w jednym dniu. Pierwsza część, która trwała 80 minut obejmowała
sprawdzenie wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki,
historii i przyrody, natomiast druga część trwająca 45 minut z języka
obcego nowożytnego. Sprawdzian był pisany przez uczniów klas VI po
raz ostatni. Od roku szkolnego 2016/2017 ta forma egzaminu zostanie
zniesiona. Uczniowie obecnych klas V mogą odetchnąć z ulgą, albowiem ich stres i nauka pod testy już ominie.
Beata Nowak - Szmyra

Daj sobie szansę!
Zbadaj się!
Ośródek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu
serdecznie zaprasza na

bezpłatną mammografię
Panie w wieku od 50-69,
które w ostatnich dwóch latach nie korzystały
z profilaktycznej mammografii opłaconej przez NFZ.
Badania odbędą się w dniach:

2016-06-24, 2016-09-08, 2016-11-14
Rejestracja pod numerem telefonu 61 855 75 28, 61 851 30 77,
800 160 168.
Serdecznie zapraszamy !!!

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podaje do publicznej wiadomości
wykaz gruntów położonych w Potrzanowie do dzierżawy, z przeznaczeniem na poprawę możliwości zagospodarowania nieruchomości przyległej.
O Z N A CZ E NIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG
EWIDENCJI
GRUNTÓW
ORAZ NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ

POŁOŻENIE

CZYNSZ
DZIERŻAWNY

O P I S - U S YTUOWANIE
DZIAŁKI
W TERENIE

PRZEZ N A CZENIE
WPLANIE
I STUDIUM

Grunt stanowiący część
działki nr
696/7 o pow.
0,0315ha.
Działka
zapisana
w kw PO1B/
00050763/1

Potrzanowo,
rejon ul.
Włókna
(za dawn y m i
działkami CPN)

Równowartość
2 kwintali pszenicy rocznie

Działka
położona
pomiędzy
nieruchomością zbudowaną składająca się
z działek nr
689 i 693/6,
a terenem
zalesionym
stanowiącym
własność
Gminy Skoki. Przeznaczony do
dzierżawy
teren nie posiada dostępu do drogi
publicznej.
Grunt przeznaczony na
cele rolne ogród przydomowy.

Działka
nie ma
określonego
przeznaczenia
w Planie
zagospodarowania
z powodu utraty
ważności tego
dokumentu.
WStudium
działka
położona na
obszarze
leśnym .
Zgodnie
z zapisem
w ewidencji
gruntów
teren
stanowi
las kl.
VI.

1. Termin zagospodarowania działki nie zostaje określony.
2. Księga wieczysta PO1B/00050763/1 nie wykazuje obciążeń.
3. Płatność czynszu następować będzie na wezwanie „ Wydzierżawiającego ” , zwyczajowo do 31 marca po zakończonym roku dzierżawy.
Czynsz w wysokości 2 kwintali pszenicy przemnożony zostanie przez
równowartość średniej ceny tego zboża obowiązującej w zakończonym
roku dzierżawy. Do obliczeń przyjmuje się cenę pszenicy konsumpcyjnej
ogłoszoną przez GUS.
5. Grunt przeznaczony jest do dzierżawy na czas nieokreślony na rzecz
właścicieli nieruchomości składającej się z działek nr 689 i 693/6 w Potrzanowie .
6. Wykaz wywieszono na tablicy informacyjnej Urzędu na okres 21 dni,
ponadto zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (http://skoki.
nowoczesnagmina.pl) oraz w wydaniu Wiadomości Skockich.
7. Informacji dotyczących przedmiotu dzierżawy udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – tel. 61/8925-815 w godzinach
pracy Urzędu.
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 45 w Rejowcu
1. Opis i oznaczenie nieruchomości
L.P.

1.

NUMER
DZIAŁKI

POŁOŻENIE

Rejowiec

45

NUMER KSIĘGI
WIECZYSTEJ
PO1B/00048114/0

POW. DZIAŁKI

CENA WYWOŁAWCZA
BRUTTO

2 000 zł
do 25.04.2016 r.

18 750 zł

1,0700 ha

WYSOKOŚĆ I TERMIN
WPŁATY WADIUM

TERMIN PRZETARGU

28.04.2016 r. (czwartek)
godz. 10:00

2. Charakterystyka nieruchomości i jego przeznaczenie: Działka położona w miejscowości Rejowiec, użytkowana rolniczo, częściowo stanowiąca staw, będąca
w posiadaniu przez dzierżawcę na podstawie umowy dzierżawy z Gminą Skoki. Dzierżawca posiada
prawo pierwokupu nieruchomości rolnej na mocy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1433). Przez teren działki przebiega podziemny gazociąg
tranzytowy wysokiego ciśnienia DN 1400 a także napowietrzna linia elektroenergetyczna NN od
frontu działki. Ponadto w odległości 4 m od gazociągu i kabla światłowodowego zakazane zostało
prowadzenie upraw sadowniczych i zalesień.
3. Warunki zabudowy: Dla działki 45 w Rejowcu nie wydano warunków zabudowy. Dla działki została
ustalona strefa zakazu zabudowy wynosząca po 100 m z każdej strony rurociągu gazowego DN-1400.
4. Forma wniesienia wadium : wadium należy wnieść w pieniądzu.
5. Termin i miejsce wpłaty wadium : Wadium należy wpłacić na konto bankowe Gminy Skoki nr 58
906500060040040001850022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 25 kwietnia
2016 r. (poniedziałek). Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą
do przetargu, numer działki i jej położenie.
6. Termin i miejsce przetargu : Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki,
ul. Ciastowicza 11, budynek B, sala konferencyjna, w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00
7. Informacja o skutkach uchylenia od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. W razie uchylenia
się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży - wpłacone wadium
ulega przepadkowi.
8. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu;
b) ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do
publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
c) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej;
d) koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca;

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Rejowcu
1. Opis i oznaczenie nieruchomości
CENA
WYWOŁAWCZA
BRUTTO

L.P.

NUMER
DZIAŁKI

POŁOŻENIE

NUMER KSIĘGI
WIECZYSTEJ

POW. DZIAŁKI

WYSOKOŚĆ I TERMIN
WPŁATY WADIUM

1.

182/27

Rejowiec

PO1B/00047631/3

1156 m2

25 000 zł

2 500 zł
do 12.05.2016 r.

2.

182/31

Rejowiec

PO1B/00047631/3

1761 m2

45 000 zł

4 500 zł do 12.05.2016 r.

TERMIN PRZETARGU
16.05.2016 r. (poniedziałek)
godz.14:00
16.05.2016 r. (poniedziałek)
godz. 14:30

2. Charakterystyka nieruchomości i jego przeznaczenie. Działki położone w miejscowości Rejowiec,
położone pomiędzy drogą wojewódzką nr 197 a drogą wewnętrzną obsługującą tereny budowlane.
3. Warunki zabudowy Działki nie mają określonego przeznaczenia w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego. Dla działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
4. Forma wniesienia wadium : wadium należy wnieść w pieniądzu.
5. Termin i miejsce wpłaty wadium : Wadium należy wpłacić na konto bankowe Gminy Skoki nr
58 906500060040040001850022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 12 maja
2016 r. (czwartek). Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do
przetargu, numer działki i jej położenie.
6. Termin i miejsce przetargu : Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11 w sali konferencyjnej mieszczącej się na I piętrze
w budynku „B” w dniu 16 maja 2016 r. od godziny 14:00.
7. Informacja o skutkach uchylenia od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. W razie uchylenia
się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży - wpłacone wadium
ulega przepadkowi.
8. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu;
b) ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do
publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
c) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej;
d) koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ogłasza III przetarg ustny nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sławie Wielkopolskiej
- obręb geodezyjny Szczodrochowo, oraz powołania Komisji Przetargowej

1) Oznaczenie nieruchomości
Numer
działki
64/121
64/122
64/123

Położenie
Sława Wlkp.
ul. Niebieska
Sława Wlkp.
ul. Niebieska
Sława Wlkp.
ul. Niebieska

Numer
księgi wieczystej

Pow.
działki

PO1B/00048378/8

922 m2

PO1B/00048378/8

980 m2

PO1B/00048378/8

919 m2

Długość linii frontowej
Cena
Działki i ukształtowanie
Wywoławcza
terenu
Brutto
28,73 m – teren lekko
42 412 zł
pochyły
37,00 m – teren lekko
45 080 zł
pochyły
34,57 m - teren lekko
42 274 zł
pochyły

Wysokość i termin
Wpłaty wadium
4 500 zł
do 13.05.2016r.
4 500 zł
do 13.05.2016r.
4 500 zł
do 13.05.2016 r.

