Nr 4 (Rok XIX) • Kwiecień 2017 • Miesięcznik
Niewiele jest w życiu wydarzeń, które zapadają nam w pamięć tak mocno, że aż nie chce się o nich zapomnieć. Do takich
z pewnością od 2 kwietnia 2017 należeć będzie inscenizacja pt.: „Moje miasto na przestrzeni wieków”. Spektakl powstał z myślą
o przekazaniu informacji o dziejach miasta, w którym urodzili się, dorastali i mieszkają Skoczanie.

Lekcja historii o Skokach
W inscenizacji uświetniającej obchody Jubileuszu 650-lecia Miasta
Skoki zagrało ponad 160 mieszkańców Gminy Skoki: dzieci, młodzież i dorośli. Wszyscy razem, powodowani tęsknotą za historią,
zapragnęli natchnąć publiczność pasją do przeżywania interesujących wydarzeń z przeszłości. Każda zagrana w przedstawieniu rola
ukazała ważny fragment historii miasta. Nie było przypadkowych
scen, wyimaginowanych postaci. Był za to pełny profesjonalizm,
objawiający się w najmniejszym szczególe. - Jako aktorzy, czujemy
radość i dumę z udziału w jedynym takim widowisku o Skokach.
Owe role zawdzięczamy autorce scenariusza i głównemu reżyserowi
inscenizacji - BARBARZE SURDYK – przyznali zgodnie zaangażowani młodzi ludzie. Pani Basia kolejny już raz pokazała skockiej
widowni swój niezwykły talent twórczy i umiejętność zaangażo-

wania w wielkie dzieło setek osób, wielu instytucji, stowarzyszeń,
organizacji i zespołów artystycznych działających w Skokach. Korzystając z konsultacji historycznych swojego małżonka Andrzeja,
zilustrowała dzieje Skoków począwszy od XIV wieku aż po dzień
dzisiejszy.

X RAJD ROWEROWY
z okazji Dnia Dziecka
27 maja 2017/sobota
START godz. 10:00 - Gimnazjum w Skokach
META - Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie

trasa ok. 15 km, powrót 2 km

Zaprasza
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

WYMAGANE ZAPISY:
e-mail: turystyka@gmina-skoki.pl
tel.: 691 726 319 (9.00 – 15.00)
do 23 maja 2017
Liczba miejsc ograniczona
„BuOw zNtGrWaEg pNkURzSiDkWeO sOkCh”
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

W holu hali przybyli na inscenizację widzowie mogli obejrzeć i podziwiać dorobek kulturowy, historyczny i artystyczny prezentowany
przez następujące organizacje: Klub Sportowy WEŁNA SKOKI,
Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach, Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA w Antoniewie, 7. Skocka Drużyna Harcerska
HYCE, PTTK KLIMCZOK, Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Koło w Skokach, Skocki Chór Kameralny,
Emerycki Zespół Śpiewaczy HARFA, Oddział Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach, Kurkowe
Bractwo Strzeleckie w Skokach, Towarzystwo Miłośników Miasta
Skoki i Ziemi Skockiej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Skokach, Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 120 w Skokach, Zespół SIDE EFFECT i GA Skoczki.
Patronat nad inscenizacją objął Tadeusz Kłos - Burmistrz Miasta
i Gminy Skoki.
Przedstawienie współtworzyły: Izabela Biała, Katarzyna Dziel,
Elżbieta Słoma i Alicja Gapińska.
Wszystkim Państwu, którzy w jakikolwiek sposób służyli pomocą
w zorganizowaniu widowiska koordynator wydarzenia - Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Skokach dziękuje Najserdeczniej.
Zdjęcia: Kinga Lubawa
Elżbieta Skrzypczak
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III Rajd
ROWEROWY
na Orientację

Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Zespół Rockowy „Pracownik Rocku”
oraz „Kowole Big Band”
zapraszają na

STRAŻACKI PIKNIK

z okazji Dnia Stażaka
13 maja (sobota) Plac Targowy w Skokach
ul. Kościelna
0

10 czerwca 2017 (sobota)
Dwie trasy: rekreacyjna i sportowa

REGULAMIN RAJDU
www.gmina-skoki.pl

Z 15:3

GOD
START

W programie:
15.30 - pokaz sprzętu OSP Skoki
16.00 - konkursy, gry, zabawy, dzieci kontra strażacy
17.00 - uroczyste przekazanie jednostce OSP Skoki
nowego samochodu ratowniczego
17.30 - koncert Orkiestry Dętej OSP Skoki
18.00 - wielkie grillowanie
19.00 - „Muzyczna niespodzianka”
19.30 - „Raz rockowo, raz popowo”
czyli dwa pokolenia, dwa style – jedna muzyka,
zespoły: „Pracownik Rocku” i „Kowole Big Band”
21.30 - strażacka grochówka
22.00 - ognisko

Zakończymy nasze spotkanie ok. godz. 23.30

Informacja
i obowiązkowe zapisy do 31 maja
691 726 319 (godz. 9-15)
turystyka@gmina-skoki.pl
Zaprasza:
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki,
PTTK oddział w Wągrowcu i Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”

zapraszają na

III SKOCKĄ 100
Rajd Rowerem po SZOSIE
3 czerwca 2017 (sobota)

START i META - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie
4 GRUPY:
- REKREACYJNI (średnie tempo ok. 18 km/h) start godz. 9:00
- MOCNI (średnie tempo ok. 25 km/h) start godz. 10:00
- SZYBCY (średnie tempo ok. 30 km/h) start godz. 10:45
- SPRINTERZY (średnie tempo ok. 35 km/h) start godz. 11:30
Na mecie ok. godz. 15 dla zgłoszonych uczestników
posiłek regeneracyjny i upominki niespodzianki !!!

OBOWIĄZKOWE ZGŁOSZENIA
z podaniem wybranej trasy do 31 maja 2017
tel. 691 726 319 (godz. 9-15) e-mail: turystyka@gmina-skoki.pl
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
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SYMBOLICZNE
ŚWIATŁO PAMIĘCI
Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi:
Fidos Martyna ur.07.03.2017
Fidos Marcelina ur. 07.03.2017
Rosin Antoni ur.08.03.2017
Marszewski Franciszek ur.13.03.2017
Fertsch Jakub ur.13.03.2017
Matuszczak Kacper ur.15.03.2017
Hauke Antonina ur.24.03.2017
Nowak Marcelina ur.02.04.2017
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a Im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi
znaleźli:
Paluszak Zofia r.1929 Rejowiec, zm.17.03.2017
Kęsy Anna r.1951 Skoki, zm.21.03.2017
Nowicka- Data Danuta r.1950 Jagniewice, zm.27.03.2017
Błażyński Waldemar r.1951 Skoki, zm.01.04.2017
Krych Henryk r.1950 Skoki, zm.07.04.2017
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 01.05.2017r. wprowadza nowe
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Cena 1 m3 wody dostarczonej z sieci wodociągowej pozostaje bez
zmian tj. 4,43zł brutto.
Miesięczna opłata abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych pozostaje bez zmian.
Cena 1 m3 zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej wynosić będzie
9,80 zł brutto.
Miesięczna opłata abonamentowa za gotowość urządzeń kanalizacyjnych wyniesie 11,07 zł brutto.

13 kwietnia br. przypada
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej. Tego dnia przed
południem członkowie Skockiej Grupy Katyń-Pamiętamy
zapalili znicze pod tablicą
na cmentarzu parafialnym
w Skokach. Jest to symboliczne
miejsce pamięci poświęcone
zamordowanym w Katyniu,
Charkowie i Kalininie-Twerze
żołnierzom Wojska Polskiego
i funkcjonariuszom Policji
Państwowej, dla których Skoki
wraz z okolicami były miejscem
urodzenia, zamieszkania lub
pracy. Epitafium to powstało z inicjatywy wspomnianej
grupy 17 września 2009 dla
upamiętnienia ppor. Lecha Józefa Antoszewskiego, ppor. Aleksandra Baranowskiego, ppor. Wacława Buczkowskiego, ppor. Czesława
Dachtery, ppor. Tadeusza Dobrogowskiego, kpt. Tadeusza Jeszke, por.
Czesława Antoniego Weissa, kpt. Alojzego Borasa, post. Leona Boguni, kpr. Ignacego Dobrochowskiego i post. Bronisława Smolińskiego.
Iwona Migasiewicz

DYŻURY CZŁONKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W SKOKACH
Zainteresowanych złożeniem wniosku o sądowe zobowiązanie osoby
uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego informujemy, że członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Skokach będą udzielać pomocy w ich wypełnieniu i przyjmować
wyżej wymienione dokumenty podczas dyżurów pełnionych w siedzibie
Komisji, mieszczącej się przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul.
Ciastowicza 11 (dawne pomieszczenie ośrodka pomocy społecznej).

Głos Wągrowiecki ogłasza kolejny plebiscyt, tym razem o tytuł Rycerza
Floriana, jak sama nazwa mówi tyczy się straży pożarnej.
Z gminy Skoki do tytułu nominowano:
Marcina Białachowskiego – Potrzanowo
Andrzeja Słomińskiego – Kakulin
Romana Kergera – Lechlin
Romana Drewsa – Skoki
Łukasza Korczaka – Rościnno
Szczegóły plebiscytu na stronie http://www.gloswagrowiecki.pl

Niżej podajemy terminy i godziny dyżurów oraz osoby je pełniące:
27.04.2017r. (czwartek) w godz. 12.30 – 13.30 – Małgorzata
Szpendowska – Wylegalska
10.05.2017r. (środa) w godz. 10.00 – 11.00 – Alicja Kramer
17.05.2017r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30 – Małgorzata Wojciechowska
23.05.2017r. (wtorek) w godz. 17.00- 18.00 – Agata Student
31.05.2017r. (środa) w godz. 11.00 – 12.00 – Bożena Talar
01.06.2017r. (czwartek) w godz. 18.00 – 19.00 – Violetta Guner
08.06.2017r. (czwartek) w godz. 12.30 – 13.30 – Małgorzata
Szpendowska - Wylegalska
14.06.2017r. (środa) w godz. 10.00 – 11.00 – Alicja Kramer
21.06.2017r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30 – Małgorzata Wojciechowska
27.06.2017r. (wtorek) w godz. 17.00- 18.00 – Agata Student
05.07.2017r. (środa) w godz. 11.00 – 12.00 – Bożena Talar
13.07.2017r. (czwartek) w godz. 18.00 – 19.00 – Violetta Guner

„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

Wnioski o sądowe zobowiązanie osoby uzależnionej do leczenia
odwykowego można pobrać ze strony Gminy Skoki lub wypełnić na
miejscu u osoby dyżurującej.
Małgorzata Szpendowska – Wylegalska
przewodnicząca GKRPA w Skokach

PLEBISCYT
RYCERZ ŚWIĘTEGO FLORIANA
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WSPOMNIENIE

... jutro nie mogę być na próbie...
… w czwartek wieczorem zadzwonił
Waldek - ” przepraszam ale jutro nie
mogę być na próbie. „Mam chrzciny mojego wnuka” - ok Waldek, odpowiadam.
Wczesnym rankiem w sobotę 1 kwietnia
dowiaduję się, że mój przyjaciel, Wielki
Przyjaciel w muzyce Waldek Błażyński nie
żyje. To nie możliwe, to nie prawda, mój
„idol”! - nie ma go wśród nas? to niemożliwe, to jakiś głupi żart prima aprylis. Dzwonię do jego brata - potwierdza WALDEK
NIE ŻYJE. Janusz rozpacza, w słuchawce
słyszę szloch i rozpacz, „słuchaj mój brat
nie żyje” - powtarza. Nie wierzę w to, to niemożliwe, przecież to Waldek
/Pudelek/ był największym optymistą życia, tak bardzo kochał życie.
Poznałem Waldka osobiście ponad 40 lat temu, człowiek oddany
muzyce, skromny, bardzo uczuciowy wobec innych, super człowiek.
Muzyka była treścią jego życia. Tyle rozmów, ile przekazanych wskazówek. Jeszcze wtedy gdy grał w latach 70-tych w zespole Stefana
Wylegalskiego „Modele” wyróżniał się cechami, które przypisane
są ludziom dobrym i wielkim. Waldek miał tylko przyjaciół, nie miał
wrogów. To niespotykane w dzisiejszych czasach – ale tak właśnie
było. „Waldek - Pudel Błażyński to była muzyczna firma w jednej
osobie”. Był członkiem Chóru Kameralnego , grał i śpiewał w zespole
kościelnym w Skokach, w Rościnnie i Lechlinie. Zawsze ubolewał,
gdy coś nie wychodziło i cieszył się gdy koncert się udał. Waldek nie
miał wykształcenia muzycznego, ale miał to coś „miał ucho” i słyszał
to, czego inni nie słyszą. Od 22 lat był ważnym członkiem zespołu
„Kowole”, każdy liczył się z jego słowem, to coś więcej aniżeli autorytet
dla naszego zespołu. „Pudla wszyscy kochali”. Trudno będzie znaleźć
kogoś podobnego , takich ludzi już nie ma.
Waldek bardzo kochał swoją rodzinę , gdy jego żona Elżbieta musiała
wyjechać na początku tego roku do Niemiec za pracą, bardzo tęsknił.
On nam jak przyjaciołom o tym mówił na próbach . Gdy podczas próby odebrał od Elżbiety telefon był tak uniesiony jakby ją widział. To
była wielka miłość. Ela, a może tak jak mówiliśmy do Ciebie w Szkole
Podstawowej „Dziunia” bądź dumna, musisz być dumna ze swojego
męża, on był Twój i tylko Twój a jednocześnie dawał innym bardzo
dużo swojej osobowości. Kochał i bronił również swoich synów.
O takich przyjaciół w dzisiejszych czasach już coraz trudniej.
„Pudelek posłuchaj, dziś przedzwonił do mnie rodowity skoczanin
- muzyk Zdzisław Bratka , który znał Ciebie, On ma 85 lat i chce Cię
pożegnać, chce na żywo dla Ciebie zagrać . Przecież to coś znaczy .
Ty to wiesz najlepiej.
Ostatnie próby „Kowoli” to piosenka „ Zegarmistrz światła purpurowy” /... a kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy.../, którą tak bardzo chciałeś śpiewać. Wyćwiczyliśmy ją - i co z tego?
Ty już jej nie zaśpiewasz. „Pudel” dlaczego? Co ty nam i wszystkim
przyjaciołom zrobiłeś? Byłeś i jesteś przez nas wszystkich kochany.
Cholera „Pudel” a co z Twoim jachtem?, drugą pasją Twojego życia.
Trudno to wszystko ogarnąć, trudno to wszystko zrozumieć. „Zegarmistrz” zostanie dla nas Twoją piosenką. Pamiętasz Waldek piosenkę
Czerwonych Gitar „Dla Matki”, gdy śpiewałeś zawsze się wzruszałeś.
Waldek nie możemy uwierzyć, że to się stało. Pamiętaj w każdy
piątek o 18.30. jest próba zespołu i Ty czy tego chcesz, czy nie będziesz
z nami. Na zawsze.
Coraz więcej w komórce pozostaje zapisanych telefonów, których
numerów nie można usuwać, a do których już nigdy nie zadzwonimy.
„... na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze.”
„Kowole Big Band” - Piotr Wiśniewski, Geniu Maćkowiak, Janusz Błażyński, Antoni Kasica, Michał Wiśniewski, Paweł Szymaś, Antoni Wiśniewski,
Mieczysław Jarzembowski oraz Przyjaciele Koła Rodzin Skockich.

- w REJOWCU
W sobotnie popołudnie 18 marca w Rejowcu zorganizowano Dzień
Kobiet przez panią Sołtys oraz Radę Sołecką. Pan radny Arkadiusz
Sommerfeld zadbał aby ten dzień uatrakcyjnili nam panowie obsypując wszystkie Panie życzeniami, pięknymi kwiatami oraz miłą obsługą
za co serdecznie im dziękujemy.

Dziękujemy również panu Burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi za
przybycie i podarowanie tradycyjnego upominku, który osłodził życie
każdej Pani.
Sołtys i rada sołecka Rejowiec.

- w potrzanowie
W natłoku zdarzeń i atrakcji, w naszej relacji z uroczystości Dnia
Kobiet w Potrzanowie pominęliśmy istotną rzecz od której tę relację
właściwie powinniśmy rozpocząć. Dlatego w tym momencie przepraszając uczestników, a zwłaszcza autorów mających w jej przygotowaniu
istotny wpływ – dzieci i młodzież uczestniczącą w zajęciach Świetlicy
Środowiskowej w Potrzanowie prowadzonej przez panią Agnieszkę
Fertsch
informujemy, że na każdą przybyłą w dniu 4 marca do Świetlicy
Wiejskiej Solenizantkę, już na wstępie czekały wykonane przez nich
i pięknie ułożone przy zastawie stołowej życzenia okolicznościowe
i kwiatki.
Dlatego też wyrażając tym sposobem naszą skruchę za popełniony
nietakt, w imieniu obdarowanych Pań wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie tej niespodzianki szczerze dziękujemy.
Edmund Lubawy

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

Pamiętaj, że nasze zdrowie zależy od jakości środowiska,
w którym żyjemy!
Pamiętaj też, że dioksyny i furany powstające w trakcie spalania to
substancje ciężkie, które spadają również w pobliżu miejsca ich wytwarzania. W rezultacie tego truskawki i marchewki, które w swym ogródku
z pietyzmem hodujesz dla swych dzieci lub wnuków niejednokrotnie
mogą być więcej skażone od tych hodowanych na polach, z dala od
źródła spalania śmieci.
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MIASTO I GMINA SKOKI
W STATYSTYCE (31.12.2016)
Struktura demograficzna
Na dzień 31 grudnia 2016r. w Mieście i Gminie Skoki zamieszkiwało
9327 osób, w tym 9199 zameldowanych na pobyt stały oraz 138 zameldowanych na pobyt czasowy. Spośród ogółu mieszkańców, 4165 osób
zamieszkiwało w mieście, a 5172 na terenie wiejskim. 4677 spośród
nas stanowiły kobiety, a 4660 mężczyźni.
Dla porównania, w dniu 31.12.2015 r. w Mieście i Gminie Skoki
zamieszkiwało łącznie 9 313 osób, w tym 9 149 stanowiły osoby zameldowane na pobyt stały, a 173 osoby zameldowane na pobyt czasowy.
W roku 2016 na terenie Gminy zawarto 59 związków małżeńskich.
Urodziło się 127 młodych skoczan, w tym 63 dziewczynki i 64 chłopców.
Zmarło 83 spośród nas, w tym 37 kobiet i 46 mężczyzn.
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31.12.2016 r.,
243 osób spośród naszych mieszkańców pozostawało zarejestrowanych
jako poszukujący pracy, w tym 203 osoby bez prawa do zasiłku. Rok
wcześniej, tj. 31.12.2015 liczby te wynosiły odpowiednio: 310 i 254.
W 2016 r. na terenie Gminy zarejestrowanych było

Oświata i wychowanie
W dniu 31.12.2016 r. do przedszkoli na terenie Gminy uczęszczało
łącznie 366 dzieci. Spośród nich:
- 174 dzieci korzystało z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia
Puchatka w Skokach,
- 80 dzieci z Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie,
- 96 dzieci z Przedszkola Publicznego Stowarzyszenia Edukacyjnego
„Tęcza” w Jabłkowie, z filiami w Łosińcu i w Rejowcu,
- 16 dzieci z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia
Rozwoju” w Skokach.
Rok wcześniej, tj. 31.12.2015 r. łączna liczba dzieci objętych nauką
przedszkolną wynosiła 318, spośród których do Przedszkola Samorządowego w Skokach uczęszczało 152, do Przedszkola w Potrzanowie 65
i do Przedszkola w Jabłkowie 96 oraz do Niepublicznego Przedszkola
Językowego Akademia Rozwoju w Skokach 5.
Obowiązkiem szkolnym na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum objętych było łącznie 984 uczniów, spośród których 673 pobierało
naukę na szczeblu podstawowym, w tym:
- 476 uczniów w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach,
- 187 uczniów w Szkole Podstawowej w Jabłkowie, z filiami w Lechlinie,
Pawłowie Skockim i w Rejowcu, dla której organem prowadzącym
jest Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”.
Do Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach uczęszczało 311 uczniów. Dla porównania, w dniu 31.12.2015 r. mieliśmy
łącznie 1051 uczniów, w tym 749 uczęszczających do szkół podstawowych, z czego 541 do Szkoły im. Adama Mickiewicza w Skokach oraz
208 do Szkoły Stowarzyszenia w Jabłkowie. 302 uczniów stanowili
uczniowie Gimnazjum w Skokach.

