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OCHOTNICZY I ZAWODOWY STRAŻAK ROKU
9 maja, w trakcie obchodów Dnia Strażaka, Starosta Poznański Jan Grabkowski dokonał uroczystego wręczenia
przyznanych nagród - Skoczanin ogn. Tomasz Rzepczyk
(Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8 - Bolechowo)
otrzymał tytuł „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego”.
Laureat uczestniczył w wielu
akcjach ratujących ludzkie życie,
jak sam mówi najczęściej są to
działania dotyczące wypadków
drogowych. Jego odwaga, doświadczenie i umiejętności zostały
docenione przez komisję w skład
której wchodzą przedstawiciele
Zarządu Powiatu w Poznaniu,
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Komendy Miej-

skiej Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu oraz Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP.
15 maja tytuł Powiatowego
Strażaka Roku Ochotniczych
Straży Pożarnych Powiatu Wągrowieckiego otrzymał także
dh. Roman Drews - członek
OSP Skoki.
Kinga Świder

16:20 - Centrum Uśmiechu - dla najmłodszych
17:30 - Koncert
19:30 - Koncert
21:20 - Koncert MARYLA RODOWICZ
Pokaz Magii - Maciej Pol - 18:45 i 20:40

PAPA D
AFROMENTAL

Miasteczko i studio plenerowe Polskiego Radia, pokaz sztucznych ogni

10-12:58 - Audycja na żywo na antenie Polskiego Radia ze skockiego Rynku
ZAPRASZAMY :-)
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WYBIERALIŚMY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
- wyniki głosowania w II turze wyborów w Gminie Skoki
24 maja 2015 odbyła się II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, w której woli wyborców poddali się dwaj kandydaci mający najwięcej
głosów w I turze, a więc popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Andrzej Duda i popierany przez Platformę Obywatelską dotychczasowy
Prezydent Bronisław Komorowski. Głosowanie to w skali kraju przyniosło wygraną Andrzeja Dudy, na którego swe głosy oddało 51,55%
głosujących Polaków. Popierany przez większość mieszkańców naszej Gminy, podobnie jak przez większość glosujących w Wielkopolsce i w
zachodniej Polsce, Bronisław Komorowski zyskał 48,45% głosów. Tak więc, po zaprzysiężeniu Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej przez
okres najbliższej 5-letniej kadencji będzie Andrzej Duda.
Celem umożliwienia naszym czytelnikom
porównania jak przedstawiały się preferencje wyborcze mieszkańców naszej Gminy
przedstawiamy poniżej wyniki głosowania
w poszczególnych Obwodach Wyborczych i w
całej Gminie – wyniki głosowania w I turze
zamieściliśmy w majowym wydaniu naszego

miesięcznika. Uprawnionych do głosowania
było 7.179 wyborców, w tym 7.155 mieszkańców Gminy oraz 24 wyborców głosujących na
podstawie Zaświadczeń o prawie do głosowania, którym Obwodowe Komisje Wyborcze
wydały łącznie 3.621 Kart do głosowania.
W rezultacie wyborcy uczestniczący w gło-

sowaniu oddali 3.583 głosy ważne oraz 38
głosów nieważnych.
Spośród oddanych głosów ważnych 1.298
głosów stanowiły głosy oddane na Andrzeja
Dudę, a 2.285 głosy oddane na Bronisława
Komorowskiego.
Edmund Lubawy

WYNIKI II TURY WYBORÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OBWODOWYCH KOMISJACH
WYBORCZYCH I W MIEŚCIE i GMINIE SKOKI
Liczba oddanych głosów na kandydata w;

Kandydaci
na prezydenta RP

OKW
Nr 1
Skoki

OKW
Nr 2
Skoki

OKW
Nr 3
Skoki

OKW
Nr 4
Kakulin

OKW
Nr 5
Bliżyce

OKW
Nr 6
Rejowiec

OKW Nr 7
Potrzanowo

OKW
nr 8
Lechlin

Razem
w gminie

Procent
uzyskanych
głosów przez
kandydatów

DUDA Andrzej

167

196

231

116

69

174

135

210

1298

36,23 %

KOMOROWSKI
Bronisław

390

397

508

145

99

323

172

251

2285

63,77 %

557/958

593/1036

739/1292

267/617

168/464

497/1114

307/637

461/1062

3583/7179

----

Łączna iczba oddanych
głosów i uprawnionych
do głosowania

Frekwencja – udział w wyborach wzięło 50,44% uprawnionych do głosowania.