Termin
Przetargu
18.05.2016 r. (środa)
godzina 12:30
18.05.2016 r. (środa)
godzina 13:00
18.05.2016 r. (środa)
godzina 13:30

2) Opis nieruchomości i jego przeznaczenie
Dla terenu, na którym położone są działki opracowany został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący obszar działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2009 r.
3) Warunki zabudowy :
a) lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi wg obowiązujących i nieprzekraczalnych
linii zabudowy; b) forma zabudowy: wolnostojąca z dachami stromymi, dwie kondygnacje w tym poddasze, Dopuszcza się lokalizację
garaży wolnostojących; d) Maksymalna powierzchnia zabudowy do 25%; maksymalna wysokość budynku do kalenicy do 8,5 m;
e) kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰; f) odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m;
g) Ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5 m, przy tym w części powyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe;
4) Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Gminy Skoki do dnia 13 maja 2016 r. (piątek). Za termin wniesienia wadium uważa
się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie wpłacającego,
który będzie uprawnionego do udziału w przetargu.
Numer konta:58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Banku Spółdzielczy w Gnieźnie-O/Skoki
5) Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 , a sali konferencyjnej, I piętro, budynek B w dniu 18 maja 2016 r. (środa)
od godz.12:30 do godz.13:30
6) Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi
7) Uwagi: a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej
wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu, c) teren działek nie jest uzbrojony, d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki
Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (61) 8925-814 lub 815.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sławie Wielkopolskiej
– obręb geodezyjny Szczodrochowo, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
1. Opis i oznaczenie nieruchomości
Numer
działki
64/137

Położenie

Sława Wlkp.
Ul. Niebieska

Numer
księgi wieczystej

Pow.
działki

PO1B/00048378/8

782 m2

Długość linii frontowej Cena wywoławczaWysokość
Termin przetargu
działki i ukształtowanie
brutto
i termin wpłaty
terenu
wadium
3 700 zł
18.05.2016 r. (środa)
37 215 zł
25,91 m – teren pochyły
do 13.05.2016r.
godzina 12:00

2. Charakterystyka nieruchomości i jego przeznaczenie: Działki położone w miejscowości Sława Wielkopolska na nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych. W pobliżu znajdują się tereny leśne, jeziora i zabudowa mieszkaniowa. Do działek
dojeżdża się drogą gruntową, zjeżdżając z drogi wojewódzkiej nr 196. Nieruchomości zostały uzbrojone w sieć wodociągową
i energetyczną. W okolicy znajduje się stacja kolejowa i przystanek autobusowy.
3. Warunki zabudowy: Dla tego terenu został opracowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki
obejmujący obszar działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia
27.10.2009 r. Określa on następujące warunki zabudowy: a) budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących i nieprzekraczających liniach zabudowy; b) zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje, w tym poddasze; c) dachy strome, kryte dachówką lub
materiałem dachówkopodobnym; d) dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących; e) maksymalna powierzchnia zabudowy
do 25% ; f) maksymalna wysokość budynku do kalenicy do 8,5 m; g) kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰;
h) Odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej z drogą 6m; i) ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5 m,
przy tym w części powyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe
4. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu.
5. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Gminy Skoki nr58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki,
najpóźniej do dnia 13.05.2016r. (piątek) Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
6. Terminy i miejsce przetargów: Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w sali konferencyjnej na I piętrze
w budynku B w dniu 18 maja 2016 r. (środa) w godz. 12:00
7. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.
8. Uwagi: a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargach;
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej
wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu; c) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; d) koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca; e) informacji o przetargach udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2, tel. 61 8925-814 lub 815
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach ogłasza „Wykaz działek budowlanych położonych w Sławie Wielkopolskiej - obręb geodezyjny Szczodrochowo
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego”

L.P.

1

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
WG EWIDENCJI GRUNTÓW
POWIERZCHNIA
NUMER KIĘGI WIECZYSTEJ
2

OPIS
NIERUCHOMOŚCI
3

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI,
SPOSÓB I TERMIN JEJ ZAGOSPODAROWANIA

CENA
BRUTTO

INFORMACJE POZOSTAŁE

ZŁ

4

6

Działka narożna przy ul. Zielonej o kształcie regularnego Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę 53 817
wieloboku. Dostęp do uzbrojenia w wodę i energię. Brak mieszkaniową jednorodzinną.
sieci kanalizacyjnej. Dojazd do działki drogą gruntową.

7
Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

1.

Działka numer 64/146
Powierzchnia 1112 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

2.

Działka numer 64/147
Powierzchnia 1090 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

3.

Działka numer 64/148
Powierzchnia 1838 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

4.

Działka numer 64/149
Powierzchnia 1945 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

5.

Działka numer 64/150
Powierzchnia 1238m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka przy ul. Żółtej o kształcie czworokąta. Dostęp do *dachy strome, kryte dachówką lub materia- 61 046
uzbrojenia w wodę i energię. Brak sieci kanalizacyjnej. łem dachówkopodobnym
Dojazd do działki drogą gruntową.

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

6.

Działka numer 64/151
Powierzchnia 1014 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka przy ul. Żółtej o kształcie czworokąta. Dostęp do *dopuszcza się lokalizację garaży wolno- 50 000
uzbrojenia w wodę i energię. Brak sieci kanalizacyjnej. stojących
Dojazd do działki drogą gruntową.

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

7.

Działka numer 64/152
Powierzchnia 1085 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

52 511

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

8.

Działka numer 64/153
Powierzchnia 966 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

47 634

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

9.

Działka numer 64/154
Powierzchnia 935 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

46 959

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

10.

Działka numer 64/155
Powierzchnia 914 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

45 487

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

11.

Działka numer 64/156
Powierzchnia 1106 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

53 527

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

12.

Działka numer 64/157
Powierzchnia 1071m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka przy ul. Żółtej o kształcie czworokąta na terenie
płaskim. Dostęp do uzbrojenia w wodę i energię. Brak
sieci kanalizacyjnej. Dojazd do działki drogą gruntową.

52 811

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

13.

Działka numer 64/158
Powierzchnia 1006 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka przy ul. Żółtej o kształcie czworokąta na terenie
płaskim. Dostęp do uzbrojenia w wodę i energię. Brak
sieci kanalizacyjnej. Dojazd do działki drogą gruntową.

49 147

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

14.

Działka numer 64/160
Powierzchnia 1556m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka narożna przy ul. Fioletowej o kształcie wieloboku
na terenie pofałdowanym. Dostęp do uzbrojenia w wodę
i energię. Brak sieci kanalizacyjnej. Dojazd do działki
drogą gruntową.

57 546

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

15.

Działka numer 64/161
Powierzchnia 1095 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka narożna przy ul. Niebieskiej o kształcie wieloboku na terenie płaskim. Dostęp do uzbrojenia w wodę
i energię. Brak sieci kanalizacyjnej. Dojazd do działki
drogą gruntową.

53 995

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

16.

Działka numer 64/162
Powierzchnia 1133m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka narożna przy ul. Niebieskiej o kształcie wieloboku na terenie lekko pochyłym. Dostęp do uzbrojenia
w wodę i energię. Brak sieci kanalizacyjnej. Dojazd do
działki drogą gruntową.

55 869

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

17.

Działka numer 64/163
Powierzchnia 1827 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka narożna ul. Fioletowej o kształcie wieloboku
na terenie pochyłym. Dostęp do uzbrojenia w wodę
i energię. Brak sieci kanalizacyjnej. Dojazd do działki
drogą gruntową.

66 066

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

18.

Działka numer 64/164
Powierzchnia 1160 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka narożna przy ul. Niebieskiej o kształcie czworokąta na terenie lekko pochyłym. Dostęp do uzbrojenia
w wodę i energię. Brak sieci kanalizacyjnej. Dojazd do
działki drogą gruntową.

56 670

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

19.