Pomoc Społeczna
W roku 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach na realizację
zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkował kwotę
1 040 063zł, z tego na:
- zasiłki stałe dla 52 osób – 280 000 zł
- zasiłki okresowe dla 61 osób – 92 454 zł
- zasiłki celowe dla 215 osób – 181 953 zł
- opłatę za usługi opiekuńcze dla 38 osób – 298 336 zł
- opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 15 osób – 343 603 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił 318 dzieciom dożywianie
w placówkach oświatowych.

Na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego
Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił kwotę 3 768 299 zł, z tego na:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 1137 osób – 1 557 302 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 305 osób – 561 204 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 41 osób – 636 817 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 119 osób 119 000 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 osób – 54 769 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 9 osób – 58 864 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 28 osób – 322 129 zł
Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2016
wydatkowano kwotę 458 214 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych
(program Rodzina 500+) w roku 2016 wydatkowano kwotę 5 454 681
zł dla 756 rodzin. Łączna suma wypłaconych w roku 2016 dodatków
mieszkaniowych dla 58 uprawnionych rodzin wyniosła 114.503 zł –
w roku 2015 dla 63 rodzin wypłacono 136.031 zł.

Kultura
Biblioteka Miasta i Gminy w Skokach na dzień 31.12.2016 r. posiadała 881 sztuk materiałów audiowizualnych i 25068 woluminów, z czego
1617 egzemplarzy za sumę 37 034,81 zł zakupiono w roku 2016. Na
dzień 31.12.2016 r. w Bibliotece zapisanych było 1704 czytelników,
a liczba wypożyczonych w 2016 r. książek wyniosła 24506 egz. W czytelni
skorzystano z 748 pozycji.

Bezpieczeństwo
i ochrona przeciwpożarowa
Według danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wągrowcu, w roku 2016 na terenie Miasta i Gminy Skoki Ochotnicza Straż Pożarna alarmowana była 136 razy. Na sumę tych alarmów
składało się: 28 wyjazdów do pożarów i 107 do miejscowych zagrożeń,
w tym 39 wyjazdów związanych z wypadkami drogowymi i 18 z usuwaniem powalonych wskutek huraganów drzew. 1 wyjazd spowodowany
był alarmem fałszywym, gdy interwencja straży nie była konieczna.
W roku 2015 Ochotnicza Straż Pożarna alarmowana była 144 razy,
z czego 5 alarmów okazały się alarmami fałszywymi. Spośród pozostałych wyjazdów 58 wiązało się z likwidacją pożarów, a pozostałe 81
z likwidacją miejscowych zagrożeń.

Budownictwo
W roku 2016 inwestorzy podejmujący na terenie Gminy budowę nowych i rozbudowę istniejących obiektów (budynków i budowli) uzyskali
łącznie 163 pozwolenia na budowę, spośród których 65 dotyczyło budowy nowych, 19 rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, a 24
wykonania wewnętrznych instalacji gazowych w istniejących budynkach
mieszkalnych. W okresie tym oddano do użytku 63 obiekty, w tym 44
budynki mieszkalne, 6 budynków letniskowych i 13 innych obiektów.

Budżet Gminy
Budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2016 w chwili uchwalenia
wynosił 35.098.850 zł po stronie dochodów i 36.665.909 zł po stronie
wydatków. W rezultacie zmian i korekt wprowadzonych przez Radę
Miejską w ciągu roku, na dzień 31.12.2016 r. ostatecznie plan dochodów budżetu wynosił 44.374.851,11 zł, a plan wydatków 45.633.356,11
zł. Jego faktyczne wykonanie wyniosło 44.946.434.14 zł, po stronie
dochodów i 42.646.226,76 zł po stronie wydatków. Budżet na rok 2017
zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miejskiej wynosi 45.300.118 zł po
stronie dochodów i 48.555.278 zł po stronie wydatków.
Edmund Lubawy
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XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
30 marca 2017 r., z udziałem pełnego składu – 15 radnych, na swej
XXVIII sesji, obradowała Rada Miejska Gminy Skoki. Obradom
przewodniczył Zbigniew Kujawa, a funkcję sekretarza obrad pełnił
radny Piotr Babrakowski.
W rezultacie rozpatrywanych spraw i prowadzonych obrad Rada
podjęła 17 następujących uchwał:
1. Uchwałę nr XXVIII/196/2017 w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na 2017 rok.
Uchwałą tą, w swej uchwale budżetowej – nr XXIV/176/2017
z dnia 15 grudnia 2016 r., zmienionej swymi kolejnymi Uchwałami,
Rada wprowadziła zmiany jakie zarówno po stronie dochodów, jak
i wydatków budżetowych zaistniały w trakcie dotychczasowej realizacji budżetu.
W rezultacie tych zmian:
- dochody budżetu wzrosły o ogólną kwotę 295.849,14 zł
- wydatki budżetu wzrosły o ogólną kwotę 1.591.369,34 zł.
Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Skoki na rok 2017,
wg stanu na dzień 30 marca 2017 wynosi 45.641.608,14 zł po stronie
dochodów i 50.422.439,34 zł po stronie wydatków.
Omówienie wszystkich wprowadzonych zmian zawarto w uzasadnieniu do Uchwały.
2. Uchwałę nr XXVIII/197/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na
lata 2017 – 2036.
Wymienioną Uchwałą, zmiany wynikłe z Uchwały nr XXVIII/196/
2017, Rada wprowadziła do załączników nr 1 i nr 2 do swej Uchwały
nr XXVII/ 191/ 2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
3. Uchwałę nr XXVIII/198/2017 w sprawie zwolnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu
Gminy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2016 roku.
Omawianą Uchwałą, Rada zwolniła Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dokonania wpłaty do budżetu Gminy Skoki nadwyżki
środków obrotowych, ustalonej na koniec roku 2016 w wysokości
5.073,05 zł, z równoczesnym przeznaczeniem tej kwoty na remont
przyłączy wodociągowych.
4. Uchwałę nr XXVIII/ 199/ 2017 w sprawie ustalenia dopłaty do
ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wszystkich grup odbiorców.
Aktualnie na terenie Miasta i Gminy Skoki usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach oraz Aquanet S.A. w Poznaniu. Oba przedsiębiorstwa
w roku 2017 przewidują wzrost opłat za odbiór ścieków- Zakład Wodociągów od 1.05. planuje podnieść cenę z dotychczasowych 8,18 zł
za 1 m3 odbieranych ścieków do 11,16 zł, a „Aquanet” od 1.01 2017r.
cenę tę ustalił na 11,42 zł za 1 m3.
Nowe taryfy powodują znaczny wzrost ceny usługi za odprowadzanie ścieków. Dlatego w celu zrekompensowania odbiorcom usług
kanalizacyjnych części skutków wzrostu ceny i obniżenia ponoszonych
z tego tytułu opłat, niniejszą Uchwałą Rada ustaliła dopłatę do 1 m3
odprowadzanych ścieków.
Wysokość tej ponoszonej z budżetu Gminy dopłaty, która wejdzie
w życie z dniem 1.05. i obowiązywać będzie do 31 grudnia 2017 r.
ustalono w ten sposób by, ponoszona przez odbiorców usług opłata
za 1 m3 była jednakowa dla wszystkich.
W rezultacie cena brutto za 1 m3 ścieków ponoszona przez każdego
odbiorcę usług (dostawcę ścieków) wyniesie 9,50 zł, a dopłata z budżetu
Gminy za 1 m3 odbieranych ścieków wynosić będzie:
- dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach - 1,36 zł;
- dla S.A. „Aquanet” w Poznaniu – 1,62 zł.
5. Uchwałę nr XXVIII/200/2017 w sprawie zasad udzielania spółkom

wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Skoki na realizację
zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych oraz trybem
postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania.
Uchwałą tą, Rada ustaliła zasady udzielania spółkom wodnym dotacji
celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Skoki oraz sposobu i terminu rozliczania się z tej dotacji.
6. Uchwałę nr XXVIII/201/2017 w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki
na 2018 rok.
Wymienioną Uchwałą, Rada nie wyraziła zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki na 2018 rok.
7. Uchwałę nr XXVIII/ 202/ 2017 w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego
ustroju szkolnego.
Omawianą Uchwałą, Rada dostosowała sieć szkół podstawowych
i klas dotychczasowego Gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
i ustaliła:
- plan sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Skoki oraz przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” w Jabłkowie
, a także granice obwodów tych szkół, na okres od dnia 1 września
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
- plan sieci klas dotychczasowego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach oraz granice obwodów tych klas, na okres od dnia 1
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Szersze omówienie omawianych uregulowań czytelnik znajdzie w artykule: pt.: „Obwody szkół prowadzonych na terenie Gminy Skoki”.
8. Uchwałę nr XXVIII/ 203/ 2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Skokach i w Roszkówku.
Uchwałą tą, Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Skoki- właścicielem działek nr 70/64 i 70/67
położonych w Skokach przy ul. Falistej i właścicielami działki nr 29/13
w Roszkówku (obręb geodezyjny Roszkowo). W przypadku różnicy
wartości zamienianych działek, strona otrzymująca grunty o wyższej
wartości różnicę drugiej stronie ureguluje w formie przelewu środków
pokrywających tę różnicę.
Zamiana w/w gruntów zabezpieczy Gminie teren pod budowę postulowanego przez mieszkańców boiska sportowego.
9. Uchwałę nr XXVIII/ 204/ 2017 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rejowcu.
Omawianą Uchwałą, Rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (nie nadającym się do
zamieszkania) i gospodarczym położonej w Rejowcu oznaczonej jako
działka nr 115/8 o pow. 0,4075 ha10.
10. Uchwałę nr XXVIII/ 205/ 2017 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej
obręb geodezyjny Szczodrochowo przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne.
Omawianą Uchwałą, Rada wyraziła zgodę na sprzedaż 9 działek
położonych w Sławie Wielkopolskiej przy drodze wojewódzkiej nr
196 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
11. Uchwałę nr XXVIII/ 206/ 2017 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Zamkowej 13
w Skokach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie
działki nr 78/3.
Uchwałą tą, Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego mieszkania nr 2 składającego się z 3 pokoi,
kuchni, korytarza i łazienki, o powierzchni użytkowej 53,20 m2 z pomieszczeniem przynależnym – piwnica o powierzchni użytkowej 15,10
m2 w budynku przy ul. Zamkowej 13 w Skokach.
Sprzedaż wymienionego mieszkania nastąpi wraz z udziałem w wysokości 683/5035 w częściach wspólnych budynku i gruntu na prawie
użytkowania wieczystego stanowiącego nieruchomość ujawnioną
w Księdze Wieczystej PO1B/00060722/5 Sądu Rejonowego w Wągrowcu i oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 78/3 o pow.
0,1028 ha.
12. Uchwałę nr XXVIII/ 207/ 2017 w sprawie uchylenia Uchwały nr
XXI/ 153/ 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
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Wągrowieckiemu na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr
1656P ul. Antoniewskiej w Skokach”.
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu poinformowało Gminę Skoki, że
złożony wniosek o dofinansowanie na rozbudowę drogi powiatowej – ul.
Antoniewskiej w Skokach ze środków Programu gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019, nie został zakwalifikowany
do dofinansowania na 2017 r. W związku z tum powiat zrezygnował
z realizacji zadania w 2017 r.
W tej sytuacji zadeklarowana przez Gminę Skoki pomoc finansowa
w kwocie 630.000 zł, nie będzie przekazana na rzecz Powiatu Wągrowieckiego. W świetle zaistniałej sytuacji podjęcie w/w Uchwały stało
się uzasadnionym.
13. Uchwałę nr XXVIII/208/2017 w sprawie pomocy finansowej
Powiatowi Wągrowieckiemu na zadania związane z dofinansowaniem
przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Skoki.
Uchwałą tą, Rada wyraziła zgodę na przekazanie Powiatowi Wągrowieckiemu większości środków pozostałych w budżecie Gminy
w związku z rezygnacją Powiatu Wągrowieckiego z rozbudowy ulicy
Antoniewskiej w Skokach.
Łączną kwotę przekazanych środków na realizację przez Powiat innych zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Skoki ustalono
na kwotę 572.500 zł, w tym na zadania:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P odcinek ul, Parkowa w mieście Skoki” – 306.000 zł;
- „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1660P w m. Sławica
gm. Skoki wraz z oświetleniem drogowym” – 52.500 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec gm. Skoki”
– 104.000 zł;
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek
ul. Rakojedzka w Skokach” – 110.000 zł.
Podstawą przekazania środków na realizację pomocy o której
wyżej mowa będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady
rozliczenia środków.
14. Uchwałę nr XXVIII/209/2017 w sprawie zmiany nazwy części ul
Rościńskiej w Skokach.
Omawianą Uchwałą, Rada zadecydowała o zmianie nazwy części
ulicy Róścińskiej, która po wybudowaniu drogi wojewódzkiej nie posiada ciągłości fizycznej z podstawową częścią tej ulicy, na ul. Parkową.
Równocześnie na wniosek mieszkańców Skoków zrzeszonych w Towarzystwie Miłośników Skoków i Ziemi Skockiej, którzy chcą w ten
sposób wyróżnić zasłużonego obywatela miasta Skoki, części ul. Rościńskiej na odcinku biegnącym przy cmentarzu parafialnym w Skokach,
zmieniono nazwę na ul. Arcybiskupa Mariana Przykuckiego.
15. Uchwałę nr XXVIII/210/2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skoki.
Uchwałą tą, Rada ustaliła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy w sprawach przewidzianych w ustawach oraz
w sprawach ważnych dla Gminy. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy i przeprowadza się je w celu:
- włączania mieszkańców w proces zarządzania Gminą;
- poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacji sprawie;
- budowania społeczeństwa obywatelskiego.
16. Uchwałę nr XXVIII/211/2017 w sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, którego
organem prowadzącym jest Gmina Skoki.
Omawianą Uchwałą, Rada ustaliła kryteria i odpowiadające im liczby
punktów, jakie będą stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku gdy liczba dzieci ubiegających się o przyjęcie
do przedszkola prowadzonego przez Gminę Skoki, będzie większa od
liczby miejsc w tym przedszkolu.
17. Uchwałę nr XXVIII/212/2017 w sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Skoki.

Uchwałą tą, Rada ustaliła kryteria rekrutacji oraz odpowiadające im
liczby punktów, jakie będą stosowane na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Skokach – dot. one uczniów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły i mają zastosowanie w przypadku, gdy po zakończeniu
naboru uczniów zamieszkałych w obwodzie szkolnym, szkoła jeszcze
dysponuje wolnymi miejscami
Rada przyjęła też do wiadomości:
- zreferowane przez Kierownika Referatu Oświaty Urzędu Miasta
i Gminy Beatę Nowak Szmyrę: Sprawozdania z wysokości w roku
2016 średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Skoki.
- przedstawione przez Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień Małgorzatę Szpendowską Wylegalską na Komisjach Rady:
- Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016.
- Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Roku 2016.
Przedstawione Sprawozdania przyjęto bez zastrzeżeń.
W trakcie wolnych wniosków dyskutowano i szukano sposobu zabezpieczenia sprawnego parkowania i zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu na Placu Powstańców Wielkopolskich oraz w zatoczkach na ul.
Jana Pawła Ii w Skokach.
Radni pozytywnie odnieśli się do propozycji Burmistrza dot. pobudowania nowej toalety publicznej przy Placu Powstańców Wielkopolskich i ul. Krętej w Skokach. W związku z pozytywną opinią Rady,
Burmistrz zapowiedział przystąpienie do opracowania dokumentacji
na wykonanie tego zadania.
Wszystkie podjęte Uchwały zostały przyjęte do realizacji przez
Burmistrza Miasta i Gminy.
Wszystkie też, zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w Internecie na stronie – http://skoki.nowoczesnagmina.pl
i wraz z Protokółem obrad znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta
i Gminy na stanowisku ds. Rady i jej organów – pokój nr 8.
Edmund Lubawy

Otwarty Konkurs Ortograficzny
o „Pióro Burmistrza”

pod patronatem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
oraz Koła Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
w Skokach

20 maja 2017 (sobota)
godz. 10.00

Biblioteka Publiczna w Skokach, ul. Rogozińska 1B
DYKTANDO INDYWIDUALNE W TRZECH KATEGORIACH:
uczniowie szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wspólnie z dorosłymi
DYKTANDO DRUŻYNOWE:
zespoły 2-5 osobowe, reprezentujące instytucje, zakłady pracy,
organizacje i stowarzyszenia oraz spontaniczne grupy koleżeńskie,
rodzinne, sąsiedzkie itp.
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:
zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie biblioteki do 8 maja 2017
REGULAMINY:
szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursu
dostępne są na stronie www.bibliotekaskoki.pl
oraz pod nr. tel. 61 82 42 281 lub 798 824 520

Serdecznie zapraszamy!
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Samoobsługowa
stacja naprawy rowerów
Gmina Skoki chce być przyjazną rowerzystom i dlatego dziś firma
pana Marcina Podrazy zamontowała na Rynku Samoobsługową Stację
Naprawy Rowerów. Jest to urządzenie służące rowerzystom do drobnych napraw, pompowania opon w rowerze. Stacja wyposażona jest
we wszystkie najbardziej potrzebne klucze, za pomocą których łatwo
można podreperować rower.
Naprawiona droga - ul. Malinowa w Skokach

Mamy tylko nadzieję, że urządzenie to będzie służyło mieszkańcom
i przejeżdżającym przez naszą gminę rowerzystom bardzo długo. Prosimy uszanujcie to, nie dewastujcie. Stacja jest monitorowana kamerami,
może to odstraszy wandali.
Karolina Stefaniak

Bieżące utrzymanie dróg
Już w miesiącu styczniu br. uruchomiono procedury wyboru
wykonawców do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2017.
Pierwsze zapytanie ofertowe skierowano do wyboru wykonawców świadczących:
Usługę transportową samochodem ciężarowym kruszywa i piasku
oraz pracę koparko – ładowarką przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych gruntowych. Na ogłoszone postępowanie złożono 10 ofert. Najkorzystniejsza była oferta firmy HEN – BUD ze Skoków z cenami za:
transport kruszywa z EKO-ZEC Poznań - 8,20zł/t,
transport piasku z KRUSZGEO w Niedźwiedzinach - 3,00 zł/t,
usługę samochodem ciężarowym - 58zł/godz.
usługę koparko – ładowarką - 63zł/godz.