ZAPRASZAMY

na Warsztaty Rękodzielnicze
- ukraińska sztuka ludowa
W każdą środą lipca godz. 13-15
sala Biblioteki ul. Ciastowiacza 11
Prowadzą artystki ludowe
- Luba i Luda z Białej Cerkwi na Ukrainie

Informacja i zapisy 691 726 319
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

3

Przyszli na świat i w naszej społeczności
znaleźli swe miejsce na ziemi:
Wawrzyniak Mateusz 01.05.2015
Dondaj Tola 07.05.2015
Kozielczyk Jakub 09.05.2015
Orchowicz Oliwia 12.05.2015
Filip Miłosz 17.05.2015
Nowak Michalina 23.05.2015
Dukat Wiktor 28.05.2015
Koperska Maja 28.05.2015
Witczak Zuzanna 02.06.20105
Ciastowicz Maja 06.06.2015
Sądej Norbert 07.06.2015
Szawuła Maria 13.06.2015
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Orchowicz Paulina i Biskup Henryk
Napierała Gizela i Broda Wojciech
Koślakowicz Elżbieta i Gallas Marek
Ober Natalia i Jankowski Rafał
Czajkowska Dorota i Jaśkowiak Adam
Knapik Monika i Jerzak Damian
Łączyńska Maja i Nowik Mateusz
Martynek Monika i Łuczak Krystian
Wójcicka Natalia i Łukaszewski Grzegorz
Kasprzyk Karolina i Nowak Tomasz
Bratka Katarzyna i Pauszek Łukasz
Kozyra Marlena i Rój Dawid
Kubiatowicz Renata i Stawiński Roman
Cieślińska Ada i Stefański Tomasz
Świerte Karolina i Wronowski Bartosz
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku
na skockiej ziemi znaleźli:
Janiszewski Lucjan ur. 06.01.1958 w Potrzanowie zm. 10.04.2015
Korczak Michał ur. 13.11.1919 w Fort Pitt Ohio zm. 23.05.2015
Woźniak Pelagia ur. 20.10.1923 w Jabłkowie zm. 05.06.2015
Jowsa Wacława ur. 20.10.1925 w Iszkołdź zm. 09.05.2015
Hepner Stefan ur. 07.04.1927 w Skokach zm. 25.05.2015
Kielma Franciszek ur. 20.02.1932 w Skokach zm. 09.06.2015
Iradzka Teodora ur. 22.07.1940 w Wirkowicach zm. 13.06.2015
Bartkowiak Marian ur. 12.08.1947 w Raczkowie zm. 27.05.2015
Socha Zenon ur. 04.05.1952 w Rejowcu zm. 21.05.2015
Plenzler Halina ur. 22.01.1955 w Gołańczy zm. 12.05.2015
Popiela Leszek ur. 13.12.1977 w Dąbrówce Kościelnej zm. 02.06.2015
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
„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
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Przeżyłem(am) z Tobą tyle (50) lat... czyli