Działka numer 64/165
Powierzchnia 1091 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka narożna przy ul. Niebieskiej i Fioletowej
o kształcie wieloboku na terenie pochyłym. Dostęp do
uzbrojenia w wodę i energię. Brak sieci kanalizacyjnej.
Dojazd do działki drogą gruntową.

52 303

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

Szczegółowe warunki zabudowy określa
53 749
Działka przy ul. Zielonej o kształcie regularnego wie„Miejscowy plan zagospodarowania przeloboku. Dostęp do uzbrojenia w wodę i energię. Brak
strzennego Gminy Skoki obejmujący obszar
sieci kanalizacyjnej. Dojazd do działki drogą gruntową.
działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady
Działka przy ul. Zielonej o kształcie regularnego wielo- Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2009 r. 68 730
boku, lekko pochyła w kierunku północno-zachodnim,
granicząca z lasem. Dostęp do uzbrojenia w wodę Podstawowe warunki budowy to :
i energię. Brak sieci kanalizacyjnej. Dojazd do działki * budynki mieszkalne jednorodzinne o obodrogą gruntową.
wiązujących i nieprzekraczających liniach
72 730
Działka przy ul. Żółtej o kształcie czworokata, granicząca zabudowy
z lasem. Dostęp do uzbrojenia w wodę i energię. Brak Zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje
w
tym
poddasze
sieci kanalizacyjnej. Dojazd do działki drogą gruntową.

*maksymalna powierzchnia zabudowy
Działka narożna przy ul. Żółtej i Zielonej o kształcie do 25%
czworokąta na terenie płaskim. Dostęp do uzbrojenia
w wodę i energię. Brak sieci kanalizacyjnej. Dojazd do
działki drogą gruntową.
* maksymalna wysokość budynku do kaleDziałka narożna przy ul. Żółtej i Zielonej o kształcie nicy do 8,5 m
wieloboku na terenie płaskim. Dostęp do uzbrojenia
w wodę i energię. Brak sieci kanalizacyjnej. Dojazd do
* kąt nachylenia głównych połaci dachowych
działki drogą gruntową.
od 20⁰ do 45⁰
Działka przy ul. Zielonej o kształcie czworokąta na terenie płaskim. Dostęp do uzbrojenia w wodę i energię. Brak
sieci kanalizacyjnej. Dojazd do działki drogą gruntową.
* odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej od ulicy 6m a od lasu 12 m
Działka przy ul. Zielonej o kształcie czworokąta na
terenie lekko pochyłym. Dostęp do uzbrojenia w wodę
i energię. Brak sieci kanalizacyjnej. Dojazd do działki * ogrodzenie od strony ulicy o wysokości
maksymalnie 1,5 m, przy tym w części podrogą gruntową.
wyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe
Działka narożna przy ul. Żółtej o kształcie wieloboku
na terenie płaskim. Dostęp do uzbrojenia w wodę
i energię. Brak sieci kanalizacyjnej. Dojazd do działki
drogą gruntową.

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

Sprzedaż odbędzie się w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

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 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami): 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów położonych w Skokach przy ul. Antoniewskiej
do dzierżawy, przeznaczonych na poprawę możliwości zagospodarowania nieruchomości przyległej
Oznaczenie nieruchomości
według ewidencji gruntów oraz
numer księgi wieczystej
Działka nr 999/2 o pow. 0,1207 ha,
zapisana w kw PO1B/00048486/8

Położenie

Czynsz
Dzierżawny

Skoki ul. Anto- 5 kwintali pszenicy
niewska
rocznie

Opis-usytuowanie działki w terenie
Działka położona pomiędzy nieruchomością zbudowaną oznaczoną geodezyjnie nr 999/1 i torem kolejowym. Posiadająca dostęp do ul. Antoniewskiej .
Przez działkę przebiegają urządzenia komunalne, kanalizacja sanitarna o średnicy 800 mm
i długości 60 mb, ponadto sieć wodociągowa
o średnicy 300 mm na odcinku 40 mb oraz
średnicy 250 mm na odcinku 14 mb.

Przeznaczenie w planie
i studium
Działka nie ma określonego
przeznaczenia w Planie zagospodarowania z powodu utraty ważności tego dokumentu.
W Studium działki położone
na obszarze zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi. Dla działki nie
wydano decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z zapisem
w ewidencji gruntów teren
stanowi grunty rolne kl. V.

1. Termin zagospodarowania działki nie zostaje określony.
2. Księga wieczysta PO1B/00047631/3 nie wykazuje obciążeń, natomiast stałym obciążeniem nieruchomości pozostaną urządzenia komunalne opisane w kolumnie 5 tabeli. Obciążenie to nie pozwala na przeznaczenie działki do sprzedaży.
3. Płatność czynszu następować będzie na wezwanie „ Wydzierżawiającego ” , zwyczajowo do 31 marca po zakończonym roku dzierżawy. Czynsz w wysokości
5 kwintali pszenicy przemnożony zostanie przez równowartość średniej ceny tego zboża obowiązującej w zakończonym roku dzierżawy. Do obliczeń przyjmuje
się cenę pszenicy konsumpcyjnej ogłoszoną przez GUS.
5. Grunt przeznaczony jest do dzierżawy na czas nieokreślony na rzecz właścicieli przyległej działki nr 999/1
6. Wykaz wywieszono na tablicy informacyjnej Urzędu na okres 21 dni, ponadto zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej ( http://skoki.nowoczesnagmina.pl) oraz w wydaniu Wiadomości Skockich.
7. Informacji dotyczących przedmiotu dzierżawy udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – tel. 61/8925-815 w godzinach pracy Urzędu.
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Sezon turystyczny 2016 rozpoczęto
Z uwagi na to, że w tym roku mamy rok przestępny to astronomiczna wiosna zawitała do nas 20 marca, i to właśnie 20 marca Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka” zorganizował podobnie jak rok
temu na skraju Puszczy w Sławicy w „Gościńcu Winnica” w Gminie
Skoki imprezę na otwarcie sezonu turystycznego.

Pogoda tego dnia była iście wiosenna, a miejsce do którego zawitali w ciemno rowerzyści wynagrodziło w 100 % trud przebytej trasy.
Gospodarze „Skaczącego Młyna” ugościli rajdowiczów pyszną zupą,
plackiem oraz kawą i herbatą. Był czas na to aby zwiedzić wcale niemały
obiekt oraz pospacerować na Wartą. Impreza zakończyła się rozlosowaniem turystycznych gadżetów Gminy Skoki wśród zgłoszonych
uczestników. I jeszcze tylko trasa powrotna (do Skoków najkrótsza ok
20km). Byli tacy, którzy pomimo tego, że mieszkali parę kilometrów od
„Skaczącego Młyna” musieli rowerem wracać do Skoków po samochód
;-) ale cóż taki już urok Rajdu w Nieznane.

Wydarzenie to zostało dedykowane rowerzystom, biegaczom i miłośnikom marszu z kijkami nordic walking. Na uczestników przygotowano
260 miejsc, które rozeszły się jak ciepłe bułeczki na miesiąc przed
imprezą. Na starcie stawiło się ponad 100 rowerzystów i 100 kijkarzy
oraz ok 40 biegaczy. Ostatnie dwie grupy miały do pokonania ten sam
dystans liczący 10,5 km malowniczą pętlą wiodącą dookoła jezior:
Włókna i Brzeźno. Rowerzyści natomiast ruszyli w Puszczę Zielonka
mając do pokonania 30 km w dość wymagającym terenie.
Na uczestników wszystkich trzech tras na mecie czekał członek
Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na co dzień
Wójt Gminy Czerwonak - Jacek Sommerfeld. Przy pożywnej zupie,
kawie i pysznym cieście podsumowano imprezę i rozlosowano nagrody
wśród zgłoszonych w terminie uczestników.
Organizatorzy, tj. członkowie zespołu ds. turystyki Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka: Iza Paprzycka z Czerwonaka, Magda
Murek ze Swarzędza, Karolina Stefaniak ze Skoków, Artur Krysztofiak
z Pobiedzisk, Kamil Grzebyta z Murowanej Gośliny i Bartosz Krąkowski z Kiszkowa serdecznie dziękują wszystkim za przybycie i miłą
atmosferę. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tej imprezy, pomagali
na trasach i mecie. Mamy nadzieję, że częściej będziemy się w Wami
spotykać, zarówno na imprezach organizowanych na terenie gmin
Puszczy Zielonka jak i prywatnie na szlakach turystycznych.
Do zobaczenia niebawem.
Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

W nieznane warto było do Warty
Była Gmina Pobiedziska z pałacem w Krześlicach, był Wągrowiec
z Muzeum Regionalnym, było Muzeum Młynarstwa w Jaraczu na terenie Gminy Rogoźno, a także Dworek „Roża Poraja” koło Mieściska,
logika nakazała odwrotny kierunek, a więc tym razem w Nieznane
ponad 150 rowerzystów pojechało do Gminy Murowana Goślina do
przepięknie usytuowanej nad rzeką Wartą agroturystyki „Skaczący
Młyn” w Mściszewie gdzie mieściła się owiana tajemnicą organizatorów meta V Rajdu Rowerowego w Nieznane 3 kwietnia.
Rowerzyści w dwóch grupach: tj. ok 40 osób trasą sportową MTB
na 50 km oraz sporo ponad 100 trasą rekreacyjną na 25 km wyruszyło
z życzeniami dobrej przygody w nieznane od Burmistrza Tadeusza
Kłosa.