Naprawiona droga Rejowiec – Ignacewo

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg. W postępowaniu
złożono 2 oferty. Najkorzystniejszy oferent wycenił wyremontowanie
1m2 nawierzchni drogi za kwotę 41,50 zł. Umowę na naprawę dróg
o nawierzchni asfaltowej zawarto z Publicznym Towarowym Transportem Drogowym z Budziszewka .
Równanie i wałowanie dróg gminnych gruntowych. Najkorzystniejszą
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Transportowo – Drogowe z Roszkowa,
oferując wyrównanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną i uwałowanie jej powierzchni walcem za cenę 0,06zł/ m2. W postępowaniu
uczestniczyło 7 firm.
Prace drogowe związane z punktowym utwardzeniem kruszywem
z recyklingu powierzchni dróg gruntowych w miejscach gdzie były
one nieprzejezdne trwały od miesiąca lutego do połowy kwietnia br.
W następnej kolejności utwardzone odcinki dróg jak i pozostałe drogi
gruntowe na długości ok. 100km zostaną poddane usłudze równania
i wałowania w drugiej połowie kwietnia br. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych rozpoczęto w pierwszych dniach marca i zakończono w połowie miesiąca.
W razie pojawienia się w nawierzchni dróg nowych ubytków, będą
one systematycznie naprawiane w ciągu całego roku przez wykonawców
wyłonionych w przeprowadzonych postępowaniach.
Adam Zdanowski

Dyskutowali o reformie oświaty
w naszej gminie
Kolejne spotkanie z cyklu „Masz głos - możesz decydować”, mieszkańców miasta i gminy Skoki z Burmistrzem Tadeuszem Kłosem,
odbyło się 31 marca.

Przybyło na nie ok. 50 osób. Głównym tematem była tym razem
oświata. Beata Nowak - Szmyra, kierownik referatu oświaty w urzędzie,
przedstawiła „Raport z realizacji zadań oświatowych w Gminie Skoki”.
Po zakończeniu prezentacji, rozpoczęła się dyskusja, w toku której
podkreślano rolę współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi,
działającymi na terenie gminy oraz współpracy z rodzicami.
Andrzej Surdyk, nauczyciel gimnazjum i przewodniczący miejscowej
organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego, poprosił o zorgani-
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zowanie spotkania z nauczycielami szkół podstawowej i gimnazjum,
w celu poinformowania ich o arkuszu organizacyjnym szkół na rok
szkolny 2017/2018.
Burmistrz Tadeusz Kłos stwierdził, że realizując jakiekolwiek działania związane z oświatą, trzeba mieć zawsze na uwadze przede wszystkim
dobro dziecka. Uczestnicy zostali też poinformowani przez obecnych
na spotkaniu dyrektorów szkół o planach, dotyczących zatrudnienia
nauczycieli i powierzania im w pierwszej kolejności nauczania przedmiotów, zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi podczas studiów.
Marta Smętek

Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola
publicznego prowadzonego
przez Gminę Skoki
Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Samorządowego im.
Kubusia Puchatka mają dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie
Gminy Skoki. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba
miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe / Dz.U. z 2017 r., poz.59 / Są
to : wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność
obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie , objęcie kandydata
pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość 5 punktów.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego, w sytuacji kiedy przedszkole
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod
uwagę kryteria, które zostały ustalone przez Radę Miejską Gminy
Skoki Uchwałą Nr XXVIII/211/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Tzw.
„ kryteria gminne” mają różną wagę punktową. Najwięcej, bo aż 5
punktów otrzyma kandydat, którego rodzice bądź opiekunowie prawni
są osobami pracującymi, prowadzą działalność gospodarczą bądź pobierają naukę w systemie dziennym. Tą samą liczbę punktów otrzyma
kandydat, którego rodzina jest objęta opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach. W sytuacji, kiedy rodzeństwo kandydata uczęszcza
do przedszkola, to otrzyma on 3 punkty. Najmniej, bo tylko 1 punkt,
zostanie przyznany kandydatowi, którego rodzeństwo, rodzice bądź
opiekunowie prawni uczęszczali do Przedszkola Samorządowego im.
Kubusia Puchatka w Skokach.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej,
rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do
wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenie to może podlegać
weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej
przez dyrektora przedszkola.
Beata Nowak-Szmyra

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej
szkoły podstawowej, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Skoki
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Skokach przyjęte zostaną dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do
klasy pierwszej dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Od roku
szkolnego 2016/2017, szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Skoki zobowiązana jest do stosowania na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów i odpowiadających im
punktów, które zostały określone Uchwałą Nr XXVIII/212/2017 Rady
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017 r.
Najwięcej punktów, bo aż 5 może zdobyć kandydat, którego rodzic
lub opiekun prawny jest osobą samotnie wychowującą dzieci. Trzy
punkty będą przyznane, jeżeli rodzeństwo kandydata uczęszcza do
danej szkoły. W przypadku, gdy rodzice lub rodzeństwo kandydata są
absolwentami danej szkoły, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyznane mu zostaną 2 punkty.

Z kolei jeden punkt otrzyma kandydat, którego dziadkowie zamieszkują w obwodzie danej szkoły.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej,
rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane
do wniosku o przyjęcie do szkoły. Oświadczenie to może podlegać
weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej
przez dyrektora szkoły.
Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 6-7
lat zachęcam do skorzystania z oferty Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Skokach/
Beata Nowak-Szmyra

Obwody szkół prowadzonych
na terenie Gminy Skoki
W dniu 30 marca 2017 r. Rada Miejska Gminy Skoki podjęła uchwałę Nr XXVIII/202/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
W uchwale tej został określony plan sieci publicznych szkół podstawowych, z których jedna jest prowadzona przez Gminę Skoki natomiast
druga przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” w Jabłkowie. Uchwała
zawiera również plan sieci klas dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 im.
Polskich Olimpijczyków w Skokach, które od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019r. prowadzone będą w Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Skokach .
Zgodnie z zapisem przedmiotowej uchwały z dniem 1 września 2017
r. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach stanie się
szkołą obwodową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII. Granice
obwodu tej szkoły wyznaczają następujące miejscowości : Antoniewo
Górne, Antoniewo Leśniczówka, Antoniewo, Bliżyce, Brzeźno, Budziszewice, Glinno, Gozdowiec, Jagniewice, Kakulin, Kuszewo, Nadmłyn,
Niedarzyn, Potrzanowo, Rakojady, Roszkówko, Rościnno, Skoki
,Wysoka. Dodatkowo ,wyłącznie dla uczniów klas VII i VIII Szkoły
Podstawowej w Jabłkowie – filia Lechlin i Rejowiec, szkoła obejmie
swym obwodem następujące miejscowości: Dzwonowo, Dzwonowo
Leśne, Chociszewko, Chociszewo, Grzybowice, Grzybowo, Ignacewo,
Lechlin, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Miączynek, Młynki, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska,
Sławica, Stawiany oraz Szczodrochowo.
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. Również ta szkoła z dniem 1 września
2017r. stanie się ośmioletnią szkołą, przy czym jej filie w Lechlinie
i Rejowcu będą w strukturze organizacyjnej klas I-VI. Szkoła ta ma również wyznaczony 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, Pomorzanki, Raczkowo, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica,
Stawiany, Szczodrochowo. ( z wyłączeniem uczniów klas VII i VIII
szkoły – filia Lechlin i Rejowiec, zamieszkałych w miejscowościach:
Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Chociszewko, Chociszewo, Grzybowice,
Grzybowo, Ignacewo, Lechlin, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Miączynek,
Młynki, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Rejowiec, Roszkowo, Sława
Wielkopolska, Sławica, Stawiany oraz Szczodrochowo.
Młodzież gimnazjalna, zamieszkała na terenie Gminy Skoki, w latach
szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 będzie realizować swój obowiązek
szkolny w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach,
albowiem z dniem 31 sierpnia 2017 r. Gimnazjum Nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków w Skokach kończy swoją działalność. Oczywiście uczniowie ci otrzymają świadectwa ukończenia gimnazjum.
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
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Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie informujące o sporządzeniu „Wykazu” gruntów
stanowiących część działki nr 23/1 Budziszewicach,
do wydzierżawienia.
Oznaczenie nieruchomości według katastru

Część działki nr 23/1 położona we wsi Budziszewice,
zapisana w kw PO1B/00046507/8

P o w i e r z c h n i a 0,6806 ha ( w tym : R V -0,1026 ha, R VI-0,0680 ha, Ps
nieruchomości
V-0,4700 ha, N – 0,0400 ha )
Opis nieruchomości

Grunt przeznaczony do dzierżawy położony jest na zapleczu byłego gospodarstwa rolnego stanowiącego posesję
o numerze porządkowym 9 i 9A w Budziszewicach

Przeznaczenie
w planie miejscowym oraz
Studium uwarunkowań  i
kierunków zagospodarowania przestrzennego

Działka bez określonego przeznaczenia w Planie z powodu utraty ważności tego dokumentu. W Studium powierzchnia oznaczona jako grunt kl. VI – stanowi obszar
zabudowy zagrodowej mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz działalności rolniczych i nierolniczych. Teren za
budynkiem gospodarczym to obszar przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności gospodarczej rolniczej
oraz zalesień. Obecnie w ewidencji gruntów tereny upraw
rolnych, w przewadze użytków zielonych.

Termin zagospodarowania

Obowiązek rolniczego wykorzystanie gruntu zgodnie
z zasadami określonymi przez ARiMR, związane z dopłatami do produkcji.

Czynsz wywo- 1,22 kwintala pszenicy w stosunku rocznym
ławczy
Obciążenia
działki

Uprawa gruntu będzie utrudniona z uwagi na wąski wjazd
od drogi asfaltowej

T e r m i n w n o - Należność za dzierżawę płatna będzie na wezwanie
szenia czynszu do 30 marca roku następującego po roku dzierżawy.
dzierżawnego
Opłata stanowić będzie równowartość wylicytowanego
w przetargu czynszu przeliczona na złote. Do przeliczenia stosowane będą średnie ceny pszenicy obowiązujące
w ostatnim roku uprawy, określone przez Główny Urząd
Statystyczny.
Informacja
o przeznaczeniu
do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,
najem lub dzierżawę

Działka przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego.
Umowa dzierżawy zawarta zostanie na czas nieoznaczony, a jej podpisanie nastąpi niezwłocznie po upływie
terminów wymaganych przepisami.
W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne,
które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art.6
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego (Dz.U.z 2012, poz. 803 ze zm.) i zamieszkują co
najmniej od 5 lat na terenie Gminy Skoki.

Załącznik mapowy do „wykazu”

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

nazwa stanowiska pracy: podinspektor ds. gospodarki odpadami

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele
innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach wynosił mniej niż 6%.
Wymagania niezbędne:
- Wykształcenie wyższe;
- Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach;
- Biegła obsługa komputera, obowiązkowość, terminowość, dobra organizacja pracy,
komunikatywność;
- Prawo jazdy kat. B;
- Kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do czynności
prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
- Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:
- Wykształcenie wyższe drugiego stopnia – kierunkowe lub kierunkowe podyplomowe
w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami;
- Doświadczenie w pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z wymaganiami, bądź
doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym;
Zakres głównych, wykonywanych zadań na stanowisku:
- Organizacja systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Skoki;
- Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- Nadzorowanie właścicieli nieruchomości w zakresie wykonywania przez nich obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad wykonywaniem prac
zleconych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
- Obsługa systemu informatycznego związanego z gospodarką odpadami komunalnymi;
- Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i dokumentacji wymaganej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach oraz
projektów zmian w tym zakresie;
- Przedkładanie organom przewidzianych przepisami sprawozdań;
- Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z gospodarką odpadami;
Wymagane dokumenty:
- List motywacyjny;
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
- Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- Kserokopie świadectw pracy – dotyczy kandydatów ze stażem pracy;
- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
- Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli
kandydat takimi dysponuje);
- Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie przepisów lub umów
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
- Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych;
- Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie
wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które
będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych - wywołujących uzasadnione
podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami
wynikającymi z ustawy;
Proponowane warunki zatrudnienia:
Wyłoniony w drodze naboru kandydat otrzyma następujące warunki pracy:
Umowę o pracę na czas określony na 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, następnie po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (dotyczy osób
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym) lub po uzyskaniu
pozytywnej opinii przełożonego, umowę o pracę na czas nieokreślony.
Praca w godzinach pracy Urzędu, zasadniczo w budynku Urzędu, z koniecznością wyjazdów na teren gminy. Praca związana jest z obsługą interesantów.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub
doręczone listownie w terminie do 28 kwietnia 2017 na adres: Urząd Miasta i Gminy
w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych
kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. gospodarki odpadami. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje
data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.
Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Urzędu. Regulamin dostępny jest również w BIP Urzędu. Druki kwestionariusza osobowego można pobrać
w sekretariacie Urzędu bądź z BIP Urzędu.
Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Sekretarz Gminy, nr tel. 61
8925 800. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działek w Skokach w rejonie ul. Czereśniowej, Wiśniowej, Malinowej i Brzoskwiniowej w Skokach
1. Oznaczenie działek
cena
wywoławcza
brutto
56 445 zł

oznaczenie działki

powierzchnia

opis nieruchomości

858/124
PO1B/00057904/1

0,1065

ul. Brzoskwiniowej, teren lekko pochyły, dojazd
drogą gruntową

858/123
PO1B/00057904/1

0,1224

858/122
PO1B/00057904/1

0,1115

ul. Brzoskwiniowej, teren lekko pochyły, dojazd
drogą gruntową, graniczy w niewielkim stopniu
z lasem
ul. Brzoskwiniowej, teren lekko pochyły, dojazd
drogą gruntową, graniczy z lasem

858/121
PO1B/00057904/1

0,1064

ul. Brzoskwiniowej, teren lekko pochyły, dojazd
drogą gruntową, graniczy z lasem

56 392 zł

858/117
PO1B/00057904/1

0,1174

ul. Wiśniowej, teren pochyły, dojazd drogą
gruntową, graniczy z lasem

62 222 zł

858/116
PO1B/00057904/1

0,1011

ul. Wiśniowej i Czereśniowej, teren lekko
pochyły , dojazd drogą gruntową

53 583 zł

858/115
PO1B/00057904/1

0,0900

ul. Czereśniowej, teren lekko pochyły, dojazd
drogą gruntową

47 700 zł

858/114
PO1B/00057904/1

0,0971

ul. Czereśniowej i Brzoskwiniowej, teren lekko
pochyły , dojazd drogą gruntową

51 463 zł

858/107
PO1B/00057904/1

0,0934

49 502 zł

858/106
PO1B/00057904/1

0,0997

ul. Wiśniowej i Czereśniowej, teren płaski,
dojazd drogą gruntową, graniczy z działką przez
który przebiega linia średniego napięcia
ul. Brzoskwiniowej, teren lekko pochyły, dojazd
drogą gruntową

858/105
PO1B/00057904/1

0,0977

ul. Brzoskwiniowej, teren lekko pochyły, dojazd
drogą gruntową

51 781 zł

858/104
PO1B/00057904/1

0,1188

ul. Brzoskwiniowej, teren lekko pochyły, dojazd
drogą gruntową

62 964 zł

64 872 zł
59 095 zł

52 841 zł

wysokość wadium
i termin wpłaty

termin przetargu

6 000 zł do
08.05.2017 r.
(poniedziałek)
6 000 zł do
08.05.2017 r.
(poniedziałek)
6 000 zł do
08.05.2017 r.
(poniedziałek)
6 000 zł do
08.05.2017 r.
(poniedziałek)
6 000 zł do
08.05.2017 r.
(poniedziałek)
5 000 zł do
08.05.2017 r.
(poniedziałek)
5 000 zł do
08.05.2017 r.
(poniedziałek)
5 000 zł do
08.05.2017 r.
(poniedziałek)
5 000 zł do
08.05.2017 r.
(poniedziałek)
5 000 zł do
08.05.2017 r.
(poniedziałek)
5 000 zł do
08.05.2017 r.
(poniedziałek)
6 000 zł do
08.05.2017 r.
(poniedziałek)

12.05.2017 r.
(piątek)
g. 9:00
12.05.2017 r.
(piątek)
g. 9:30
12.05.2017 r.
(piątek)
g. 10:00
12.05.2017 r.
(piątek)
g. 10:30
12.05.2017 r.
(piątek)
g. 11:00
12.05.2017 r.
(piątek)
g. 11:30
12.05.2017 r.
(piątek)
g. 12:00
12.05.2017 r.
(piątek)
g. 12:30
12.05.2017 r.
(piątek)
g. 13:00
12.05.2017 r.
(piątek)
g. 13:30
12.05.2017 r.
(piątek)
g. 14:00
12.05.2017 r.
(piątek)
g. 14:30

2. Charakterystyka nieruchomości i jej przeznaczenie. Działki położone w miejscowości Skoki, w rejonie ulic Antoniewskiej i Rakojedzkiej. Dojazd do działek
drogą gruntową. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Warunki zabudowy. Szczegółowe warunki zabudowy określa Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki w części miasta Skoki
zatwierdzony uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 r. Podstawowe warunki zabudowy to:
- lokalizacja wg obowiązującej i nieprzekraczającej linii zabudowy 5 m od granicy drogi
- forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi
- możliwość lokalizacji garaży wolnostojących
- maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych
- maksymalna wysokość do kalenicy 9 m
- kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35° - 45°
- pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej
- ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych
- zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”
- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu
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 8 maja 2017 r. (poniedziałek). Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer
działki i jej położenie.
6. Termin i miejsce przetargu : Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro - Segment
B, 12 maja (piątek) w godzinach 9:00 - 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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Nasi na półmaratonie w Gdyni
W czasie, gdy w Sławicy rozpoczynaliśmy sezon turystyczny, dwóch
mieszkańców naszej gminy „rzuciło się na głębokie wody” i rozpoczęli
swój sezon biegowy nad Bałtykiem. 19 marca w Gdyni organizowany
był ONICO GDYNIA PÓŁMARATON (21,097 km).
W imprezie wzięło udział ponad 6.000 osób w tym dwóch (o tylu
wiemy) „naszych” Mariusz Kaźmierczak z Roszkowa oraz Paweł
Poniewski ze Sławy Wielkopolskiej.
Trasa półmaratonu prowadziła przez główne ulice Gdyni, nadbrzeżem prowadząc na linię mety. Mimo, że warunki pogodowe nie rozpieszczały, bo silny wiatr dawał o sobie znać, to Skoczanie szczęśliwie
ukończyli bieg.
Mariusz zajął miejsce 1661 z czasem 1:43:15, a Paweł miejsce 2727
z czasem 1:50:19. Obu finisherom serdecznie gratulujemy!
Życzymy samych szczęśliwych startów i met oraz trzymamy kciuki za
wszystkich półmaratończyków z naszej małej ojczyzny już w najbliższą
niedzielę w Poznaniu. Powodzenia 
Jagoda Jung-Kaźmierczak

Wszystkim naszym finisherom serdecznie gratulujemy oraz życzymy
udanego i bezkontuzyjnego sezonu biegowego! 

Skoczanie biegają na potęgę
– tym razem podbili Poznań
26 marca znowu mieliśmy okazję dopingować mieszkańców Gminy
Skoki w swoich półmaratońskich podbojach, tym razem w stolicy
Wielkopolski odbył się 10.PKO Poznań Półmaraton. Przypomnijmy,
półmaraton to bieg długości 21,097 km, a więc to już coś.
Biegacze startowali z ul. Grunwaldzkiej, a finiszowali na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Meta poznańskiego półmaratonu
znajdowała się w jednej z hal MTP, gdzie na zawodników czekało
prawdziwe widowisko stworzone z gry świateł i energicznej muzyki.
Pogoda biegaczom dopisała i pozwalała na realizację życiowych wyników…
Bieg ukończyło 10 389 biegaczy, wśród nich 23 mieszkańców
naszej Gminy (o tylu wiemy, jeśli był ktoś jeszcze prosimy
o kontakt):
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Imię i nazwisko
MAREK DUDUŚ
MAGDALENA NOWAK
MARIUSZ KAŹMIERCZAK
ŁUKASZ KRUK
MONIKA LEHMANN
PAWEŁ PONIEWSKI
SZYMON LEŚNIEWICZ
MARCIN PIKUŁA
BARTOSZ SEIDLER
KRZYSZTOF KRUPA
KATARZYNA BOROWCZYK
ROBERT OKSZA-SKIBIŃSKI
KRZYSZTOF KULUS
KATARZYNA MALEC
TOMASZ KAMIŃSKI
MIROSŁAW JASIŃSKI
WANDA BIAŁA
JAROSLAW KOŁB
JUSTYNA KAMIŃSKA
JOANNA HLOŻEK
DANUTA MAZUR
MARTA GOŁEMBOWSKA
JAROSŁAW ROGALIŃSKI

Czas brutto
01:34:44
01:43:32
01:42:58
01:46:28
01:43:10
01:55:00
01:54:18
02:06:56
02:04:28
01:59:10
02:08:55
02:06:56
02:14:32
02:14:01
02:20:09
02:20:09
02:18:29
02:28:56
02:36:46
02:39:49
02:39:21
02:43:51
02:43:51

Czas netto
01:34:29
01:38:56
01:40:18
01:41:40
01:42:42
01:50:10
01:52:12
01:55:13
01:56:59
01:57:12
01:57:46
01:59:27
02:02:21
02:03:34
02:07:58
02:08:05
02:11:23
02:16:16
02:22:53
02:26:20
02:27:39
02:31:11
02:31:11

Min/km
04:29
04:41
04:45
04:49
04:52
05:13
05:19
05:28
05:33
05:33
05:35
05:40
05:48
05:51
06:04
06:04
06:14
06:28
06:46
06:56
07:00
07:10
07:10

Wszystkich biegaczy już dziś zapraszamy do udziału w imprezach
biegowych, a parę ich będzie w Skokach, pierwszą z nich są IV Skockie
przełaje z imprezą towarzyszącą II Mistrzostwami Skoków w Nordic
Walking.
Jagoda Jung-Kaźmierczak

Sezon turystyczny otwarty
Od wielu lat gminy leżące na terytorium Parku Krajobrazowego
„Puszcza Zielonka” tj. Skoki, Murowana Goślina, Kiszkowo, Pobiedziska, Czerwonak i Swarzędz organizują imprezę inaugurującą
rozpoczęcie sezonu turystycznego na obszarze Puszczy. Od trzech lat
sercem tego wydarzenia jest zajazd „Gościniec Winnica” w Sławicy
w Gminie Skoki. Jest to impreza dedykowana pieszym, rowerzystom
i biegaczom.
Tym razem 19 marca na trasę 30 km w „Puszczę Zielonkę” wyruszyło
blisko 200 rowerzystów, na trasę 11 km wokół jez. Włókna ponad 100

piechurów z kijkami i blisko 30 biegaczy.
Pogoda w tym dniu dopisała, humory też. Na ponad 300 uczestników
na mecie czekał Burmistrz Gminy Skoki Tadeusz Kłos, który oficjalnie
dokonał otwarcia sezonu turystycznego, życząc wszystkim samych
pozytywnych wrażeń na turystycznych szlakach „Puszczy Zielonki”
i nie tylko.
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Rajd zakończyło rozlosowanie wśród zgłoszonych w terminie uczestników gadżetów turystycznych.
Do zobaczenia na szlaku
Karolina Stefaniak

„Wełna” w rundzie wiosennej.
Czy powrócą do IV Ligi?
Zmiana trenera i powrót Tomasza Bekasa w miejsce Pawła Kutyni
oraz przejęcie Dawida Jasińskiego z „Nielby” i powrót do gry Bartosza
Wojciechowskiego, to najważniejsze przedsięwzięcia podejmowane
przez Zarząd Klubu, a zarazem nadzieje na poprawę kondycji i pozycji
naszych piłkarzy w Klasie Okręgowej. I już rezultaty pierwszych meczy po tych działaniach pokazują, że były one trafne i mogą zapewnić
piłkarzom „Wełny” powrót do IV ligi. Ale po kolei:
Tegoroczną inaugurację sezonu wiosennego zawodnicy i kibice
„Wełny” przeżyli 19 marca na meczu wyjazdowym z niżej notowaną
„Notecią” Rosko. I tam od razu czekał ich kubeł zimnej wody- mecz
zakończył się przegraną skoczan z wynikiem 1:2, a strzelcem bramki
dla „Wełny” był Arkadiusz Dereżyński. Ale mecz ten zakończył się też
kontuzją Dawida Jasińskiego, zawodnika z którym „Wełna”, łączyła
nowe nadzieje, a którego złamana ręka na dłuższy okres wyłączyła z gry.
Wynik ten, dopełnił czarę goryczy szukającego sposobu na poprawę
rezultatów swych zawodników Zarządu „Wełny” i ostatecznie doprowadził do zerwania kontraktu z trenerem Pawłem Kutynią i zaangażowania w jego miejsce Tomasza Bekasa. Ten ostatni funkcję trenera
„Wełny” pełnił w czasach gdy „Wełna” odnosiła sukcesy w IV Lidze.
O tym, że było to przedsięwzięcie trafne, okazało się już w najbliższych tygodniach – inne podejście i ustawienie zawodników oraz wzrost
ich wiary w siebie jak i w działanie nowego trenera zdziałały cuda.
26 marca, na boisku przy ul. Parkowej, „Wełna” starła się z zamykającą Tabelę Klasy Okręgowej „Iskrą” Wyszyny i gromiąc przeciwnika, mecz ten zakończyła zwycięstwem z wynikiem 9:0. Na wynik ten
złożyły się gole strzelone przez: Jakuba Ślósarczyka – 3, Arkadiusza
Dereżyńskiego i Błażeja Rajewskiego – po 2 oraz przez Bartosza
Wojciechowskiego – 1. Całość dopełniła bramka samobójcza strzelona
przez zawodnika „Iskry”.
Z kolei, 1 kwietnia „Wełna” udała się na boisko „Noteci” Czarnków,
a więc drużyny z którą w rundzie jesiennej przed własną publicznością
sromotnie przegrała z wynikiem 3:7. Mecz, z tym trudnym, stojącym
w czołówce Tabeli przeciwnikiem, ostatecznie zakończył się tryumfem
„Wełny” z wynikiem 5:2. O jego wyniku zadecydowały bramki zdobyte
przez Jakuba Ślósarczyka, Michała Gruszkę, Błażeja Rajewskiego,
Arkadiusza Dereżyńskiego i Mateusza Futro.
Ostatnim spotkaniem, z udziałem naszej drużyny, które udało nam
się odnotować przed oddaniem numeru do druku, był rozegrany na
boisku w Skokach mecz, w którym rywalem „Wełny” byli zawodnicy
„Płomienia” Połajewo. Mecz, z plasującym się w pierwszej części Tabeli
przeciwnikiem, przyniósł wygraną „Wełny” z rezultatem 3:1. Strzelcami
bramek dla skoczan tym razem byli: Arkadiusz Dereżyński, Michał
Gruszka i Miłosz Graczyk.
Kolejnym przeciwnikiem „Wełny”, tym razem - w Wielką Sobotę
15 kwietnia, na wyjeździe będzie zespół „Unii” Wapno Ale o tym już
w majowym wydaniu naszego miesięcznika.
Edmund Lubawy

swoje zespoły.
Drużyny podeszły do turnieju bardzo poważnie. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Miejsce

Zespół

1.

Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Skokach

2.

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie

3.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach

4.

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Rozwoju” w
Skokach

5.

Przedszkole Publiczne „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie

6.

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

miejsca 7 – 9 zajęli: Akademia Futbolu 2012 Skoki, KS Wełna Skoki,
Szkoła Podstawowa w Jabłkowie.
Kapitanowie wszystkich drużyn wybrali najlepszego zawodnika
i bramkarza turnieju. Najlepszym bramkarzem okazał się Paweł Giersig
z Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie, a królem
strzelców i najlepszym zawodnikiem został Mateusz Stiller reprezentujący Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Skokach.
Wszystkie zespoły otrzymały od Burmistrza pamiątkowe dyplomy.
Puchary trafiły do rąk pierwszej trójki, która zgodnie zadecydowała, że
nagrody pieniężne przekażą chorej Justynce. Nie można mieć żadnych
wątpliwości, że tego dnia to rodzice zagrali dla dzieci - okazali tym
samym wielkie serce.

Podziękowania za pomoc w sprawach organizacyjnych należą się:
Paniom ze Świetlicy Środowiskowej w Potrzanowie, panu Grzegorzowi
Samolowi za pomoc w sędziowaniu turnieju oraz panu Bartłomiejowi
Wiśniewskiemu za fotorelację z imprezy.
Tomasz Jarzembowski

Agroturystyka SOŁTYSÓWKA metą
VI Rajdu rowerowego w nieznane
200 osób zgłosiło chęć udziału w rajdzie rowerowym, który tak
naprawdę nie wiadomo gdzie poprowadzi. To idea rajdu w nieznane,
skockiego pomysłu, który wywiódł w pole na przestrzeni lat ponad
1000 osób.
Dwie grupy wyruszyły spod Gimnazjum w Skokach. Pierwsza, mniejsza, na trasę sportową, o szybkim tempie, licząca do tajemniczej mety
50 km. Druga grupa, znacznie liczniejsza na trasę 25 km.

I Turniej Piłki Nożnej „Rodzice
– Dzieciom” o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki
26 marca odbył się turniej piłki nożnej dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół, przedszkoli oraz klubów sportowych z gminy Skoki.
Wszystkie 9 zespołów przyjęło zaproszenie Burmistrza. Na boisku było
dużo walki, zaangażowania i wiele emocji. Podczas turnieju komitet
społeczny „Dla Justynki” prowadził zbiórkę pieniędzy dla chorej dziewczynki uczęszczającej do Niepublicznego Przedszkola Językowego
„Akademia Rozwoju”. Akcję wsparło wielu kibiców dopingujących

Dokończenie na str. 16
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Wszyscy zjechali się niedaleko Obornik, w Żernikach w Agroturystyce SOŁTYSÓWKA pana Adama Stańko i jego rodziny. Na mecie
czekała pyszna grochówka z żołnierskiego kotła, placek, kawa i herbata. Był też czas aby zwiedzić to urokliwe miejsce, w którym można
odetchnąć od zgiełku miasta. Rajd zakończył konkurs z nagrodami.
Ponad 100 szczęśliwców nie odjechało w ok. 22 km trasę powrotną
do domu z pustymi rękoma. Rajd został dofinansowany w 85% ze
środków Unii Europejskiej w ramach 3,5 mln zł pozyskanych przez
Gminę Skoki na zadanie pod nawą „Budowa Zintegrowanego Punktu
Przesiadkowego w Skokach”.
Kolejne rajdy już niebawem, zapraszamy m.in. II Rajd Bibliotekarz 6
maja – zapisy już trwają (turystyka@gmina-skoki.pl, 691 726 319) oraz
X Jubileuszowy Rajd z okazji Dnia Dziecka 27 maja, zapisy wkrótce.
Karolina Stefaniak

Skoczanie drużynowymi Mistrzami
Powiatu w Szachach i w Warcabach
9 kwietnia, z udziałem 5 drużyn, w Wapnie rozegrano Powiatowy
Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”. Startująca w nim reprezentacja
Gminy Skoki w składzie: Przemysław Sydow oraz jego córki Anita
i Weronika Sydow zasilona Bronisławem Piechockim ostatecznie
zdobywając 9 punktów, kolejny raz okazała się najlepszą w powiecie
i zdobyła tytułową Złotą Wieżę. Kolejne miejsca w Turnieju zdobyły:
Gmina Wągrowiec – 6 punktów, Gmina Wapno – 3 punkty, Gmina
Gołańcz – 3 punkty i II drużyna Wapna – 3 punkty.
Podobne zwycięstwo i Tytuł Mistrza Powiatu w Turnieju Warcabów
„64 Polowych” wywalczyła też skocka drużyna rodzinna występująca
w składzie: Robert Tyl oraz jego syn Mateusz i córka Aleksandra oraz
siostrzeniec Patryk Szymkowiak. Skoczanie wywalczyli 11 punktów.
Plasujące się za nimi reprezentacje zdobywając mniejszą ilość punktów,
musiały zadowolić się zajęciem kolejnych miejsc, w tym: Miasto Wągrowiec - 7 punktów, Gmina Wągrowiec – 4 punkty oraz Gołańcz – 2 punkty.
Edmund Lubawy

Będzie nowa inwestycja:
Zmodernizowana ulica Dworcowa
i Zintegrowany Punkt Przesiadkowy
w Skokach
Przy wykorzystaniu środków unijnych w br. zostanie zmodernizowana ulica Dworcowa i powstanie Zintegrowany Punkt Przesiadkowy
w Skokach łącznie z zatoką dla autobusów i wiatą przystankową dla
podróżnych oraz wiatą rowerową i parkingiem dla samochodów.
O rozmiarach tego zadania pisaliśmy w marcowym wydaniu „Wiadomości”. Dlatego nie wnikając w szczegóły, dzisiaj pragniemy poinformować, że na ogłoszony przez Burmistrza przetarg na realizację tego
przedsięwzięcia wpłynęło 5 ofert, przy czym wszystkie odpowiadały
warunkom przetargu, w tym terminowi wykonania zadania oraz okresowi przedłużonej gwarancji.
Spośród tych ofert najkorzystniejszą cenowo ofertą okazała się oferta
Firmy: KOMA Mariusz Kowalski ze Stęszewa, która naszą inwestycję
zobowiązała się wykonać za cenę 3 108 739,43 zł w terminie do 15
grudnia 2017 r. z 24 miesięcznym okresem przedłużonej gwarancji.
Dwie spośród pozostałych ofert cenowo były zbliżone do wybranej
oferty- różnica dochodziła do 70 000 zł, a najdroższa oferta opiewała
na 3 977 905,29 zł.
Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 12 kwietnia 2017.
Edmund Lubawy
Gmina Skoki jako członek Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
pozyskała ponad 3,5 mln zł z Unii Europejskiej na dofinansowanie:

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

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

GMINA
SKOKI

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO!
Bądź widoczny na drodze!