Już wiemy gdzie wyprowadzimy Was w pole w przyszłym roku ;-),
a tym czasem zapraszamy na kolejne imprezy spotowo-rekreacyjne do
Skoków i do zobaczenia na szlaku.
Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

Wędkarze powitali wiosnę
Jacek Dudek, Robert Chelwing, Mariusz Kielma i Romuald Dudek,
2 marca reprezentowali skockie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego
na corocznych organizowanych pod hasłem „Witaj Wiosno” Zawodach
Wędkarskich na jeziorze „Łomno” w Wojnówku. 		
Na Zawodach tych od kilku lat spotykają się koledzy wędkarze z kilku
Kół Okręgu Poznańskiego PZW, którzy kierują się swym regulaminem
organizacyjnym, zgodnie z którym min.:
- Koła wystawiają drużyny 4 osobowe i opłacają przeznaczone na
pokrycie kosztów wpisowe w wysokości 150 zł od każdej drużyny,
- Koło, które w danym roku zostało zwycięzcą Zawodów, w kolejnym
roku zajmuje się organizacją Zawodów, w tym: przygotowaniem
nagród dla zwycięzców oraz dyplomów i medali dla uczestników
oraz wyżywieniem zawodników, komisji sędziowskiej i osób funkcyjnych.
Tym razem obowiązki te spoczęły, na Kole nr 120 w Skokach, które
miało szczęście świętować zwycięstwo ubiegłorocznych Zawodów. I tutaj trzeba zaznaczyć, że skoczanie obowiązki swe wypełnili wzorowo.
Wszyscy uczestnicy imprezy mogli posilić się kawą, herbatą i pączkami
oraz uraczyć się pyszną, przygotowaną przez Mariana Konrada na
Dokończenie na str. 18
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kuchni polowej grochówką. Sprawami organizacyjnymi Zawodów, w tym
zabezpieczeniem pucharów oraz dyplomów i medali dla zwycięzców oraz
dyplomów i medali dla uczestników zajął się Zarząd skockiego Koła.

Dla rowerzystów to:
Kolarska Odznaka Turystyczna
				

http://ktkol.pl/2012/06/23/
nowy-regulamin-kolarskiej-odznaki-turystycznej/
Dla tych co machają wiosłami

http://ktkaj.pttk.pl/Kielbik.htm

Nad przebiegiem Zawodów trwających od godziny 9:00 do 13:00 czuwała Komisja Sędziowska w składzie: Sędzia krajowy Jakub Muszyński
oraz Edward Kacprzyński i Filip Niewiedziak, która po zakończeniu
czynności związanych z ważeniem ryb, ustaleniu wyników zawodników
łowiących w 4 sektorach oraz podliczeniu punktacji łącznej ogłosiła,
że najlepszą drużyną dnia została i I miejsce w Zawodach zajęła reprezentacja Koła Lubonianka. Zdobywcą II miejsca została drużyna
Wojnówka, a III miejsca drużyna Koła Skoki. Na kolejnych miejscach
uplasowali się zespoły reprezentujące: Lipień, Wierzbak, Hutę Szkła
i Dalkię.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, tj. Lubonianka, Wojnówko
i Skoki z rąk Prezesa skockiego Koła - Alojzego Pacholskiego otrzymali
puchary, dyplomy i medale. Pozostałe zespoły uhonorowano dyplomami i medalami pamiątkowymi. Wszystkie one przypominać im będą
spotkanie wędkarskie nad jeziorem „Łomno” w dniu 2 marca 2016.
Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Edmund Lubawy

Uprawiasz turystykę, zbieraj odznaki
Wiosna coraz wyraźniej puka do naszych drzwi. Na trasy wyruszyli
już rowerzyści, coraz więcej ludzi chodzi z kijkami i nie tylko. Niedługo
na wody spłyną kajaki. Wielu z nas układa też plany urlopowe. Pewnie
niektórzy wybiorą się w góry. Staliśmy się społeczeństwem bardziej
aktywnym.
Otóż przy okazji tej aktywnej turystyki można także zdobywać
odznaki turystyki kwalifikowanej. Poniżej przedstawiam linki do regulaminów odznak
Dla piechurów to
Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) powyżej 8 roku życia
i „Siedmiomilowe Buty” dla najmłodszych

			
http://ktpzg.pttk.pl/otp/regotp.php
Dla górali to:
Górska Odznaka Turystyczna po ukończeniu 7 lat
i GOT PTTK „W GÓRY” po rozpoczęciu 5 roku życia
		

http://www.ktg.hg.pl/komisja-tg/got/regulamin_got.html

http://ktkaj.pttk.pl/TOK.htm
Dla każdej odznaki należy mieć odpowiednią książeczkę, którą
należy przedłożyć do weryfikacji. Na przykład w oddziale poznańskim
PTTK na Starym Rynku 89/90
http://www.poznan.pttk.pl/#
Oczywiście jest wiele innych odznak, do których zdobywania zachęcam. Może to być też motywacją dla najmłodszych. A książeczka
z pieczątkami utrwali nasze dokonania i będzie dobrą pamiątką.
W razie potrzeby służę pomocą.
Przodownik Turystyki Pieszej i Górskiej
Andrzej Surdyk - surdyk@poczta.onet.pl

„Wełna” na boiskach rundy wiosennej
Spotkaniem na własnym boisku z drużyną „Zjednoczonych”
Trzemeszno w dniu 13 marca, zawodnicy Klubu „Wełna” rozpoczęli
wiosenny sezon piłkarski. Mecz, w którym skoczanie wystąpili już
w wzmocnionym składzie zakończył się remisem z wynikiem 2 : 2, przy
czym strzelcami bramek dla „Wełny” byli: Radosław Modlibowski
i Marek Bączkowski.
Kolejnymi partnerami naszego Klubu na meczach rozegranych
w rundzie wiosennej na boiskach byli:
- 19 marca w Kostrzynie piłkarze „Lechii” Kostrzyn. Mecz ten przyniósł
kolejny remis naszej drużynie. Na wynik, 2 : 2, dla „Wełny” decydujący wpływ mieli strzelcy bramek: Adam Graczyk i Michał Gruszka.
- 26 marca w Szydłowie zawodnicy „Iskry” Szydłowo. Po zaciętej rywalizacji spotkanie zakończyło się przegraną „Wełny” z wynikiem 2 : 0.
- 3 kwietnia na boisku przy ul. Parkowej w Skokach zawodnicy GLKS
Wysoka. Tutaj naszym piłkarzom towarzyszył wzmożony doping
kibiców i spotkanie zakończyło się kolejnym remisem z wynikiem
1 : 1. Gola dla „Wełny” strzelił Mateusz Piechowski.
- 9 kwietnia na spotkaniu wyjazdowym w Kórniku piłkarze „Kotwicy”
Kórnik. I tym razem gospodarze okazali się mało gościnni. Skoczanie
ostatecznie musieli się pogodzić z przegraną z wynikiem 0 : 2.
- 16 kwietnia w Skokach sportowcy reprezentujący „MAWIT”” Lwówek. Tym razem goście plasujący się na ostatnim16 miejscu Tabeli
rzeczywiście wykazali się gorszą grą. Skoczanie wywalczyli zwycięstwo
z wynikiem 4 : 0. Bramki dla „Wełny” zdobyli: Radosław Modlibowski- 3 i Mateusz Forszpaniak – 1. Następne spotkanie- 24 kwietnia
- zawodnicy „Wełny” rozegrają na meczu wyjazdowym z piłkarzami
reprezentującymi „Płomień” Przyprostynia.
Mniej zorientowanym czytelnikom przypominamy, że zawodnicy
„Wełny” 2 sezon grają w IV Lidze. Zadebiutowali w niej w 2014 roku
i w rundzie jesiennej jako beniaminek Ligi byli zdecydowanymi jej
faworytami, co do dzisiaj pozostaje fenomenem historii piłki nożnej.
W rundzie wiosennej było już gorzej, a obecnie nasz Klub pod okiem
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trenera Pawła Kutyni zajmując 14 miejsce w Tabeli walczy o utrzymanie
się w Lidze.
Relacje z kolejnych wybiegów naszych zawodników na boiska zamieścimy w majowym wydaniu naszego miesięcznika.
Edmund Lubawy

Skoczanie Mistrzami Powiatu
w szachach i w warcabach
Przemysław Sydow oraz jego córki Weronika i Aneta Sydow wsparci
przez Mirosława – Bronislawa Piechockiego reprezentujący Gminę
Skoki na V Powiatowym Turnieju Szachowym 4 rok z rzędu okazali się
najlepsi. Zdobyli tytuł Szachowego Mistrza Powiatu, a o zwycięstwie
drużyny zaświadczały puchar i piękny komplet szachów oraz złote
medale na szyjach zawodników. Skoczanie zdobyli 6 pkt., a kolejne
miejsca w Turnieju zdobyli: II- z 3 pkt. Gołańcz, III- z 2 pkt. Wapno
i IV z 1 pkt. Gmina Wągrowiec.
Analogicznie skocka drużyna tworzona przez Roberta Tylla, jego
syna Mateusza i siostrzeńca Patryka Szymkowiaka zdobywając 16 pkt.
została drużynowym Mistrzem Powiatu w Warcabach. Na II miejscu
z liczbą 8 pkt. uplasowała się reprezentacja miasta Wągrowca, a na kolejnych miejscach drużyny wyłonione przez Gminy: III z 7 pkt. Wapno,
IV z 7 pkt. Gołańcz i V z 2 pkt. Wągrowiec. W nagrodę oprócz tytułu
Mistrza Powiatu w Warcabach nasi reprezentanci zdobyli Puchar ora
komplet szachów i Złoty Medal.
Opisane wydarzenia miały miejsce 10 kwietnia i związane były
z rozgrywanym w Zespole Szkół Gminnych w Wapnie Powiatowym
Turniejem Szachowym „O Złotą Wieżę” oraz z Powiatowym Turniejem Warcabów.
Oba nasze zwycięskie zespoły reprezentować będą powiat wągrowiecki na odbywających się w dniu 23 kwietnia w Młodzieżowym Domu
Kultury w Łeknie; Wielkopolskim Turnieju Szachowym „O Złotą
Wieżę” oraz Wielkopolskim Turnieju Warcabowym 64-polowym”.
Edmund Lubawy

Strażacy uczcili 1050. rocznicę
Chrztu Polski od Giewontu po Hel
Strażacy z OSP Skoki odpowiedzieli na apel Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Podhalan,
z prośbą o włączenie się w obchody rocznicy Chrztu Polski. Wspólna
inicjatywa ma na celu upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski
i objęta została patronatem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.
Głównym założeniem tego wydarzenia jest przemarsz przez całą Polskę
ognisk, rozpalanych przez strażaków ochotników, które odpalane były
zgodnie z harmonogramem od Południa na Północ kraju. Pierwsze

takie ognisko zapłonęło 14 kwietnia o godzinie 20.00 przy krzyżu na
Giewoncie. Skoccy druhowie punktualnie o 20.20 rozpalili ogień na
placu przed strażnicą OSP. Wśród zebranych druhen i druhów pojawili się również przypadkowi przechodnie, których zainteresowało to
wydarzenie. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych,
a padający deszcz nikogo nie odstraszył i wszyscy w chwili zadumy przy
rozpalonym ogniu upamiętnili 1050 rocznicę Chrztu Polski.
Piotr Kaczmarek

Jak skończysz, będziesz
miał czas dla siebie…
Praca z młodzieżą daje mi wiele radości i zawsze, nawet jak
brakuje mi czasu, bo mam zaplanowane zajęcia, czy też zajmuję
się aktualnie inną sytuacją wychowawczą, staram się poświęcić dla
konkretnej osoby jak najwięcej czasu. W gabinecie, jak się zwykło
nazywać, pedagoga, nigdy dzień nie jest taki sam. Czasami młodzież
przychodzi na, jak im się początkowo wydaje, trudne rozmowy, które
później okazują się proste, albo takie, które pozwoliły nabrać głęboki
oddech. Zauważony problem wychowawczy przez wychowawcę klasy,
czy nauczyciela przedmiotowca, to cenne wskazówki dla mojej pracy,
bo nie zawsze uda mi się dostrzec to, co dzieje się z konkretną osobą.
Do gabinetu przychodzi młodzież, która przeżywa aktualny kryzys
rówieśniczy, bo to przecież czas pierwszych wielkich uniesień, ale
i taka, która prezentuje różne trudności wychowawcze: nie nawiązują
prawidłowych relacji rówieśniczych, czasami buntują się, przejawiają
brak motywacji do działania, do nauki, sprawiają kłopoty wychowawcze, miewają lęki, są agresywne, nadruchliwe. W sytuacjach trudnych,
zawsze pytam o kontakt rodziców z wychowawcą, bo niejednokrotnie
niepokojące zachowania, które pojawiają się w szkole, są odbiciem
sytuacji domowej. Jednym z czynników, mających bezpośredni wpływ
na zachowanie się młodzieży w szkole jest komunikacja pomiędzy
rodzicami a dziećmi. Zawsze staram się wsłuchać w to, co mówi mój
rozmówca w gabinecie. Ucznia czy uczennicę traktuje poważnie
i poważnie traktuję sprawę z jaką przyszedł. Czasami dzwonię do
rodziców, umawiam się na spotkanie, czasami muszę ponawiać zaproszenie, a bywa, że wysyłam list do rodziców z prośbą o ich obecność
w szkole, bo niestety są też i tacy rodzice, którzy od początku roku nie
pojawili się w szkole, nawet na zebraniach dla rodziców. Tymczasem
nasz uczeń liczy na pomoc, bo jego komunikacja między nim, a rodzicami uległa zakłóceniom. Analizuję zachowanie ucznia: łatwo ulega
namowom, traci panowanie nad sobą, irytuje się, wybucha gniewem,
sprzeciwia się wszystkiemu co mówią dorośli, uważa, że ma prawo
robić, co chce i łamie obowiązujące normy w szkole, myślę, że także i w
domu, nie wraca o ustalonej godzinie, przestaje wykonywać codzienne
obowiązki, obwinia rodziców za swoje porażki „to przez was…”, staje
się agresywny, używa obraźliwych słów, atakuje słabszych, nie znosi
tonu nakazywania, zaczyna mieć kłopoty w szkole (wykształcenie
jest dla większości rodziców bardzo ważne, zatem bojkot szkoły jest
formą odwetu za doznane krzywdy).
Czasami nieświadome, niewłaściwe postawy rodzicielskie wobec
dziecka sprzyjają pojawianiu się barier komunikacyjnych. Osądzanie
i krytykowanie np. „Jesteś bałaganiara”, obrażanie np. „Straciłeś
rozum czy co?”, orzekanie np. „To nie twój interes”, uciekanie od
problemów, doradzanie: „Zrób tak..., zmienianie tematu: komunikat - „Mam kłopot…” i komunikat zwrotny „Ty zobacz jakie auto”,
grożenie: „Spróbuj to zrobić, to mnie popamiętasz”, moralizowanie:
„Ja w twoim wieku to…, albo „Jak ja chodziłem do szkoły to …..”. To
tylko kilka przykładów wskazujących na postawę dominacji i wiarę
w moc nakazów.
Pewność rodziców o słuszności stawianych wymagań, połączona
z poczuciem odpowiedzialności, podpartej poosiadaną władzą sprawia, że czasami rodzice porozumiewają się z własnymi dziećmi tak,
jak nie pozwoliliby sobie na to wobec koleżanki z pracy czy sąsiadki.
Dodatkowym problemem jest fakt, że rodzice skupiają się czasem
zbytnio na tym, co chcą powiedzieć, ale nie dbają o to, jak ma to
być powiedziane, aby przekaz był skuteczny np. „Masz to zrobić, bez
dyskusji!” zamiast „Zrób to, bo to należy do twoich obowiązków. Jak
skończysz, będziesz miał czas dla siebie.”
Pamiętajmy, że czas pobytu ucznia w gimnazjum to czas dojrzewania, okres odrzucenia dotychczasowych wzorców i poszukiwania
własnych. Nasze metody zostają poddane testom, jeśli są wyważone
i służą rozwojowi dziecka, okres buntu przebiega mniej burzliwie.
Pedagog szkolny gimnazjum
Krzysztof Ołdziejewski
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Szukają aktorów i wolntariuszy!
400 aktorów-wolontariuszy, najwybitniejsze dzieła rodzimych malarzy, efekty specjalne i 25 tysięcy widzów – widowisko „Orzeł i Krzyż”
zapowiada się naprawdę spektakularnie.
Chcesz współtworzyć największe widowisko historyczne w Polsce
i przeżyć niezapomnianą przygodę? Zostań aktorem albo wolontariuszem i odbierz zniżkę na wyjazd do Francji! Pisz na adres aktorzy@
dzieje.org.pl i szukaj nas na facebook.com/parkdzieje. Widowiska
odbywają się w „Parku Dzieje” w Murowanej Goślinie w terminach:
30 czerwca, 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21, 22, 23 lipca 2016.