Poruszając się pieszo lub rowerem o zmierzchu, bądź w porze nocnej,
lub w złych warunkach atmosferycznych po drodze publicznej w terenie
niezabudowanym, zaopatrz się w elementy odblaskowe, które zwiększą Twą
widoczność dla kierowców i mogą uratować Ci zdrowie, a nawet życie.
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I etap Grand Prix Skoków
w Biegach Przełajowych
W środę 29 marca br. po ścieżkach lasu przyległego do hali widowiskowo – sportowej w Skokach w godzinach popołudniowych miał
miejsce I etap Grand Prix Skoków w Biegach Przełajowych.
Cały cykl składa się z VI biegów (szczegóły na plakacie i stronie
www.aktywneskoki.pl) By zostać sklasyfikowanym na koniec cyklu,
otrzymać pamiątkowy medal i brać udział w losowaniu nagród wystarczy ukończyć 4 z w/w 6 etapów. Bieg główny, ogólnodostępny dla
zawodników, którzy w tym roku kończą 16 lat i starszych to dystans 4
km. Dzieci i młodzież szkolna (do 15 roku życia włącznie) startuje na
dystansach od 150 m do 1 km.
Wyniki I etapu, galeria zdjęć, aktualności oraz regulamin, i formularz
zapisów na kolejne biegi znajduje się na stronie: www.aktywneskoki.pl
Wyniki biegów dzieci i młodzieży:
Biegu przedszkolaków – kat J0 – rocznik 2010 i młodsi na dystansie 150
m: Nowaczkiewicz Adam - Skoki, Borowicz Amelka - Skoki
Kat. J7 – klasy I – III Szkoły Podstawowej – roczniki 2007 – 2009 –
dystans 300 m: Teofilewski Tomasz - Skoki, Nowaczkiewicz Urszula
– Skoki
Kat. J10 – klasy IV – VI Szkoły Podstawowej – roczniki 2004 – 2006
– dystans 500 m: Teofilewska Zofia – Skoki, Kruś Szymon – Skoki,
Rojtek Alicja – Skoki
Kat J13 – klasy I – III Gimnazjum – roczniki 2001 – 2003 – dystans 1 km:
Konieczny Krystian – Skoki, Inda Andrzej – Skoki, Kozber Przemysław
– Skoki, Słomiński Kamil – Budziszewice, Teofilewska Łucja - Skoki
Balicki Adam – Roscinno, Szymański Szymon – Rościnno
Na koniec wszystkich etapów będzie oczywiście podział na kategorie
dziewcząt i chłopców.
W biegach młodzieżowych wystartowali tylko mieszkańcy naszej gminy.
Dziękuję wszystkim uczestnikom udziału i gratuluję ukończenia swoich
biegów. Osobno dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów.
Gorąco zapraszam na drugi etap, który odbędzie się w środę po Wielkanocy tj. 19 kwietnia br.
Wiesław Nowak
Całe podium biegu głównego na dystansie 4 km opanowali mieszkańcy naszej gminy (łącznie w biegu głównym wystartowało 15 przedstawicieli
gminy), a szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela:
Miejsce

Nazwisko

Imię

Miejscowość

Klub

Rocznik

Kategoria

Czas

1

TYLL

Mateusz

Kakulin

1999

M16

14:34

2

KONIECZNY

Kacper

Sławica

1997

M16

15:59

3

SZNAJDER

Krzysztof

Skoki

1987

M20

16:26

4

CHRUŚCICKI

Jarosław

Murowana Goślina

1969

M40

16:26

5

ROJTEK

Waldemar

Wągrowiec

1970

M40

17:13

6

TEOFILEWSK

Piotr

Skoki

1999

M16

17:42

7

LUDZKOWSKI

Andrzej

Murowana Goślina

1969

M40

17:47

8

MENDERA

Marika

Skoki

1988

K20

18:14

9

KOZIELCZYK

Anna

Rościnno

1983

K30

18:16

10

GALIŃSKI

Jarosław

Skoki

11

BOROWCZYK

Katarzyna

Skoki

1979

M30

18:32

HART SKOKI

1983

K30

19:52

12

WIĄCEK

Wiesław

Skoki

1948

M60

20:58

13

CIBAIL

Beata

Rościnno

HART SKOKI

1968

K40

20:58

14

KULUS

Krzysztof

Skoki

HART SKOKI

1975

M40

21:16

15

KOŚCIELNIAK

Maciej

Czerwonak

Czerwonak Biega

1997

M16

21:45

16

KOŚCIELNIAK

Dagmara

Czerwonak

Czerwonak Biega

1977

K30

22:19

17

LUDZKOWSKA

Klaudia

Murowana Goślina

1999

K16

22:33

18

LISIECKA

Anna

Rościnno

HART SKOKI

1995

K20

24:10

19

BERENDT

Anna

Skoki

HART SKOKI

1992

K20

24:11

20

HLOŻEK

Anna

Skoki

1979

K30

25:20
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„Harfa” ma już 50 lat
Miesiące marzec i kwiecień, to miesiące Wielkiego Postu. Chór
„Harfa” corocznie włącza się w uświetnienie tych dni podczas śpiewu
na mszach świętych. Wielkopostne pieśni, tak jak kolędy w okresie
bożonarodzeniowym oddają nastrój liturgii tego okresu.
19 marca w Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie Emerycki Zespół
Śpiewaczy „Harfa” zaśpiewał na mszy o godzinie 10:00, a przede mszą
odśpiewano wspólnie z wiernymi Gorzkie Żale, uzgadniając najpierw to
z prowadzącą śpiewy w kaplicy, panią Danutą Kłosowską. Trzecia część
Gorzkich Żalów składała się z odśpiewania Pobudki, Hymnu , Lamentu
duszy nad cierpiącym Jezusem oraz rozmowy duszy z Matką Bolesną.
Na mszy Zespół zaśpiewał następujące pieśni: „Mój Mistrzu”,
„Zbawienie przyszło przez krzyż”, „Golgoto”, „Jeszcze się kiedyś
rozsmucą”, „Krzyżu Chrystusa”, „Nie zdejmę krzyża”, „Rysuję krzyż”
i „O Boże Panie mój”.
Podobny scenariusz miała msza śpiewana w sobotę 1 kwietnia (to
nie prima aprilis) w kościele pw. Świętego Mikołaja w Sokach o godzinie 18:00 na zaproszenie księdza proboszcza Karola Kaczora, przy
współudziale organisty pana Pawła Białego.
Dzień później, 2 kwietnia „Harfa” brała udział w Inscenizacji z okazji
650- lecia Miasta Skoki pt. „Moje miasto na przestrzeni wieków”.
Przedstawienie powstało z myślą o przekazaniu Skoczanom i miłośnikom Skoków informacji o dziejach miasta. Spektakl z udziałem dzieci,
młodzieży i dorosłych uatrakcyjnił obchody jubileuszowe 650- lecia
miasta. Jednocześnie Zespól „Harfa” uczcił swoje 50- lecie powstania
(było to w 1967 roku na 600 lecie miasta). To bardzo ważne wydarzenie
dla lokalnej społeczności.
Niewielu z nas interesuje się historią swojego miasta, a wcielając
się w role historycznych postaci i uczestnicząc w ważnych dla miasta
zdarzeniach, wzmocniliśmy naszą skocką tożsamość. „Harfa” uczyniła
to w momencie zaśpiewania trzech tematycznych pieśni: „Pieśni o rodzinnym mieście”, „O Skokach” oraz „Skoczanki”.
Jednocześnie przed salą widowiskową zespoły artystyczne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje działające w mieście i gminie Skoki
urządziły wystawy swego dorobku. Zespół „Harfa” dorobek swego
50- lecia przedstawił na planszach oraz na prezentowanych kronikach
i zdobytych trofeach- patrz na fotografię, na której widzimy od lewej:
Gabrielę Bałażyk- zajmuje się zespołami działającymi przy Bibliotece
Publicznej, Antoniego Wiśniewskiego – dyrygenta „Harfy, Bronisława
Chudziaka – członka Chóru oraz Kazimierę Głazowską i Barbarę
Szymkowiak – członkinie Chóru.
Antoni Wiśniewski

w Skokach” organizowane są przez skocką książnicę od dziesięciu lat.
Pierwsze miało miejsce w kwietniu 2008 roku.
Sylwia Popadowska

SIDE EFFECT POZA KONKURENCJĄ
Są młodzi, radośni, bardzo zgrani, rozśpiewani i roztańczeni.
Z powodzeniem wykonują coraz trudniejszy repertuar. Na tegorocznej WITRYNIE zdobyli pierwsze miejsce. Do piosenki „Granda”
Moniki Brodki stworzyli swoistą muzyczną inscenizację. Side Effect

prowadzony przez Karinę Olejniczak i Mateusza Dońca skupiający
młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną jest szansą dla młodych
artystów, chcących rozwijać muzyczne pasje. Większość z nich zaczęła
karierę w Grupie Artystycznej SKOCZKI. Side Effect z powodzeniem
kontynuuje artystyczne dzieło.
Zdjęcia: Jacek Dukszta
Elżbieta Skrzypczak

Skoczki na złoty medal
Podczas sobotniej WITRYNY w Wągrowcu, Grupa Artystyczna
SKOCZKI, pokazała klasę wokalną i taneczną, godną zawodowców.
Piosenka Marka Grechuty „Nie dokazuj” okazała się zwycięską

Na urodzinach u Andersena
25 marca po raz kolejny młodzi Skoczanie mieli okazję uczestniczyć
w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorkę Magdalenę
Pawelec. Tym razem dzieci poznały techniki animacji przedmiotów.
Dzięki nim w skockiej książnicy ożyły i zarazem nabrały innego znaczenia m.in. kawałki folii, składane krzesła, kije od mopów, poduszki,
rury od odkurzaczy, ramy od obrazów, a nawet książki. Przyniesione
przez dzieci ubrania pozwoliły stworzyć niezapomniane kreacje, które
wprawione w ruch podbiły serca uczestników spotkania. Wyobraźnia,
a co za tym idzie kreatywność w działaniu dzieci i ich rodziców przeszła
najśmielsze oczekiwania i nie tylko im sprawiła wiele radości. Mamy
nadzieję, że to sobotnie spotkanie zapisze się w ich pamięci na długo.
Impreza zorganizowana została z okazji Międzynarodowego Dnia
Książki dla Dzieci obchodzonego w dniu 2 kwietnia, w rocznicę urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Tematem
przewodnim zajęć była baśń „Imbryk”. Spotkania z cyklu „Andersen

w grupie kilkunastu innych, zaśpiewanych przez rówieśnicze zespoły
wokalne. Instruktor grupy – Małgorzata Wiśniewska – aby osiągnąć
najwyższy stopień podium, poczyniła wiele przygotowań ze swoimi
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uczniami. Pierwsze miejsce to dla nas wszystkich wielka radość
i duma. Minimalnie dalej, bo na drugim miejscu uplasowała się w tym
roku sekcja taneczna SKOCZKÓW. Przypomnijmy, w ubiegłym roku
zwycięzcy!!! Mix przebojów „Good job” w opracowaniu Katarzyny
Kędziory - Dukszty i Jacka Dukszty znakomicie podkreślił predyspozycje młodych tancerzy. I tak trzymać, bo to naprawdę dobra praca!!!
Zdjęcia: Jacek Dukszta
Elżbieta Skrzypczak

Wstążeczki, koraliki, piórka,
cekiny i... jajka
Rodzinne spotkania w skockiej książnicy i wspólne ozdabianie wielkanocnych jajek stało się tradycją. Młodzi skoczanie wraz z rodzicami,
dziadkami i opiekunami w środowe popołudnie 5 kwietnia spotkali
się, by pod czujnym okiem Małgorzaty Zaganiaczyk zgłębiać tajniki
zdobienia świątecznych jajek. Było bardzo miło, wesoło i kolorowo.

Wielopokoleniowa grupa uczestników Wielkanocnego Czarowania
z dostępnych materiałów wyczarowała ogrom różnokolorowych oraz
przyozdobionych rozmaitymi wzorami pisanek. Dużym powodzeniem
cieszyła się technika decoupage. Wykonane nią jajka zawierały motywy
związane z obchodami 650-lecia miasta Skoki. Całości dopełniła prezentacja multimedialna mówiąca o tradycjach zbliżających się świąt,
którą przygotowały i przedstawiły zebranym dziewczyny z MOW
w Antoniewie. Wszystkim uczestnikom oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia środowego spotkania
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Sylwia Popadowska
Każda pora roku
jest dobra, by sięgnąć po książkę.
Wiosną coraz częściej można sobie
pozwolić na spacer
z książką czy miłe
chwile spędzane
z nią w zaciszu ogrodu albo podwórka.
Świeże powietrze i literatura to cudowne połączenie. Zachęcając do lektury na świeżym
powietrzu, ośmielamy się zaproponować kilka tytułów.
Najmłodszym proponujemy zabawną historyjkę zatytułowaną
Kaczorek, który wstydził się kwakać autorstwa Malachy Doyle oraz
Janet Samuel.
Mali fani futbolu z pewnością zainteresują się książkami z cyklu
Bohaterowie z boiska. Poznają dzięki nim opowieści o polskich piłkarzach: Łukaszu Fabiańskim, Włodzimierzu Lubańskim, Jakubie
Błaszczykowskim, Arkadiuszu Miliku i o innych.
Zawsze można sobie też pozwolić na powroty do sprawdzonych
klasyków, np. do nieśmiertelnego Kubusia Puchatka.
Nastolatkom proponujemy książki o ich problemach, o wyzwaniach

jakie stawia przed nimi życie. Namawiamy do sięgnięcia po powieść
Katarzyny Ryrych Jasne dni, ciemne dni z serii Plus minus 16.
Dla kochających podróże i zmagania z własnymi słabościami mamy
Raport specjalny. 20 niesamowitych historii pod redakcją Barbary Żukowskiej.
Z książką Marcina Kydryńskiego Biel wędrujemy do Afryki i dosłownie oglądamy ten kuszący kontynent dzięki przepięknym zdjęciom.
Inną, trudną rzeczywistość Afryki, widzianą oczami tamtejszych dzieci
mamy możliwość poznać dzięki opowiadaniom zawartym w publikacji
Powiedz, że jesteś jedną z nich autorstwa Uwem Akpan.
Miłośników sensacji i historii z pewnością zainteresuje Sedinum
Leszka Hermana. Zaprowadzi ona czytelników do Szczecina, do jego
podziemi i skrywanych tajemnic.
Nawet najbardziej ukochana osoba może stać się nagle bardzo
niewygodna, jeśli w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze – Jak cię
zabić, kochanie? Alka Rogozińskiego to kryminał, który zaskakuje
i bawi jednocześnie.
Dziewczyny, które zabiły Chloe Alex Marwood – z pewnością na
długo pozostanie w pamięci każdej osoby, która ją przeczyta. Nie może
być inaczej, gdy dziecko morduje dziecko.
Co się stanie jeśli w dawno minione czasy, dokładnie do roku 1844,
dostanie się nowa, nieznana tak naprawdę wówczas nowa technologia? Jak potoczy się historia? Jakie demony się wtedy wyłonią? Kto
chce się przekonać niech sięgnie po książkę Krzysztofa Piskorskiego
Czterdzieści i Cztery.
Macie jeszcze w pamięci film Wołyń Wojciecha Smarzowskiego?
Chcecie poznać jeszcze jedną prawdziwą opowieść o tamtych wydarzeniach? Sięgnijcie po Nic nie jest w porządku. Wołyń - moja rodzinna
historia Krzesimira Dębskiego.
Na koniec coś cudownego, kuszącego zapachem i smakiem – dawna
Sycylia i miłosna historia w książce Marleny de Blasi Tamtego lata
na Sycylii.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej
ogłasza konkurs plastyczny pt.

Skoki - moje miasto
Nagrody będą przyznane w następujących kategoriach:
1. Uczniowie szkoły podstawowej
2. Uczniowie gimnazjum
3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli
Termin i miejsce nadsyłania prac:
14.06.2017, siedziba Biblioteki przy ul. Rogozińskiej 1B
Wsparcie organizacyjne:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

Szczegóły konkursu znajdują się
w regulaminie dostępnym
na stronie www.bibliotekaskoki.pl
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Pierwszy Dzień Wiosny w grupie
Pszczółek i Słoneczek

czak. Dziewczyny w swoich opowiadaniach przybliżyły nam zwyczaje
związane z Marzanną oraz utrwaliliśmy oznaki zbliżającej się wiosny.
P.N.

Wielkanocne zwyczaje
W daleką podróż w poszukiwaniu Zajączka Wielkanocnego udaliśmy
się wspólnie z kolegami i koleżankami z młodszej grupy z Rejowca.
Celem naszej wycieczki była Oćwieka, gdzie w ośrodku turystycznym
aktywnie uczestniczyliśmy w warsztatach dotyczących Wielkanocy.
Zajęcia rozpoczęliśmy od pokazu wzbogaconego o prelekcję prowa-

Poznajemy zawody – fotograf…
W poniedziałek, dnia 13 marca w naszym przedszkolu gościliśmy
Panią Agnieszkę Hinc, która z zawodu jest fotografem. Pani Agnieszka
przybliżyła nam zawód fotografa i przeprowadziła dla przedszkolaków
zajęcia z serii „W świecie fotografii”. Każdy przedszkolak mógł obej-

rzeć z bliska i dotknąć narzędzi, których na co dzień w swojej pracy
używa fotograf. Następnie bawiliśmy się w fotografa i robiliśmy zdjęcia
koleżankom i kolegom. Na zakończenie wspólnie obejrzeliśmy nasze
zdjęcia. Śmiechu było co nie miara. Miłą niespodzianką dla nas od
Pani fotograf było także pokazanie kilku sztuczek fotograficznych, np.
dzięki specjalnemu programowi komputerowemu Pani Agnieszka pokazała nam jak będziemy wyglądać za kilkadziesiąt lat, nasze śmieszne
miny i inny wygląd – np. bajkowy. Zajęcia z fotografii bardzo nam się
podobały i na długo pozostaną w naszej pamięci.
Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce za odwiedzenie naszego
przedszkola i przybliżenie zawodu fotografa…
A. Kokowska

Wiosenne opowiadania…
Tuż przed Pierwszym Dniem Wiosny w przedszkolu gościliśmy koleżanki ze szkoły, które odważnie kontynuowały akcję Szkolniaki czytają
Przedszkolakom prowadzoną przez panią Dankę Dobrzycką-Klim-

dzącego, który wierszem opowiadał nam o zwyczajach wielkanocnych.
Następnie przyszedł czas na aktywne zajęcia, które polegały na ozdabianiu pisanek, wykonaniu stroika, pieczeniu i ozdabianiu mazurków,
wyrabianiu masła i formowaniu z niego baranka. Po tym czekała na
dzieci ogromna niespodzianka – Zajączek z koszem pełnym czekoladowych i cukrowych jajeczek. Na zakończenie zasiedliśmy do świątecznie
zastawionych stołów, które zachęcały swoim wyglądem do skosztowania
przygotowanych potraw.
P.N.