Po raz dziesiąty dla Pań!
Tradycyjnie już z okazji Dnia Kobiet w Skokach było koncertowo.
W sobotę, 19 marca 2016, hala sportowo - widowiskowa z trudem
pomieściła fanów znanych i lubianych przebojów w wykonaniu artystów ze Śląska. Niemalże osiemset osób przybyło, aby posłuchać
melodyjnych utworów i pośmiać się z tekstów kabaretowych. Tymi

LATO Z BIBLIOTEKĄ 2016
ostatnimi bawił wyśmienicie Krzysztof Respondek. Od czasu do czasu
na scenie pojawiał się w towarzystwie pięknych pań, które zapraszał na
estradę wprost z widowni. Śmiechu było zatem co niemiara. Krzysztof
Respondek zachwycił gryfne frele również nieprzeciętnym brzmieniem
głosu. Romantycznie i nastrojowo robiło się w hali, gdy śpiewał Jacek
Silski. Podobnie publiczność reagowała na duet «Duo Coral». Wszyscy

Biblioteka Publiczna w Skokach serdecznie zaprasza
na zorganizowany wypoczynek dla dzieci
w dwóch grupach wiekowych:
• Bibliomaluchy 5-7 lat,
• Bibliostarszaki w wieku 8+
Terminy:

11-15 lipca
1-5 sierpnia

NOWOŚĆ!!!

Dodatkowo zorganizujemy wyjazdy jednodniowe
dla dzieci i młodzieży szkolnej w dniach:
• 27 lipca/środa - Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
• 10 sierpnia/środa - Afrykarium we Wrocławiu
Oprócz w/w atrakcji zorganizujemy tzw. dni tematyczne,
stacjonarnie w siedzibie biblioteki, np.:
Dzień z Małym Księciem, Podróż z Olafem i Elsą, i inne
artyści zachwyceni przyjęciem przez publiczność, długo jeszcze po
koncercie rozdawali autografy i pozowali do wspólnych zdjęć. Panie
przywitane zostały tulipanami, które jak zwykle elegancko wręczyli:
Antoni Wiśniewski i Karol Kłos. Dziękujemy za wspaniałe popołudnie.
Kłaniamy się wszystkim małym i dużym Kobietom, życząc dużo zdrowia
i uśmiechu:). Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Elżbieta Skrzypczak w imieniu organizatora koncertu:
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach

Zapisy dzieci i młodzieży
od 9 maja/poniedziałek, od godz.9.00
osobiście lub telefonicznie 61 82 42 281, 798 824 520
Szczegółowy program LATA Z BIBLIOTEKĄ 2016
dostępny będzie od 8 maja 2016
na Fb biblioteki i www.bibliotekaskoki.pl

Zapraszamy!!!
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Wędrówki po krajach UE

Warsztaty wielkanocne
Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem, na który z wytęsknieniem oczekują zarówno dzieci jak i dorośli. Są to święta rodzinne,
pełne tradycji i zwyczajów, które chcemy przekazywać młodszym pokoleniom. Tuż przed Wielkanocą, i w naszym przedszkolu nadszedł czas
świątecznych przygotowań i dekoracji. Właśnie z tej okazji zaprosiliśmy
Rodziców do przedszkola na zajęcia otwarte w formie warsztatów
wielkanocnych, na których przygotowywaliśmy ozdoby świąteczne.
Nasze przedszkole zamieniło się na moment w pracownię plastyczną,
w której działo się wiele ciekawych rzeczy. Rodzice odkrywali swoje
talenty plastyczne a dzieci zamieniły się w prawdziwych artystów.

Wszyscy pracowali z ogromnym zapałem ale był też i czas na miłe pogawędki. Spotkanie było doskonałą okazją dla Rodziców do zobaczenia
swoich pociech podczas zajęć, miłego spędzenia czasu oraz wspólnej
zabawy. Zajęcia przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze, umiliły
dzieciom oczekiwanie na święta i wprowadziły je w wielkanocny nastrój.
Dziękujemy Rodzicom za obecność, przyniesione materiały plastyczne
oraz zaangażowanie w pracę przedszkola, a tym samym w wychowanie
Waszych pociech.

Szukamy zajączka
Jak co roku do naszego przedszkolnego ogródka zawitał Zajączek,
który ukrył pod krzaczkami niespodzianki dla przedszkolaków. W promykach wiosennego słońca, każdy przedszkolak wśród krzewów i huśtawek szukał swojego słodkiego upominku. Po odnalezieniu słodkich

Początek kwietnia upłynął w naszym przedszkolu pod hasłem:
WĘDRÓWKI PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.
Wędrówka rozpoczęła się w Polsce – grupa Maleństwa I, potem
powędrowaliśmy do Francji – grupa Maleństwa II, dalej do Holandii –
grupa Króliczki I, Grecji – grupa Króliczki II. Po krótkim odpoczynku
ruszyliśmy dalej do Niemiec – Tygryski, Włoch Mądre Sowy I. Wędrówkę zakończyliśmy w pięknej, gorącej Hiszpanii, którą zaprezentowała
nam grupa Mądre Sowy II.

W trakcie projektu dzieci poznawały wybrane stosownie do ich
możliwości wiadomości o danym kraju tj. nazwę stolicy, flagę, wybrane
zabytki, charakterystyczną faunę i florę, podstawowe zwroty oraz ciekawostki z których słynie omawiane państwo. Ponadto przedszkolaki
przygotowywały sałatki, uczyły się wybranych tańców, brały udział
w greckiej olimpiadzie.
Głównym celem całego przedsięwzięcia było zapoznanie dzieci
z symbolami i zwyczajami państw europejskich oraz kształtowanie
wśród przedszkolaków poczucia przynależności narodowej i europejskiej. Przygotowane wiersze, piosenki, zgadywanki, tańce narodowe
wyzwalały w dzieciach radość i zachęcały do aktywnego udziału.

Podziękowania
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego im.
Kubusia Puchatka składają serdeczne podziękowanie Rodzicom,
i Partnerom przedszkola za zaangażowanie w czynności ewaluacyjne
oraz za wszystkie podejmowane działania na rzecz rozwoju placówki.
Sukcesy Przedszkola są wynikiem zespołowej współpracy wszystkich
jej organów i niech będą motywacją dla nas wszystkich do dalszej pracy
w pielęgnowaniu zadań priorytetowych koncepcji pracy placówki.

Wiosenne poszukiwanie talentów

prezentów radość była ogromna. Niestety w tym roku również dzieci
nie zobaczyły, kiedy Zajączek chował prezenty - znów szybciutko uciekł
do kolejnego przedszkola.

Gdy z pól i ogrodów odchodzi sroga zima, w szkole wiosna SHOW
TALENTÓW ROZPOCZYNA!
W naszej szkole od kilku lat zwyczaj powitania wiosny łączony jest
z finałem szkolnej edycji „Mam talent”, której celem jest wyłonienie
ciekawej osobowości wśród osób posiadających różnorodne talenty
i umiejętności. W tym roku uczniowie zaprezentowali się w tańcu
i piosence. Poziom występów był bardzo wysoki, a publiczność miała
nie lada kłopot, by wyłonić faworyta. Po głosowaniu okazało się, że
najwięcej głosów zdobyły tańczące czirliderki z klasy drugiej (opiekun
p. Julita Dziekan), prezentujące zumbę i taniec sportowy. Tuż za nimi
Dokończenie na str. 22
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uplasował się duet Oliwia Awuku i Paulina Kubicka, który zaprezentował profesjonalny układ taneczny z elementami baletu, oparty nie
tylko na ruchu, ale także na uczuciach i emocjach tancerek. Trzecie
miejsce zajęła Anita Brzezińska wprowadzając wszystkich w nastrojowe

dźwięki piosenki „Say something”. Wspaniale zaprezentowali się również pozostali uczestnicy: zespół tańca towarzyskiego z kl.III (opiekun
p. Jowita Maćkowiak), zespół wokalny (Paulina Kawczyńska, Karolina
Nowak, Nicole Przybylska, Oliwia Wójcik), Aleksandra Wojna, duet
WW (Wiktoria Markwitz i Wiktoria Gądysiak).
Szkolny projekt przyczynił się do integracji uczniów, zaprezentowania dziecięcych talentów i wyśmienitej zabawy. Wiosnę powitano
muzycznie, radośnie i artystycznie.
Renata Stróżewska

Spektakl kabaretowy
„Mniam mniam”
17 marca uczniowie klas I i III obejrzeli spektakl kabaretowy przygotowany przez Grupę ,,T’’ z Torunia o charakterze profilaktycznym,
którego celem było uświadomienie młodym odbiorcom, czym jest
zdrowe jedzenie, jakie konsekwencje niesie za sobą nieprzestrzeganie
zasad prawidłowego odżywiania, a także sięgania po używki. Racjonalna dieta oraz prawidłowo wykształcone przyzwyczajenia dietetyczne
zapewniają właściwy rozwój fizyczny i intelektualny dziecka. Sposób
żywienia ma wpływ na koncentrację, zapamiętywanie, zdolność uczenia oraz lepsze wyniki w nauce. Dlatego tak ważne jest kształtowanie
odpowiednich nawyków już od najmłodszych lat. Uczniowie mogli się
przekonać, że zdrowy nie znaczy nudny! Dzięki aktorom zostali przeniesieni do pysznego świata pełnego kolorów i fantastycznych przygód,
które można przeżywać w kuchni. Spektakl dostarczył dzieciom dużo
dobrego humoru.
Beata Babrakowska

Ostatni sprawdzian szóstoklasistów
5 kwietnia 2016 r. odbył się sprawdzian w klasie szóstej, który pisało 72 uczniów naszej szkoły. Obejmował wiadomości i umiejętności
określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych
przedmiotów tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki
stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni przystąpili do sprawdzianu w warunkach i formach
dostosowanych do ich potrzeb.
Sprawdzianu nie można nie zdać! Każdy uczeń, który do niego
przystąpił, otrzyma zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem
ukończenia szkoły podstawowej (24 czerwca 2016 r.).
Wyniki sprawdzianu – obok stopni wystawionych przez nauczycieli
– stanowią dodatkową informację na temat osiągnięć ucznia, porównywalną w danym roku szkolnym w skali całego kraju. Dla ucznia i jego
rodziców to wskazówka, z którymi spośród przedmiotów egzaminacyjnych uczeń radzi sobie najlepiej. Dla nauczycieli w szkole podstawowej
to obiektywna (ale wcale nie najważniejsza!) informacja o uczniach,
z którymi pracowali przez kilka lat, którą mogą wykorzystać w swojej
pracy w latach kolejnych. Dla nauczycieli w gimnazjum to wstępna
informacja o poziomie wiadomości i umiejętności pierwszoklasistów,
których będą uczyć.
W następnych latach sprawdzian szóstoklasisty zostanie prawdopodobnie zastąpiony badaniem kompetencji w pierwszej klasie gimnazjum
(źródło: http://www.cke.edu.pl/).
Renata Stróżewska

Światowy Dzień Poezji
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to także święto poezji, która
uwrażliwia i pozwala zrozumieć to, co zostało napisane „między wierszami”. Światowy Dzień Poezji ustanowiony z inicjatywy UNESCO
w 1999 roku jest dniem promocji czytania, pisania, publikowania
i nauczania poezji na całym świecie.

Stop dopalaczom!
21 marca w ramach realizacji programu profilaktycznego uczniowie
klas VI uczestniczyli w warsztatach antydopalaczowych prowadzonych
przez trenera profilaktyki z Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier
z Krakowa.
Celem warsztatów było kształtowanie u uczniów świadomości przyczyn sięgania po środki uzależniające oraz ukazywanie negatywnych
skutków stosowania i nadużywania tych środków szczególnie dla
młodego rozwijającego się organizmu. Poznali, czym jest uzależnienie
i jakie konsekwencje ono wywołuje. Obejrzeli krótki filmik animowany mówiący o tym jak przebiega uzależnienie i do czego prowadzi
zainteresowanie używkami. Podczas spotkania uczestnicy doskonalili
swoje umiejętności asertywne w sytuacjach zagrożenia, utrwalali nawyk zdrowego sposobu zaspokajania własnych potrzeb jako działania
alternatywnego do używania środków psychoaktywnych. Warsztaty były
niezwykle ciekawe, cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Beata Babrakowska

Wspólnie z uczniami klas IVb i Vc postanowiliśmy połączyć święta
i zorganizowaliśmy dzień czytania wiosennej poezji. W kolorowej,
pachnącej tulipanami scenerii zachwycaliśmy się strofami poetów,
którzy w swojej twórczości opiewają piękno wiosennej natury.
Lidia Eksler
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„Wiosna z Tuwimem”
W marcu ogłoszono konkurs recytatorski przeznaczony dla uczniów
klas I, zachęcając tym samym najmłodsze dzieci do poznania twórczości Juliana Tuwima i podjęcia wysiłku związanego z pamięciowym
opanowaniem tekstu. Pierwszaki spisały się wzorowo. Bardzo licznie
i chętnie przystąpiły do udziału w konkursie. Pierwszy etap odbywał się
na poziomie klasowym. Każda klasa wytypowała w drodze wewnętrznych eliminacji troje uczestników do drugiego etapu konkursu, który
odbył się 7 kwietnia 2016 roku. Dzieci w przygotowanie się do głównego
występu włożyły bardzo dużo wysiłku, pracy i silnej woli. Doborem repertuaru, sposobem recytacji i autoprezentacji udowodniły, że godnie
wypełniają rolę ucznia naszej szkoły. Konkurs ten umożliwił dzieciom
sprawdzenie własnych możliwości, zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, nie wspominając już o wielkiej satysfakcji z pokonania stresu
jaki wiąże się z występem.
Laureatami konkursu recytatorskiego „Wiosna z Tuwimem” decyzją
jury zostali:
I miejsce - Martyna Siwakowska z klasy I e
II miejsce - Adam Kmiecik z klasy I c
III miejsce - Joanna Korzonek z klasy I a, Laura Michałek z klasy I c.
Nad przebiegiem konkursu czuwała p. Jolanta Sawińska. Pomysłodawcą i organizatorem była niżej podpisana.
Estera Kruszka

Inne szkolne wydarzenia
Nie sposób zamieścić wszystkich wydarzeń szkolnych, które realizujemy w toku dydaktycznym i wychowawczym, uwzględniających
potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Oprócz wyżej
opisanych odbyło się Pasowanie na Czytelnika; cykl spotkań dla trzecioklasistów w ramach projektu „Super Wiewiórka - przyjaciółka Oli
i Kuby”, w tym spotkania ze stomatologiem, strażakiem i policjantami;
wyjazdy klasowe, m.in. do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu,
które uatrakcyjniono lekcją muzealną; do teatru w Gnieźnie na sztukę
„Szpak Fryderyk”, do Wągrowca na przedstawienie pt. „W krainie
Narnii”. Odbyły się także warsztaty plastyczne „Wielkanoc na ludowo”,
w których uczestniczyli rodzice i dziadkowie pierwszoklasistów z kl. Ia,
aby w wielopokoleniowym gronie wykonywać ozdoby i przekazywać
tradycje świąteczne swoim dzieciom i wnukom; konkurs cichego czytania ze zrozumieniem dla klas drugich; lekcje promujące czytelnictwo
z udziałem rodziców, rodzeństwa i przyjaciół dzieci oraz wiele innych,
o których szerzej piszemy na Facebooku.
Renata Stróżewska

Jubileusz 1050 Chrztu Polski

Wspaniałe kostiumy, bogata scenografia zmieniająca się podczas
prezentowania kolejnych scen, ale przede wszystkim niesamowita gra
aktorska, wprowadziła zebranych w atmosferę przyjęcia chrztu przez
Mieszka I i jego poddanych. Tło dla występów stanowiła muzyka słowiańska oraz najwcześniejsze kompozycje religijne polskich twórców.