Powitanie wiosny
21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna, czekamy na nią
z utęsknieniem, wypatrujemy pierwszych cieplejszych dni i śpiewu
ptaków. Po chłodach zimy jesteśmy zmęczeni grubymi ubraniami,
krótkimi dniami i brakiem słońca. Nic więc dziwnego, że pierwszy
dzień wiosny jest przez wszystkich tak entuzjastycznie świętowany.
Nasze Przedszkole z tej okazji zorganizowało „Przemarsz wiosenny
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ulicami miasta”. Wiosna wspólnie z dziećmi przybranymi wiosennymi dodatkami wyruszyła kolorowym pochodem do miasta . Dzieci
maszerowały trzymając w rękach wiosenne kwiaty i stroiki, śpiewając
radosne piosenki. „Pani Wiosna” wspólnie z małą wiosną i pomocnikami – przedszkolakami rozdawała przechodnią i słuchaczą tulipany .
Anna Bałażyk

Odimienna Metoda Nauki Czytania
dr I. Majchrzak
22 marca 2017r. odbyło się w przedszkolu szkolenie nt. „Odimienna Metoda Nauki Czytania dr I. Majchrzak” prowadzone przez
panią J. Pytlarczyk. W szkoleniu wzięły udział nauczycielki z innych
przedszkoli: Niepublicznego Przedszkola MY STORY Wągrowiec,
Niepublicznego Przedszkola Językowego AKADEMIA ROZWOJU Skoki, Niepublicznego Przedszkola Artystycznego Potrzanowo,
oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pawłowie
Żońskim. Nauczycielki podczas szkolenia uzyskały informacje na
temat teoretycznych założeń Odimiennej Metody Nauki Czytania dr
Ireny Majchrzak; praktycznych gier i ćwiczeń stanowiących logiczny
ciąg zajęć poznawczych: od rozpoznawania napisu własnego imienia
do umiejętności samodzielnego czytania ze zrozumieniem; oraz jak
wdrażać umiejętności czytania nową metodą. Otrzymały również
materiały pomocnicze przygotowane specjalnie do pracy z dziećmi
metodą odimienną – praktyczne przykłady. Spotkanie przebiegło
w miłej i sympatycznej atmosferze.
Dorota Muszyńska

Zajęcia otwarte dla rodziców
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 naszych milusińskich na zajęcia otwarte, podczas których
poznawaliśmy tradycje i zwyczaje świąteczne oraz przygotowywaliśmy
ozdoby świąteczne.
Dzięki twórczemu zaangażowaniu wszystkich uczestników zarówno
tych dużych jak i małych powstawały piękne papierowe koszyczki,
kolorowe pisanki, stroiki wielkanocne, i inne cudeńka. 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.
Wszystkim rodzicom i dzieciom dziękujemy serdecznie za wspólnie
spędzony czas i życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych!
M. Futro

Dziennikarska przygoda
13 marca uczniowie z koła redakcyjnego, zamiast w szkolnych ławkach, zasiedli w sali wykładowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki
inicjatywie wykładowców i studentów oraz zaangażowaniu redaktora
„Głosu Wągrowieckiego” pana Franciszka Szklennika, uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w warsztatach dziennikarskich. W atmosferze zabawy doskonalili swoje umiejętności z zakresu redagowania
tekstów prasowych. Zwiedzili także profesjonalne studio nagraniowe
oraz spróbowali swoich sił przed kamerą, występując w rolach operatorów, rozmówców i dziennikarzy telewizyjnych. Dla młodych adeptów

dziennikarstwa czas spędzony w murach uniwersyteckich okazał się
przygodą pełną niezapomnianych wrażeń.
Iwona Woźniak

Finał Konkursu Przyrodniczego
Reprezentantki naszej szkoły: Natalia Kmieć i Zofia Teofilowska
z kl. VIa przybyły do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Łagiewnikach Kościelnych, gdzie odbył się Finał Konkursu Przyrodniczego „Formy ochrony przyrody na obszarze Stowarzyszenia Dolina

Wełny”. Konkurs kierowany był do uczniów kl. IV-VI z gmin członkowskich Stowarzyszenia, którymi są Mogilno, Wągrowiec, Rogoźno,
Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Wapno, Damasławek oraz Mieścisko. Komisję konkursową tworzyli m.in. p. Janusz Woźniak - Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Dolina Wełny” oraz p. Bartosz Krąkowski – członek
Rady tego Stowarzyszenia.
6 kwietnia 2017r. uczestnicy konkursu sprawdzali swą wiedzę dotyczącą tematu przewodniego konkursu rozwiązując zadania testowe
wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte. Rozpoznawali również
zwierzęta na fotografiach. Po napisaniu testu uczniowie szkoły w Łagiewnikach Kościelnych zaprezentowali wszystkim program artystyczny
o tematyce przyrodniczej. Następnie dyrektor szkoły, p. Andrzej
Szprywa przedstawił bogate szkolne muzeum, w którym eksponatami
są przedmioty używane dawniej w gospodarstwie rolnym oraz domowym. Ciekawie opowiadał również o działaniach mających na celu
pielęgnowanie tradycji polskiej wsi.
Finaliści konkursu zostali obdarowani cenną nagrodą: edukacyjną
wycieczką do Wrocławia w dniach 19-20 kwietnia 2017 r.
Magdalena Fertsch

Międzyszkolny
Konkurs Języka Angielskiego
15 marca 2017 roku w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego. Przeznaczony był on dla uczniów klas 1 – 3
i zorganizowany został przez nauczycielki języka angielskiego: Justynę
Grzegorzewską oraz Agatę Orzechowską. Patronem imprezy było wydawnictwo Macmillan. Naszą szkołę reprezentowało sześcioro dzieci,
wyłonionych podczas wcześniejszych eliminacji szkolnych. Zadanie
polegało na rozwiązaniu 45 minutowego testu. Nasi uczniowie zmierzyli
się z rówieśnikami z Mieściska i Sienna.
W konkursie przewidziane były trzy pierwsze miejsca: dla najlepszego pierwszo- , drugo- oraz trzecioklasisty. To oni właśnie nagrodzeni
zostali upominkami od wydawnictwa. Ponadto wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i smycze. Zostali również ugoszczeni
słodkim poczęstunkiem.
Najlepsi z naszej szkoły okazali się: Rozalia Podraza, która zajęła
III miejsce w kategorii klas 1, Mateusz Szymkowiak – miejsce II wśród
klas 2. oraz Matusz Stawiński – zdobywca I miejsca w rywalizacji klas
3. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
		
Justyna Grzegorzewska
Dokończenie na str. 22
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Dokończenie ze str. 21

Papugarnia

Uczniowie klas IIa i IIb poniedziałkowe przedpołudnie spędzili w Bydgoszczy, gdzie funkcjonuje największa
Papugarnia w Europie. Nie ma tu
klatek, ptaki latają swobodnie. To
miejsce stworzyli Włodzimierz Sieczkowski i Przemysław Król. Pierwsza
Papugarnia powstała w Stargardzie
koło Szczecina, a druga w Gdańsku. Ta
w Bydgoszczy jest największa - na 300
metrach kwadratowych lata około 80
ptaków. Na miejscu przywitały nas rozkrzyczane papugi. Niektóre dzieci po
raz pierwszy widziały te ptaki na żywo.
Mogliśmy je dotykać, karmić i głaskać.
Ptaki siadały nam na rękach, głowach
i ramionach. Bardzo podobały im się
świecące rzeczy. Było to niezapomniane przeżycie dla nas wszystkich.
Estera Kruszka, Renata Martyńska

rysunki przykładowych mikrobów. Dowiedzieliśmy się, że otaczające
nas mikroby mogą okazać się dla nas bardzo szkodliwe, a inne wręcz
przeciwnie, stać się pożyteczne. Z myślą o tych pierwszych, niezwykle niebezpiecznych dla naszego zdrowia mikrobach, prowadząca
przygotowała szczegółową instrukcję prawidłowego mycia rąk, jako
jedno z kluczowych działań profilaktycznych. Wkrótce planowane są
kolejne spotkania.
Wychowawcy klas III

Wicemistrzostwo siatkarzy
W dniu 1.03.2017 r. w Damasławku odbył się finał Mistrzostw
Powiatu w Piłce Siatkowej chłopców. Nasi reprezentanci rywalizując
w gronie najlepszych drużyn w powiecie, pokazali się z dobrej strony
nie dając szans kolejnym rywalom. Tym razem na turnieju rozegra-

Pierwsza pomoc
Od pierwszej pomocy, której udzielamy poszkodowanemu często
zależy życie ludzkie. Są sytuacje, w których nie wiemy jak się zachować
lub paraliżuje nas strach. Fachowej wiedzy z tej dziedziny udzielili
uczniom klasy IIa przedstawiciele Policji i służb medycznych. Dzielnicowi Komisariatu Policji w Skokach: st. sierż. Krzysztof Rubert, st.
asp. Sławomir Słoma oraz ratownik medyczny Krzysztof Tyborski przeprowadzili pogadankę na temat zagrożeń, z którymi mogą się zetknąć
dzieci jak również dorośli. Dzieci utrwaliły sobie numery alarmowe
oraz praktycznie przećwiczyły opatrywanie drobnych skaleczeń. Wiele
emocji wzbudziła praktyka bandażowania, ale i z tym dzieci poradziły
sobie świetnie. Dzięki takim zajęciom wychowujemy świadome pokolenie młodych ludzi. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nie wiadomo
komu i przez kogo udzielona „pierwsza pomoc” będzie potrzebna.
Estera Kruszka

Ćwiczymy pierwszą pomoc
Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej
pomocy, gdyż nawet skomplikowanie brzmiąca „resuscytacja”, to
w rzeczywistości kilka prostych czynności. Jednak od tego, czy znajdzie
się ktoś, kto je prawidłowo wykona, kto nie straci głowy i bez wahania
zacznie pomagać, może zależeć czyjeś życie.
Uczniowie klasy III a, pod kierunkiem przeszkolonego wychowawcy,
uczyli się jak sprawdzać stan przytomności, jak udrożnić drogi oddechowe, jak wezwać pomoc, jak poprawnie przeprowadzić oddechy
ratownicze oraz uciskanie klatki piersiowej, jak ułożyć poszkodowanego
w pozycji bocznej.
Trzecioklasiści obejrzeli film instruktażowy, w formie zabawowej
uczyli się sposobu przeprowadzenia rozmowy z dyspozytorem, utrwalali
znajomość telefonów alarmowych, po czym w praktyce na manekinie
ćwiczyli formy udzielania pierwszej pomocy.
Wioletta Molińska

nym w Szkole Podstawowej w Damasławku, chłopcy pewnie pokonali
siatkarzy z Wągrowca i Żelic. Dopiero w meczu finałowym w secie
rozstrzygającym ulegliśmy nieznacznie gospodarzom turnieju 15-13.
Zostaliśmy wicemistrzami i tym samym nasi reprezentanci kolejny raz
uplasowali się w czołówce w rywalizacji sportowej szkół podstawowych.
Trochę szkoda, że nie sięgnęliśmy po wygraną, jednakże w kontekście przygotowań zespołu do zawodów podczas których nie wszyscy
wytypowani chłopcy zgodzili się trenować i reprezentować naszą
szkołę, uzyskany wynik to duży sukces. Gratulujemy naszej drużynie,
którą tworzyli: Adam Frąckowiak, Sygnecki Alan, Wojtek Tyll, Sebastian Michalski, Dawid Bartkowiak, Oskar Zięta, Jakub Owczarzak,
Bartosz Witkowski.
Opieka i przygotowanie zespołu: Janusz Bojarski

Teatralna wiosna
„Czerwony Kapturek“ to przedstawienie adresowane do małych
dzieci, ale jak zwykle w naszym szkolnym teatrze znakomicie bawili
się zarówno mali jak i starsi widzowie. Spektakl uzupełniony wesołymi
piosenkami m.in. głodnego wilka, gila, czy gajowego, obudził wszyst-

Spotkanie z przedstawicielem
Sanepidu
Za nami już kolejne spotkanie organizowane w ramach programu
profilaktycznego „Super Wiewiórka”, którego celem jest kształtowanie nawyków dbałości o zdrowie, higienę oraz bezpieczeństwo dzieci.
W piątek 17 marca 2017 r. odwiedziła nas przedstawicielka Powiatowej
Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, pani Ewa Czarnecka.
Prelegentka wprowadziła uczniów klas III w świat mikrobów, czyli
tzw. mikroorganizmów, do których zaliczyć możemy np. bakterie, wirusy czy grzyby. Ludzki organizm jest schronieniem dla tych stworzeń.
W ramach zajęć kilku chętnych uczestników miało okazję wykonać

kich z zimowego snu. Dowcipna, wpadająca w ucho muzyka, barwna
scenografia, a przede wszystkim kilkanaścioro aktorów na scenie,
pysznie bawiących się przedstawieniem i swoim humorem zarażających
widzów, wyzwoliły w uczestnikach wspólną radość tworzenia. Tym
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rozśpiewanym, roztańczonym, barwnym i żartobliwym widowiskiem
uczniowie przywitali pierwszy dzień wiosny. Nad całością czuwały panie Renata Stróżewska i Alicja Kramer. Zespół taneczny w rock and
rollowej odsłonie przygotowała pani Jowita Maćkowiak.
Renata Stróżewska

Trzy święta
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przypadający 21 marca zbiega
się z innymi świętami. Jest to także Światowy Dzień Poezji oraz Międzynarodowy Dzień Lasów. Taka okazja do spotkania z poezją nie mogła
przejść bez echa dla drugoklasistów, którzy realizują przygotowany
specjalnie dla nich program czytelniczy. Wiosenne wiersze polskich
poetów w interpretacjach wychowawczyń wprowadziły uczestników
w słoneczny, optymistyczny nastrój. Natomiast chętni uczniowie
spróbowali swoich sił w pięknym czytaniu poetyckich strof o lesie
i jego mieszkańcach. Święto lasów stworzyło także okazję do rozmów
o odpowiednim zachowaniu się na terenach leśnych i o tym jak dbać
o naturalne środowisko. Uczestnicy spotkań wyśmienicie poradzili
sobie z przyrodniczymi zagadkami i zabawami dając świadectwo
ugruntowanej wiedzy z tego zakresu.
Lidia Eksler

Międzynarodowy Dzień Teatru
27 marca kolejny raz obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy
Dzień Teatru. Święto uchwalone zostało w 1961 roku, na pamiątkę
otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. Tego dnia odbywają się spotkania, konferencje i przedstawienia teatralne poświęcone zagadnieniom
związanym z istnieniem teatru.
My postanowiliśmy uczcić ten dzień zajęciami bibliotecznymi przygotowanymi dla uczniów klas IV-VI. Wszyscy uczestnicy spotkań zanim
przystąpili do pięknego czytania wierszy o teatrze, rozwiązywania
krzyżówek i zadań związanych z teatralną wiedzą, musieli zapoznać
się z informacjami zamieszczonymi na gazetkach. Dotyczyły one elementów budowy teatru, związków frazeologicznych oraz słowniczka
teatralnego. Uczniowie naszej szkoły są stałymi bywalcami teatrów,
dlatego też doskonale poradzili sobie z przygotowanymi zadaniami.
Również pierwszoklasiści obchodzili Międzynarodowy Dzień
Teatru słuchając fragmentów książki i słuchowiska „Dydko i Teatr”
Zofii Staneckiej.
Lidia Eksler

Turniej Rodzinny
Dnia 19 marca 2017r. z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, w ramach Obchodów 650-lecia
Miasta Skoki, odbył się Sprawnościowy Turniej Rodzin. Brało w nim
udział 21 rodzin, w skład których weszli rodzice wraz ze swymi dzieć-

mi. W sposób aktywny spędzili niedzielne przedpołudnie rywalizując
w wielu konkurencjach sprawnościowych, dostarczających przy tym
wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Potyczki rodzinne zbliżyły,
a nie poróżniły uczestników, którzy już zapowiedzieli swój udział
w kolejnym turnieju. Trzy pierwsze rodziny, które zdobyły największą
ilość punktów zostały nagrodzone pucharami i dyplomami, a pozostali
uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale.
Nad całością przebiegu turnieju czuwały panie: Alicja Kramer i Katarzyna Dziel oraz Beata Babrakowska i Paulina Jeske.
Alicja Kramer

Wiosenny festyn
W sobotnie popołudnie 25 marca, 20 osobowa grupa uczniów naszej
szkoły uczestniczyła w festynie z okazji powitania wiosny zorganizowanym przez Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA
w Antoniewie. Organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji. Uczniowie
brali udział w rozgrywkach sportowych, zabawach przy muzyce oraz
konkursie plastycznym – malowaniu Pani Wiosny wspólnie z młodzieżą
z MOW. Niezapomnianych wrażeń dostarczył pokaz strażacki, w którym
nasi uczniowie spróbowali swoich sił.
Beata Babrakowska, Alicja Kramer

Ciekawa lekcja
W ostatni wtorek lutego b.r. szkołę w Lechlinie odwiedził członek
Koła Łowieckiego „Szarak”, pan Antoni Mycka. Na zajęciach kółka
przyrodniczego przeprowadził pogadankę na temat organizacji i zadań koła łowieckiego. Opowiedział również, w jaki sposób myśliwi
pomagają zwierzętom przetrwać zimę. Uczniowie dowiedzieli się, jakie
gatunki dominują w naszych lasach, a których jest niewiele. Pan Antoni
wytłumaczył młodym przyrodnikom, dlaczego myśliwi mogą polować
na niektóre zwierzęta i jakich zasad muszą przestrzegać. W swojej
pogadance poruszył problemy związane z kłusownictwem w lesie,
pokazując jakie pułapki czyhają na zwierzęta oraz na ludzi, jeżeli
znaleźliby się w danym miejscu. Dużym zainteresowaniem słuchaczy
cieszyła się gwara myśliwska. Omawiając nazewnictwo poszczególnych
części ciała zwierzęcia pan Antoni pomagał sobie rysunkiem. W trakcie
zajęć uczniowie zadawali pytania. Ciekawe zajęcia pozostaną na długo
w ich pamięci .
Nasz gość został zaproszony również do szkoły w Rejowcu i Jabłkowie.
Grażyna Kufel

Dzień Kobiet
Miłym wydarzeniem dzisiejszego dnia był uroczyście obchodzony
w naszej szkole Dzień Kobiet. Aby umilić to święto wszystkim Paniom
i Dziewczynom, grupa uczniów przygotowała program artystyczny.
Były żarty, były tańce, były słodkości i były kwiaty, bawiliśmy się wspa-

niale! Dodatkową atrakcją był plebiscyt na Najżyczliwszą Dziewczynę
w szkole, ten zaszczytny tytuł chłopcy przyznali Martynie Kaczyńskiej
z klasy V – gratulujemy!
J. T.