Publiczność gromkimi brawami nagrodziła uczniów i przygotowujące
widowisko nauczycielki: Izabelę Białą, Barbarę Surdyk, Danutę Kubicką i Wioletę Grzegorzewską, z kolei Burmistrz Skoków podziękował za
występ i zaangażowanie w obchody rocznicowe. Młodzi artyści wystąpili
podczas apelu w szkole, a po południu dla rodziców i mieszkańców
Skoków. Na widowni po raz kolejny zasiedli reprezentanci władz
samorządowych oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Wioleta Grzegorzewska

Witamy wiosnę
Wiosna to najpiękniejsza pora roku, wyczekiwana przez wszystkich,
dlatego pierwszy dzień wiosny jest w naszej szkole zawsze bardzo radosny i kolorowy. Aby powitać wiosnę przygotowaliśmy uroczystość,
którą rozpoczął taniec w wykonaniu uczennic klas V-VI, do utworu
A. Vivaldiego „Cztery Pory Roku: Wiosna”. Następnie, z wykonaną

14 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
włączyli się w ogólnopolskie obchody jubileuszu 1050 lecia Chrztu
Polski. Przedstawili widowisko teatralne obrazujące genezę wejścia
Polski w krąg kultury chrześcijańskiej.

Uroczystość uświetnili swą obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki pan Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew
Kujawa, Proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Mikołaja w Skokach
ks. Karol Kaczor, Sekretarz Miasta i Gminy pani Blanka Gaździak,
Kierownik Referatu Oświaty pani Beata Nowak-Szmyra.

wcześniej Marzanną poszliśmy pożegnać zimę. Uczniowie radosnymi
okrzykami przywoływali wiosnę, było to powitanie barwne i wesołe,
choć zimne gdyż zima nie ma zamiaru odejść i dawała nam to odczuć.
Następnie wróciliśmy do szkoły, by obejrzeć przedstawienie przygotowane przez uczniów kółka teatralnego i muzycznego. Zabawna
historia chłopca, który miał dylemat co robić w pierwszy dzień wiosny
urozmaicona została wiosennymi piosenkami.
Mamy nadzieje, że wszystkie nasze działania skutecznie odstraszyły
zimę i ona już do nas nie wróci.
Joanna Tomczak
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Skład zespołu- Mikołaj Gebler, Filip Stefański, Bartosz Belter, Patryk
Paczkowski, Krystian Wieczorek, Dominik Sendor, Piotr Łuczak, Stanisław Kubicki, Fabian Kuszpit, Adam Wójcicki, Krystian Konieczny,.
Opiekun: Wiesław Sierzchuła.
Tekst: Alicja Burzyńska, Natalia Jahnz
Materiały zebrała, foto: Hanna Węglewska

Gimnazjaliści na Lechu Poznań
6 marca 2016 uczniowie naszego gimnazjum wybrali się na ulicę
Bułgarską do Poznania by kibicować Lechowi w meczu przyjaźni
z Crakovią Kraków. W wycieczce zaplanowanej przez pana Andrzeja
Surdyka brało udział około 50 uczniów z biało-niebieskimi szalikami.
Mocno trzymaliśmy kciuki i dopingowaliśmy naszej drużynie. Mecz
zakończył się pomyślnie, bo wygraną obecnego mistrza Polski 2:1.
Wszyscy wróciliśmy do swoich domów bardzo szczęśliwi i uradowani
z wygranej.
Klasa IIIB

Coca-Cola Cup ruszył
Rozpoczęła się XVIII edycja największego w Polsce turnieju dla
gimnazjalistów Coca-Cola Cup, którego ambasadorem jest Robert
Lewandowski i Robert Korzeniowski.

Siatkarskie zmagania
2 1 m a r c a 2 0 1 6 w P i l e o d b y ł y s i ę M i s t r z o s t w a Re j o nu Pilskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W turnieju wzięło
udział 6 zespołów. Po rozegraniu spotkań w grupach, półfinałów i finałów, klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Mecz o I miejsce zostanie rozegrany w terminie późniejszym
III- IV miejsce- Gimnazjum 1 Skoki - ZS 2 Piła, V-VI miejsce- Gimnazjum Miejskie Chodzież - Gimnazjum 1 Trzcianka
W pierwszym etapie turnieju, który został rozegrany 4 kwietnia
w Murowanej Goślinie reprezentacja dziewcząt gimnazjum w składzie:
Natalia Jahnz, Magdalena Moszczyńska, Julia Nowicka, Anna Ogórkiewicz, Monika Pachowicz, Łucja Teofilowska, Gabriela Mistrzak,
Roksana Nowak, Małgorzata Surdyk, Aleksandra Tyll zajęła I miejsce.
W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów. W fazie grupowej dziewczyny
przegrały z reprezentacją Murowanej Gośliny 0:1, a pokonały Czerwonak 2:0 i Rogoźno 3:0. W półfinale dziewczęta spotkały się z faworytem
turnieju drużyną z Biedruska i nieoczekiwanie wygrały 2:0, awansując
tym sposobem do finału I etapu. Tam ponownie spotkały się z drużyną
z Murowanej Gośliny tym razem pokonując gospodarzy 1:0.

Skład zespołu: Natalia Jahnz, Magdalena Moszczyńska, Julia Nowicka, Patrycja Stożek, Ewelina Gruszka, Natalia Malczewska, Natalia
Lichota, Paulina Wojtkowiak, Kamila Budka, Magdalena Kaczmarek ,
Anita Łukaszewska, Daria Dereżyńska. Opiekun: Hanna Węglewska
Natomiast 31 marca w hali Gimnazjum w Skokach odbyły się Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Piłce Siatkowej Chłopców. W turnieju
wzięło udział 6 zespołów. Rozegrano mecze w dwóch grupach, półfinały
„na krzyż” i mecze finałowe.

Klasyfikacja końcowa: I miejsce- ZS 3 Piła, II miejsce- ZS 2 Piła, III
miejsce- Gimnazjum 1 Skoki, IV miejsce- Krajenka, V miejsce- Lipia
Góra, VI miejsce- Jędrzejewo

Na tym samym etapie rywalizowali także chłopcy. Turniej rozegrany
został w Wągrowcu gdzie spotkało się 8 drużyn z trzech powiatów.
W grupie nasi uczniowie pokonali Gościejewo 10:0 oraz Damasławek
5:0 i zremisowali z Wągrowcem 1:1. W półfinale wygrali Rąbczynem
6:0. W finale imprezy musieli uznać wyższość drużyny z Wągrowca
przegrywając 1:6 i tym samym zdobyli II miejsce w turnieju ale
awansowali do drugiego etapu rozgrywek. Gimnazjum reprezentowali: Mateusz Zieliński, Szymon Futro, Patryk Piechowiak, Bartosz
Belter, Adrian Sommerfeld, Miłosz Szwed, Stanisław Kubicki, Filip
Stefański, Jan Szymański. Kolejny etap dla dziewcząt i chłopców
odbędzie się w Murowanej Goślinie. Stawką jest awans do finału
rozgrywek wojewódzkich.
Opiekunowie:
dziewczęta - Ilona Węglewska chłopcy - Grzegorz Samol