Eksperymentujemy!
Dzieci, kierując się naturalną potrzebą ciekawości, dążą do poznania
świata. Aktywność poznawcza jest dla nich w pewnym sensie rzeczą
naturalną wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. ZaDokończenie na str. 24
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zwyczaj przejawia się w zadawaniu przez dziecko pytań. Aby jednak
wystąpiła ona w takim stopniu, który miałby większe znaczenie dla jego
rozwoju, należy aktywność poznawczą stymulować i ukierunkowywać.
Można to robić za pośrednictwem zabawy, w trakcie której dziecko
ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące
je pytania, można też przeprowadzać eksperymenty. Tego typu zajęcia
odbyły się właśnie w naszej szkole. Uczniowie klasy I stworzyli masę
plastyczną, którą można było zagniatać, rozciągać i z niej lepić. Natomiast uczniowie klasy III stworzyli pieniące potwory.
Joanna Tomczak

Konkurs profilaktyczny
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastyczno – literackim na ulotkę profilaktyczną dotyczącą problematyki narkomanii,
który został ogłoszony przez Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień
i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sko-

W parku trampolin na uczniów czekały różnej wielkości trampoliny,
ścieżki akrobatyczne, baseny z gąbkami i inne atrakcje. Część młodzieży
wykazała się umiejętnością wykonywania różnego typu salt i przewrotów, inni woleli spokojne skoki.
Joanna Tomczak

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
1 marca w Lechlinie odbyła się uroczystość obchodów Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którą przygotował Samorząd Szkolny z p. Katarzyną Rakowską. Obecni podczas spotkania dowiedzieli się,
że o żołnierzach wyklętych przez ponad 50 lat nie wolno było mówić,

kach. Zadaniem konkursowym było stworzenie ulotki profilaktycznej
dotyczącej problematyki narkomanii oraz promocji zdrowego stylu
życia skierowanej do grup rówieśniczych. Ulotka miała zawierać treści
promujące zdrowy styl życia i czynniki chroniące przed sięganiem po
środki psychoaktywne oraz takie, które wskazywałaby na zagrożenia
związane z zażywaniem narkotyków oraz dopalaczy. Nasi uczniowie za
udział w konkursie otrzymali dyplomy i upominki, byli to:
Julia Drewicz, kl. VI
Paulina Frontczak, kl. VI
Marta Marchejrczyk, kl. VI
Gracjan Kurdelski, kl. V
Karolina Sarnowska, kl. V
Martyna Tronina, kl. V
Gratulujemy!
Joanna Tomczak

Podkoziołek
Podkoziołek, czyli ostatki są ostatnim dniem karnawału i objadania
się pysznościami przed Wielkim Postem. Nazwa podkoziołek wywodzi
się od kozła, zwierzęcia symbolizującego w Wielkopolsce witalność.
W lechlińskiej szkole Podkoziołek świętowano odpowiednio - odpowiednio słodko i obficie. Uczniowie klas I – III z wychowawcami upiekli
przepyszne faworki, które smakowały wybornie. Przed przystąpieniem
do pracy uczniowie wysłuchali i obejrzeli przygotowaną prezentację
multimedialną, podczas której mieli okazję poznać historię naszej
wielkopolskiej tradycji.
Joanna Tomczak

Wyjazd do Jump Areny
Trampoliny, ścieżki akrobatyczne i przyrządy gimnastyczne – te
i inne atrakcje mieli do dyspozycji uczniowie klasy V i VI, którzy po
raz kolejny udali się na wycieczkę do parku trampolin Jump Arena
w Poznaniu. Celem wyjazdu było wyrabianie nawyku aktywnego
spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowania sportem.

pisać i czytać. Władze komunistyczne chciały zlikwidować pamięć o tych
bohaterach narodowych walczących najpierw z okupantem niemieckim,
a po 1945 z okupantem sowieckim. Była to bardzo ważna, ciekawa
i wzruszająca lekcja historii.
Joanna Tomczak

Teatr powstał niedaleko, przejdź
się i podziękuj Grekom...
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27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Jest
to święto aktorów, reżyserów, scenografów i wszystkich tych, którzy
sprawiają, że nasze życie kulturalne jest bogatsze. Ponieważ teatr jest
bliską sztuką dla rejowieckiej społeczności szkolnej, postanowiliśmy
w sposób szczególny uczcić ten dzień. Jak wiadomo, teatr rozpowszechnili i uwielbili starożytni Grecy. Dlatego też młodzi aktorzy kółka
teatralno - muzycznego Magicy, grupa młodsza i starsza, pod okiem
p. A. Czechowskiej i p. M. Macioszka przygotowali spektakl pt. „ Na
Olimpie”. Na szkolnej scenie wystąpiła również Anastazja, uczennica
szkoły w Pawłowie. W starożytny świat mitycznych bogów, pięknych
bogiń, nimf i odważnych herosów, wprowadziła widzów historia powstania teatru. Na uroczystość zaprosiliśmy najmłodszych wychowanków
naszego przedszkola, uczniów rejowieckiej i pawłowskiej szkoły oraz
nauczycieli. Każdy gość otrzymał maskę – symbol sztuki teatralnej,
którą własnoręcznie przyozdobił. Widzowie na chwilę przenieśli się na
górę Olimp, gdzie mogli zobaczyć jak wyglądali starożytni bogowie,
co spożywali i co pili, by zachować nieśmiertelność i urodę, jakie to
boskie sprawy ich nurtowały, jak się bawili i ucztowali. O odpowiednią
oprawę muzyczną boskiego spotkania zadbał p. Maciej Macioszek.
Premiera naszego przedstawienia okazała się bardzo udana, wywołała
wśród widzów pozytywne emocje, a to sprawiło, że aktorzy otrzymali
gromkie brawa. Zapraszamy na kolejne przedstawienia.
A.C.

Śladami naszych przodków
Na terenie Puszczy Zielonka, niedaleko Rejowca, w sąsiedztwie wsi
Niedźwiedziny, odkryto i zidentyfikowano średniowieczne miasto lokacyjne. Dzięki zdjęciom lotniczym udało się zlokalizować nieistniejącą
już XIV wieczną osadę.
By bliżej zapoznać się z historią zaginionego miasta, przyjrzeć się
zabytkom pozostawionym przez jego mieszkańców, wybraliśmy się
do Muzeum Regionalnego w Wągrowcu na wystawę pt. „Śladami

maicone i kreatywne, uczniowie
szkoły w Rejowcu pracują metodą projektu. Podczas takich zajęć oprócz analizy i interpretacji
dzieła literackiego, uczniowie
nabywają umiejętności prezentowania własnych przeżyć,
nazywania i rozwiązywania
problemów, czy rozwijania
zdolności artystycznych. Na
dzisiejszej lekcji uczniowie kl.
V wykonali drzwi prowadzące
do magicznego świata Narnii.
O „Opowieściach z Narnii”
słyszał każdy miłośnik literatury
typu fantasy. „Lew, czarownica
i stara szafa” to pierwsza część
siedmiotomowej sagi C. S. Lewisa opowiadająca o przygodach czwórki dzieci. Okazuje się, że szafa
stanowi bramę do magicznej krainy zwanej Narnią. Wszyscy piątoklasiści zaangażowali się w pracę, której efekty okazały się zadawalające.
Mam nadzieję, że stosowanie podczas lekcji różnych ciekawych metod
i form zmotywuje uczniów do czytania kolejnych lektur.
A.C.

Szkolny Mistrz Ortografii
W tęczowych szkołach rozpoczęła się II edycja Szkolnego Konkursu
Mistrz Ortografii. Wzorem ubiegłego roku do udziału w konkursie
zaproszeni zostali wszyscy uczniowie oraz chętni nauczyciele. Celem
konkursu jest wyłonienie wśród uczniów oraz nauczycieli osoby lub
osób, które nie popełniają błędów. Wszyscy wiedzą, że uniknąć błędów
można tylko poprzez znajomość i prawidłowe stosowanie zasad pisowni.
Dlatego, w pierwszym konkursowym etapie, uczestnicy rozwiązywali
test zawierający pytania o zasady i przykłady stosowania naszej poprawnej polszczyzny. Kolejnym etapem konkursu było napisanie dyktanda.
Wszyscy konkursowicze pisali je pierwszego dnia wiosny, podczas szkolnych obchodów ulubionej tradycji. Zadania przygotowało jury , w skład
którego wchodzą nasze panie polonistki. Już niebawem sprawdzą prace
i ogłoszą zwycięzców! Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia!
A.C.

Witomy w Pyrlandii!
„To jest Stary Marych,
Wielka Super – Pyra.
Spec od naszej gwary- humor i satyra!”
przodków. Odkrycia archeologiczne na ziemi wągrowieckiej”. Podczas oglądania wystaw muzealnych odbyliśmy podróż w dawne czasy.
Oprócz innych zabytków znalezionych na terenach naszego powiatu,
najbardziej zainteresowała nas oczywiście ekspozycja dotycząca Dzwonowa. Planujemy wkrótce odwiedzić Dzwonowo i przyjrzeć się z bliska
prowadzonym tam pracom archeologicznym. Podczas wizyty w muzeum
skorzystaliśmy też z zaproszenia udziału w warsztatach garncarskich.
Na chwilę zamieniliśmy się w pierwszych rzemieślników, tworzących
wyroby z gliny. Ciekawe zajęcia z ceramiki uświadomiły i pokazały nam,
jak niełatwo było dawniej wykonać praktyczne i estetyczne naczynia.
Paniom, które uchyliły nam rąbka tajemnicy na temat historii naszej
małej ojczyzny, poznawania przeszłości naszych przodków, regionu
i kraju, a także umożliwiły nam poszerzania wiedzy historycznej o nieznane relacje, dokumenty, zabytki, ślicznie dziękujemy!
A.C.

Zapraszamy do świata Narnii…
Omawianie lektury szkolnej wcale nie musi być nudą. Aby lekcje
polskiego podczas których omawiamy treść lektury były ciekawe, uroz-

Co to jest gwara ? W co wysztafirować poznańską Pyrę? Jaką potrawę
upitrasić na łobiad ? Co wetknąć w tytkę w składzie ? Kto lubi klymy
i bonbony? Odpowiedzi na takie i inne pytania musieli odpowiedzieć
uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu Gwary Wielkopolskiej, który
odbył się w szkole w Lechlinie. Konkurs przygotowały panie polonistki:
p. Małgorzata Przybysz, p. Anita Czechowska, p. Ewa Grzelczyk oraz
Dokończenie na str. 26
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p. Justyna Mendlik. Do uczestnictwa w nim zaproszono przedstawicielskie drużyny z Jabłkowa, Lechlina i Rejowca. W gwarowej, pełnej
humoru atmosferze czteroosobowe grupy rywalizowały o zwycięstwo.
Dodatkową atrakcją konkursu był występ młodych aktorów z Rejowca
oraz artystek z Lechlina, którzy w swoim repertuarze zaoferowali znane
i popularne wiersze, ale tym razem w języku gwarowym. Uczniowie
wykazali się wiedzą na temat swojej Małej Ojczyzny. Poznali wiele
lokalnych ciekawostek, legend, opowieści, obyczajów, regionalnych
przepisów kulinarnych, a nawet kilka faktów historycznych dotyczących
naszego regionu. W efekcie zaciekłej rywalizacji zwyciężyła drużyna
z Lechlina w składzie: Amelia Karczewska, Sara Szefler, Nikola Gruszka z kl. V, Marta Majcherczyk z kl. VI. Na drugim miejscu znalazły się
gzuby z Jabłkowa: Amelia Gier, Oliwia Woźniak, Dominik Kępka, Remigiusz Saukens, a na trzecim trzy gideje i szczun z Rejowca: Gabrysia
Andrzejewska, Agata Nowicka, Julia Paczkowska, Michał Gruszka z kl.
IV. Na wszystkich uczestników konkursu czekały pamiątkowe dyplomy
i nagrody książkowe. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy wielgochnego sukcesu! Na szkolnej scenie wystąpili: Kinga Dembińska, Klaudia
Kędziora, Nicol Pac, Julia Wanecka – aktorki z Rejowca, Weronika
Majcherczyk, Zosia Podraza i Sara Szefler – artystki z Lechlina.
Kochane gzubki, miłe dzieciary …. zapraszamy do czytania naszej gwary!
A.C.

Gimnazjum skockie na podium
Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w finale wojewódzkim Konkursu Przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”. Konkurs odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Test sprawdzał wiedzę z zakresu ekologii, geografii i parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Składał się z zadań otwartych
i zamkniętych. Drużyna skocka zajęła III miejsce. W nagrodę spędziła
tydzień w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie.
Skład drużyny: Weronika Rojtek, Małgorzata Surdyk, Anita Sydow,
Aleksandra Szymańska
Opiekun: Małgorzata Dudek

Astronomiczne zmagania
Pod koniec marca w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
odbył się Skocki Konkurs Astronomiczny. Wzięło w nim udział 19
gimnazjalistów. Konkurs składa się z 2 etapów. Celem konkursu jest

poszerzanie wiedzy o kosmosie i zachęcanie do zgłębiania tajników
nocnego nieba. Do kolejnego etapu przeszło 5 uczniów: Jan Fliszkiewicz, Andrzej Inda, Weronika Rojtek, Jakub Świętek i Eliza Załęska.
Zwycięzcy pierwszego etapu zmierzą się z gimnazjalistami z Tuchorzy
podczas IV Nocy Astronomii.
Opiekun: Małgorzata Dudek

Wycieczka do zakładu pracy
i Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych
w Skokach
Czy młody, nastoletni człowiek, wie, co chce robić w przyszłości? Jakie
ma pojęcie o zawodach oprócz tego, że lekarze i prawnicy zarabiają krocie, a absolwenci socjologii, politologii i innych -ogii szukają zaczepienia
gdziekolwiek, bo jednak trzeba coś jeść?
Marzec to miesiąc w którym sporo dzieje się w życiu gimnazjalisty,
zwłaszcza gdy jest w klasie 3 i za kilka tygodni przyjdzie podjąć decyzję
co dalej?
Wychodząc naprzeciw potrzebom ucznia, jak co roku nawiązałem
kontakt z firmą Solaris i skorzystałem z zaproszenia na zorganizowanie wycieczki zawodoznawczej. Solaris jest wiodącym producentem
autokarów, trolejbusów i tramwajów znanych nie tylko w Europie ale
i na innych kontynentach. Przed wejściem do hal produkcyjnych każdy
otrzymał odblaskową kamizelkę ochronną i obejrzeliśmy prezentację
multimedialną opatrzoną komentarzem na temat organizacji firmy.
Uczniowie mogli przekonać się jak funkcjonuje nowoczesny, dobrze
zorganizowany zakład produkcyjny, poznać specyfikę pracy na liniach
montażowych, zobaczyć cykl produkcyjny od wytworzenia podzespołu,
przez montaż autokaru, do kontroli jakości będącej ostatnim etapem
produkcji. Mogliśmy się również przekonać, w jakich warunkach wykonywana jest praca – suche czyste i jasne pomieszczenia. Młodzież
usłyszała także informację, że najlepsi kandydaci po pozytywnym
zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej mogą otrzymać tam nie tylko
możliwość nauki ale i zatrudnienia. Celem zorganizowanej wycieczki
było zainteresowanie uczniów lokalnym rynkiem pracy i przybliżenie
im wiedzy na temat możliwości wyboru przyszłego zawodu. Była to
dla uczniów okazja do poznania tajników zawodu i promocji edukacji
zawodowej wśród młodzieży.
Kilka dni później (w sobotę) czterdziestoosobowa grupa gimnazjalistów wyjechała z pedagogiem do Poznania na Targi Edukacyjne. W tej
wycieczce przede wszystkim brali uczniowie chcący kontynuować dalszą
naukę w szkołach poznańskich.
Po tygodniu odbyła się jak co roku Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych
w której wzięło udział aż 13 szkół ponadgimnazjalnych. „Moje przekonanie o słuszności wybranej przeze mnie drogi dalszego kształcenia
utwierdził pan swoimi spostrzeżeniami, a wyjazd do Poznania był już
tylko formalnością i przysłowiową kropką nad I” – mówi gimnazjalistka,
która ukochała teatr i poezję. „Już wiem kim chciałabym zostać i jaką
szkołę wybiorę”.
Dobrze zadać sobie co jakiś czas dwa pytania. Czego chcę? I Jak to
zdobędę? Co jakiś czas, bo życie tak szybko się zmienia i weryfikuje
nasze plany, że nie zawsze warto trzymać się kurczowo wymyślonej
drogi. Pamiętaj -ważna jest motywacja i wsłuchanie się w głos swojego
serca. A żeby być zmotywowanym trzeba mieć jasno sprecyzowane cele.
Pedagog szkolny Krzysztof Ołdziejewski - doradca zawodowy
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STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE W SKOKACH
- KRÓTKA HISTORIA
Skockie Bractwo Kurkowe nawiązując do XIX wiecznej tradycji braci wskrzesza zwyczaje staropolskich strzelań bractw
kurkowych Wielkopolski.

Bractwo Strzeleckie w Skokach utworzone zostało w 1826 przez
grupę mieszkańców i zatwierdzone przywilejem dziedziców skockich.
W pierwszym okresie swego istnienia działało zgodnie ze statutem. Tymi
stwierdzeniami rozpoczyna się statut zatwierdzony i przyjęty na walnym
zebraniu w dniu 16 września 1839 i zatwierdzony przez Landratsamt
w Wągrowcu w dniu 8.11.1839. Statut ten regulował odwołanie się do
wielowiekowej aktywności polskich bractw strzeleckich z działalności
finansowej, regulował wzajemne stosunki między członkami bractwa,
ich uprawnienia i powinności. W tym okresie członami bractwa byli
obywatele Skoków narodowości polskiej i niemieckiej. Członkowie
organizowali strzelania, zdobywali nagrody, medale okolicznościowe
i inne odznaczenia świadczące, że była to organizacja bardzo prężna,
skupiająca wielu aktywnych i wartościowych ludzi. Zaznaczyć trzeba, że
wystąpienia brackie potwierdzone były przez oficjalnych przedstawicieli
władz w Skokach zarówno miejskich jak i policyjnych. Zaznaczyć trzeba,
że skockie stowarzyszenie rzemieślników i kupców stanowiło integralną
część całego organizmu społeczno- gospodarczego w pierwszym okresie
działalności Braci Strzeleckich w Skokach.
Zwycięzcami strzelania o tytuł Króla byli: w 1835 – Sedzicki, w 1837
– August Groeser, w 1838 – Samuel Thiele, w 1839 – Linge. Ostatnie
strzelanie królewskie przed I Wojną Światową odbyło się 10 maja 1914
i było równocześnie ostatnim zebraniem brackim, w którego społeczności w tym czasie działało 62 członków, w tym 41 Niemców i 21 Polaków.
10 października 1920 burmistrz Skoków Jan Smyktała zwołał i zagaił
pierwsze po wojnie posiedzenie Bractwa Strzeleckiego. Od 24 kwietnia
1924 organizacja ze Skoków należała do Związku Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polskich. Poświęcenie sztandaru brackiego
w Skokach, przy zaproszonych gościach, przez księdza proboszcza
Staniszewsiego, odbyło się na mszy świętej 6 sierpnia 1922 Ostatnie
zebranie brackie skockich braci odbyło się 18 maja 1939.
Po 60 letniej przerwie 18 kwietnia 1996 w Urzędzie Miasta i Gminy
odbyło się zebranie, na które grupa inicjatywna zaprosiła wszystkich
skockich rzemieślników i kupców. Po pierwszym spotkaniu nastąpiła
krótka przerwa organizacyjna, po której deklaracje uczestnictwa w reaktywowaniu ruchu brackiego złożyli członkowie założyciele: January
Bątkiewicz, Franciszek Deminiak, Marian Deminiak, Waldemar
Borowiak, Czesław Greser, Zbigniew Kołodyński, Zbigniew Malec,
Krzysztof Migasiewicz, Wiesław Nowak, Stanisław Grzegorzewski,
Jan Dziurka, Tadeusz Kopała, Janusz Stoiński, Andrzej Andrzejewski,
Bogdan Gajewski, Dominik Korzanowski, Ludwik Buko i Zdzisław
Kłosowski. Okazało się, że liczba sympatyków idei brackiej w Skokach
rozszerza się. Wielką niespodziankę sprawiła nam rodzina Łucji i Zdzisława Zychów z Poznania, która na ręce starszego bractwa Januarego
Bątkiewicza i marszałka Mariana Deminiaka, przekazała Bractwu
łańcuch królewski. Ojciec Łucji Zych, Mikołaj Halamski, ostatni przedwojenny przewodniczący bractwa skockiego, łańcuch ten, ufundowany
w 1930 przez Starostę Wągrowieckiego Rościszewskiego, przechowywał
przez okres okupacji oraz powojennych lat komunistycznego terroru.
W dowód wdzięczności za ten cenny pamiątkowy dar, skoccy bracia
udekorowali ofiarodawców Wielkim Jubileuszowym Medalem Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Skokach.
W 1997 skockie Bractwo obchodziło 170 rocznicę powstania.
W przygotowanie uroczystości jubileuszowej zaangażowało się wielu
braci oraz osób z nim sympatyzujących. Bractwo musiało przygotować
i zarejestrować w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu nowy statut oraz
wykonać strzelnicę w Antoniewie. Wszystko wykonano z własnych
funduszy, bez sięgania do kasy Gminy. Należy nadmienić, że w uroczystości jubileuszowej brał udział Ksiądz Arcybiskup Marian Przykucki
Metropolita Szczecińsko Kamieński. 18 maja 1997 w Zielone Świątki,

Na zdjęciu moment przekazania łańcucha przez Łucję i Zdzisława Zychów
Bractwu Kurkowemu w Skokach.

odbyło się pierwsze po II wojnie światowej strzelanie królewskie.
Pierwszym Królem w powojennej historii Bractwa w Skokach został
brat Czesław Greser, a w Święto Matki Boskiej Zielnej, pierwszym
Królem Żniwnym został brat Zbigniew Malec.
Stanisław Grzegorzewski

KURENDA

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach
uprzejmie zaprasza
Szanownych Mieszkańców Skoków
na zawody strzeleckie z okazji

Święta Narodowego Trzeciego Maja
Turniej rozpocznie się w środę 3 maja 2017 o godz. 12.00 na strzelnicy
brackiej im. Zielonświątkowego Króla Kurkowego A.D. 1939 Stanisława Glinkiewicza przy ul.Parkowej w Skokach
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Z KART HISTORII !!!
Ziemia skocka. Ziemia słabych gruntów, lasów sosnowych
i płodozmianów opierających się na produkcji żyta, a od
czasu wprowadzenia do Prus uprawy ziemniaków, na przeplatanej uprawie żyta i ziemniaka. Ziemia, na której życie
skupiające się wokół założonego w roku 1367 przez Janusza
z Podlesia miasta Skoki wcale nie było łatwe, a która dzięki
dużej tolerancji właścicieli i wytrwałej pracy jej mieszkańców,
ulegała ciągłemu rozwojowi i mimo różnego rodzaju kataklizmów stała się miejscem, w którym i dzisiaj chce się żyć

ZASŁUŻENI
SKOCZANIE

Nasza ziemia skocka, wydała też, lub przyciągnęła do siebie wielu ludzi, którzy znajdując w niej schronienie rozsławili ją w kraju,
a nawet w świecie. O ludziach tych, począwszy od założyciela miasta
Skoki Janusza z Podlesia, o którym wspominamy i mówimy z okazji
Jubileuszy Skoków, staraliśmy się informować w naszym wydawnictwie.
Pisaliśmy m.in.: o urodzonym w Skokach Jerzym Beniaminie
Flattcie – twórcy Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, o urodzonym w Glinnie Jarogniewie Mikołaju Drwęskimpierwszym po zaborach, polskim prezydencie miasta Poznania,
o Andrzeju Reju- dworzaninie i pośle króla Władysława IV Wazy,
założycielu wsi Rejowiec i Niedźwiedziny, który po ślubie z Zofią
Latalską zamieszkał w Skokach, o urodzonym w Skokach Księdzu
Biskupie Płockim Tadeuszu Zakrzewskim i o urodzonym w Skokach
Księdzu Arcybiskupie Metropolicie Szczecińsko Kamieńskim Marianie Przykuckim, a także o związanych z naszą Gminą uczestnikach i dowódcach Powstania Wielkopolskiego oraz o zasłużonych
żołnierzach września 1939 r. i II wojny światowej.
W miarę możliwości, dalsze informacje o związanych ze Skokami,
zasłużonych i wyróżniających się w różnych dziedzinach osobach,
będziemy zamieszczać w kolejnych wydaniach „Wiadomości”.
Ale, ze wydarzenia ostatnich 3 miesięcy pokazały, że wiedza
w skockim społeczeństwie o swych poprzednikach – bohaterach,
lub zwyczajnie o ludziach, których w innych środowiskach uważa
się za zasłużonych i których upamiętnia się pomnikami i tablicami
pamiątkowymi i których imieniem nazywa się ulice i parki, a z których życiorysów, ich czytelnik dowiaduje się o Skokach jest znikoma,
sygnalizowane wcześniej informacje staramy się powtórzyć.
By nie być gołosłownym, informuję że pierwsze z w/w zdarzeń
miało miejsce w trakcie zebrania członków Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego, a więc organizacji skupiającej osoby,
którym historia lat 1918- 1919, raczej nie powinna być obca. Jednak
rzeczywistość okazała się inna - okazało się, że ponad 90% uczestników o tym, że Jarogniew Drwęski – pierwszy prezydent Poznania
urodził się w Glinnie, a może nawet, że taka osoba była prezydentem
Poznania, dowiedziało się z ust prelegenta.
Drugie zdarzenie nastąpiło w m-cu marcu w trakcie zebrania Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Skoki, gdy część uczestników
wzmiankę o pochodzącym ze Skoków, twórcy Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Beniaminie Flattcie, przyjęła
„jak ktoś, kto zerwał się z choinki”.
W dzisiejszym wydaniu „Wiadomości” powielamy artykuł poświęcony Jarogniewowi Drwęskiemu zamieszczony w kwietniu
2008 pt. Jarogniew Drwęski – Wielki Syn Ziemi Skockiej”, wraz
z towarzyszącym mu przesłaniem, które do dzisiaj nie straciło na
aktualności.
Edmund Lubawy

JAROGNIEW
DRWĘSKI
WIELKI SYN ZIEMI SKOCKIEJ!
Jarogniew Drwęski – pierwszy polski
prezydent Poznania w niepodległej Polsce
– urodził się 6 grudnia 1875 r. w rodzinie
ziemiańskiej w Glinnie. Jego rodzicami
byli: Kazimierz Gozdawa Drwęski i Klaudyna ze Skoraszewskich, właścicieli majątku Kołybki w powiecie wągrowieckim.
W Glinnie, na ziemi skockiej Drwęscy
zamieszkiwali do roku 1881, w którym to
roku opuścili Wielkopolskę i zamieszkali
w nowo nabytym majątku we wsi Mierzynek w guberni płockiej zaboru rosyjskiego.
W roku 1885, 10-cio letni Jarogniew
opuścił dom rodzinny. Zamieszkał u sióstr
matki w Poznaniu i podjął naukę w Gimnazjum Św. Marii Magdaleny.
Tutaj też włączył się do działań konspiracyjnych kół samokształceniowych, w których zdobył szlify działalności politycznej, a ujawniając
swe zdolności przywódcze, został prezesem Towarzystwa Tomasza
Zana. Tutaj też podjął pierwsze próby literackie i debiutował prozą
w „Przeglądzie Poznańskim”.
Po zdaniu matury, w 1895 r. Drwęski podjął studia prawniczo-ekonomiczne na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Berlinie, a po
zdaniu egzaminu referendarskiego, w roku 1899 rozpoczął praktykę
sądową w Poznaniu. W Poznaniu też, po zdaniu egzaminu asesorskiego,
w roku 1904 założył własną kancelarię adwokacką, którą prowadził
do roku 1918.
Jako adwokat, Drwęski reprezentował i bronił przed sądami niemieckimi Polaków popadających w konflikt z prawem pruskim, w tym m.in.
nauczycieli oskarżonych w związku ze strajkiem dzieci wrzesińskich
i działaczy „Sokoła”.
W tym też czasie pisał do ukazujących się w języku polskim tygodników: „Praca”, w którym prowadził polemikę z prasą niemiecką i „Przegląd Wielkopolski”, w którym publikował głównie artykuły o tematyce
kulturalnej związane z utrzymaniem i propagowaniem polskości.
Zainteresowania sprawami narodowymi i publicznymi spowodowały,
że Drwęski zdecydował się kandydować w wyborach do Rady Miejskiej
Poznania i w latach 1904-1905 oraz 1915-1918 pełnił funkcję członka
tejże Rady, a pracując w komisjach: prawnej oraz finansowej i budowlanej zasłynął z obrony języka polskiego i praw ludności polskiej.
Działając w Radzie, Drwęski równocześnie współtworzył organizacje
mające na celu obronę i propagowanie polskości np.: jawny Związek
Narodowy oraz tajne zakładające różne formy walki o przywrócenie
wolnej Polski – Tajne Koło Towarzyskie, które dało początek Centralnemu Komitetowi Obywatelskiemu i Naczelnej Radzie Ludowej.
11 listopada 1918 r., a więc w czasie gdy Wielkopolska pozostawała jeszcze pod zaborem, na wniosek Naczelnej Rady Ludowej,
Jarogniew Drwęski został mianowany przez Wydział Wykonawczy
Rady Robotników i Żołnierzy nadburmistrzem Poznania i zastąpił
na tym stanowisku niemieckiego nadburmistrza dr. Ernsta Wilmsa.
Wydarzenie to rozpoczęło „rozłożone na raty rozbrajanie” Niemców
w Poznaniu, które 27 grudnia doprowadziło do wybuchu „Powstania
Wielkopolskiego”, a następnie do wolnych, demokratycznych wyborów
do Rady Miasta Poznania. Kilkumiesięczne rządy Drwęskiego na tym
stanowisku znalazły uznanie mieszkańców, które 17 kwietnia 1919 r.
zaowocowało powierzeniem mu przez demokratycznie wybraną Radę
Miejską funkcji prezydenta wolnego już miasta Poznania, którą to
funkcję pełnił do swej śmierci – 14 września 1921 r.
Sprawując urząd prezydenta, Jarogniew Drwęski doprowadził do
spolszczenia aparatu urzędniczego i do wprowadzenia polskich nazw
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urzędowych. Rozwiązał też problemy aprowizacyjne miasta, a poprzez
zorganizowanie robót publicznych przyczynił się do ograniczenia
bezrobocia. Równocześnie zainicjował przejęcie oraz uruchomienie
i otoczenie opieką przez władze miasta Poznania Opery, Teatru Polskiego i Biblioteki Raczyńskich. Był też współinicjatorem utworzenia
Uniwersytetu Poznańskiego oraz zorganizowanej w maju 1921 r.
Wystawy Krajowej, która dała początek Międzynarodowym Targom
Poznańskim. Opracował też pierwszy projekt polskiej ordynacji miejskiej i przyczynił się do kodyfikacji prawa miejskiego oraz do powstania
Ogólnopolskiego Związku Miast Polskich, w którym objął funkcję
pierwszego prezesa.

Działalność zawodowa Drwęskiego nigdy nie przekreślała jego
działalności społecznej. Zresztą i tu jego zainteresowania były przeogromne. Był więc m.in. : prezesem Związku Kół Śpiewaczych, prezesem Towarzystwa Prawno-Ekonomicznego i prezesem Aeroklubu
Polskiego, a także współorganizatorem Bractwa Strzeleckiego i Klubu
Wioślarskiego w Poznaniu i wszelkich uroczystości ważnych dla historii
i kultury polskiej, jakie odbywały się w okresie jego zamieszkiwania
w Poznaniu.
18 kwietnia 1907 r. Jarogniew Drwęski zawarł związek małżeński
z Izabelą Amrogowicz, z którego to związku urodziło się trzech synów:
Antoni, Jerzy i Jarogniew.
Jarogniew Drwęski zmarł 14 września 1921 r. Miejsce wiecznego spoczynku znalazł na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu
Świętego Wojciecha w Poznaniu, a jego pogrzeb, 18 września stał się
manifestacją patriotyczną i wyrazem miłości Poznaniaków do przedwcześnie zmarłego prezydenta.
Społeczeństwo i władze Poznania nie zapomniały o swym prezydencie. Patronuje on kilku poznańskim szkołom, a imieniem Izabeli
i Jarogniewa Drwęskich nazwano park w sąsiedztwie Pomnika Powstańców Wielkopolskich. Imię Jarogniewa Drwęskiego nadano też
jednej z ulic na Podolanach.
E. Lubawy
P.S. Jarogniew Drwęski, to
wielka osobowość zasłużona
dla Poznania i Wielkopolski,
z faktu urodzenia się której
na ziemi skockiej możemy
być dumni, a jego imię winno
znaleźć się w przewodnikach
po ziemi skockiej. Liczę też
na to, że związek Jarogniewa
Drwęskiego z ziemią skocką,
już obecnie zaznaczymy umieszczając odpowiednią tablicę na jego
domu rodzinnym w Glinnie oraz że w przyszłości, w Skokach jedna
z nowopowstałych ulic uhonorowana zostanie imieniem Jarogniewa Drwęskiego.
Naszych czytelników zachęcam też do odwiedzin Biblioteki Gminnej
i sięgnięcia po książkę Waldemara Łazugi pt. „Znany – Nieznany prezydent Poznania”, z której dowiemy się więcej o życiu i dokonaniach
tego wielkiego Skoczanina. Poznamy też życie Poznania czasu zaborów
oraz pierwszych lat Niepodległej Polski. E.L.

CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?

SKOKI i SKOCZANIE
w starym obiektywie

Dzisiaj w naszym cyklu, pod wskazanym wyżej tytułem, przedstawiamy udostępnioną nam przez mieszkańca Budziszewic Zdzisława Lichotę, wykonaną
w roku 1934, a więc 83 lata temu fotografię, na której napis na prezentowanej
przez dzieci tablicy w zasadzie mówi wszystko.
W towarzystwie swej wychowawczyni spoglądają na nas uczennice i uczniowie
narodowości polskiej i niemieckiej, a wśród nich prawdopodobnie członkowie
rodziny właściciela fotografii, uczęszczający do jednoklasowej Szkoły Powszechnej w Budziszewicach- taką nazwę wówczas nosiły polskie szkoły stopnia
podstawowego.

Naszych czytelników przy okazji informujemy, że Budziszewice w tym okresie
administracyjnie przynależały do Gminy Rogoźno w powiecie obornickim. Zamieszkiwała w nich po sąsiedzku ludność narodowości polskiej i niemieckiej, przy
czym Polacy, min. rodziny Lichotów i Lewickich, stanowili mniejszość. Sytuacja
zmieniła się po styczniu roku 1945, gdy ludność narodowości niemieckiej wyjechała do Niemiec, a jej miejsce zajęły rodziny polskie przesiedlane z utraconych
przez Polskę kresów.
Przynależność administracyjna wsi uległa zmianie w roku 1954 po utworzeniu
gromad, gdy Budziszewice wraz z Potrzanowem stały się częścią Gromadzkiej
Rady Narodowej w Potrzanowie w powiecie wągrowieckim. Dalsza integracja
Budziszewic ze Skokami nastąpiła w roku 1961 z chwilą kolejnej zmiany podziału
terytorialnego kraju, w wyniku którego w miejsce 5 zlikwidowanych małych
gromad powstała jedna duża z siedzibą w Skokach, która działała do 31 grudnia
1972 r., to jest do utworzenia gmin.
Dzisiaj trudno powiedzieć o zasadach funkcjonowania tej szkoły. Nie wiemy,
czy była to szkoła realizująca program nauczania pierwszej klasy, po ukończeniu
której uczeń uczęszczał do szkoły w miejscowości sąsiedniej, czy też nauka w niej
prowadzona była na zasadzie klas łączonych, w której nauczyciel w jednej izbie
lekcyjnej w tym samym czasie prowadził lekcję z dwoma lub kilkoma rocznikami
uczniów. Wygląd uczniów raczej wskazuje, ze przynajmniej niektórzy spośród
nich mają więcej niż 7 czy 8 lat. I to może świadczyć o wspomnianym drugim
rozwiązaniu. W tym miejscu, dla orientacji czytelników czujemy się zobowiązani
zasygnalizować, że na podstawie ustawy z roku 1932 w Polsce wprowadzono
7 klasowe szkolnictwo podstawowe – powszechne oraz dwustopniowe szkoły
średnie. Mimo to, w praktyce zachował się podział szkół powszechnych realizujących trójstopniowy program nauczania – elementarny, wyższy i pełny,
co wiązało się z istnieniem szkół od jednoklasowych (szczególnie na terenie
wiejskim) do siedmioklasowych. Szkolnictwo średnie tworzyły 4 letnie jednolite
gimnazja, do których przyjmowano kandydatów po ukończeniu 6 klas szkoły
podstawowej i zdaniu egzaminu wstępnego. Nauka w nich kończyła się „małą
maturą’, która dawała podstawę do ubiegana się o przyjęcie do 2-letniego,
kończącego się świadectwem dojrzałości, tzw. „dużą maturą”, liceum. Uzyskanie
świadectwa dojrzałości dawało podstawę do ubiegania się o przyjęcie na wyższe
uczelnie.Odrębny tryb nauczania przewidziano dla przyszłych nauczycieli szkół
powszechnych. Kandydat do zawodu nauczyciela musiał ukończyć zwieńczone
świadectwem dojrzałości specjalne 3 letnie liceum pedagogiczne.
Ps. Jeśli ktoś z czytelników posiada wiedzę na temat wspomnianej – mieszczącej się w budynku, w którym obecnie zlokalizowano Świetlicę Wiejską - szkoły
w Budziszewicach prosimy o kontakt.
Edmund Lubawy
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