ZŁOTE JUBILEUSZE
MAŁŻEŃSTWA

Wanda i Edward Brzykcy, Teresa i Lubomir Kozłowscy, Maria i Wojciech Nowiccy oraz Janina i Bolesław
Mikołajczykowie w II półroczu 1964 znajdowali się wśród wielu młodych ludzi, którzy w Urzędach Stanu
Cywilnego w różnych rejonach Polski zawarli związki małżeńskie i założyli rodziny.
Dzisiaj, po 50 latach łączy ich to, że wszyscy są mieszkańcami Miasta
i Gminy Skoki, w której znaleźli swą „Małą Ojczyznę”. Wszyscy należą
też do tych nielicznych, którym zapewne dzięki Opatrzności , ale i dzięki
miłości i zrozumieniu oraz wzajemnemu szacunkowi, pokonując różne
przeszkody dnia codziennego udało się wytrwać w związkach i w stosunkowo dobrym zdrowiu dożyć Złotych Jubileuszy Małżeństwa. Bo
przecież Złote Gody stanowiące podsumowanie i ukoronowanie związku,
to wcześniej wspólnie przeżyte ponad 18.250 dni i nocy, wśród których
były zarówno dni radosne, jak i pełne smutku, goryczy oraz zmartwień
i troski o los swych dzieci i wnuków.
Wszyscy wspomniani na wstępie Jubilaci uroczystości rocznicowe
w stosownym czasie obchodzili już w gronie rodziny i przyjaciół, a w
dniu 19 maja 2015 na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
Tadeusza Kłosa przybyli do Sali Ślubów skockiego Urzędu Stanu
Cywilnego. Wizyta ta wiązała się z przyznaniem Im przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Medalu „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i udekorowaniem Ich tym Medalem
przez Burmistrza.
Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły słowa powitania wypowiedziane
pod adresem Jubilatów przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
połączone z gratulacjami i podziękowaniami i za Ich dotychczasowe
pracowite życie i działania na rzecz swych rodzin i społeczeństwa. W wystąpieniu tym wypowiadanym w imieniu własnym oraz Burmistrza Pani
Joanna Wolicka Przywarty zawarła też życzenia wielu lat szczęśliwego
wspólnego życia i cieszenia się szczęściem swych najbliższych.
Po ceremonii powitalnej Burmistrz Tadeusz Kłos z upoważnienia
Prezydenta Rzeczypospolitej udekorował Jubilatów Medalami , a godności tej dostąpili:
Mieszkańcy Pawłowa Skockiego: ur. w Dzwonowie, Wanda zd. Kubiś
i ur. w Miączynku, Edward Brzykcy. Ślubowali 19. 09. 1964 w USC
w Skokach, a sakramentalne „Tak” przed ołtarzem powiedzieli sobie
w tym samym dniu w Sanktuarium Maryjnym w Dąbrówce Kościelnej.
Pani Wanda pracowała w Poznańskich Restauracjach Dworcowych
„WARS”, a Pan Edward jako nauczyciel w placówkach oświatowych
na terenie Miasta i Gminy Skoki. Państwo Brzykcy wychowali córkę
i syna i doczekali się 1 wnuczki i 4 wnuczków. Prowadzą aktywne życie,
uwielbiają przyrodę i pracę na własnej działce i w pasiece.
Mieszkańcy Lechlina: ur. w Lechlinie, Teresa zd. Gramza i ur. w Lechlinie, Lubomir Kozłowscy. Ślubowali 5.12.1964. w USC w Skokach,
a wolę swą potwierdzili sobie przed kapłanem 23 .01.1965 w kościele pw.
Świętego Stanisława Biskupa w Lechlinie. Oboje pracowali w Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjne w Lechlinie. Państwo Kozłowscy wychowali 2
córki i cieszą się posiadaniem 3 wnuczek i 1 wnuczka oraz 1 prawnuczka.
Uwielbiają przyrodę i wielką satysfakcję daje im praca na własnej działce.
Mieszkańcy Stawian: ur. w Aspel, Maria zd. Manowska i ur. w Kolonii
Komorowo, Wojciech Nowiccy. Ślubowali 12.12.1964 w USC w Kazimierzu Biskupim. Od 1979 zamieszkują w Stawianach. Oboje pracowali
w miejscowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Państwo Nowiccy
wychowali 3 córki i 3 synów, szczycą się posiadaniem 8 wnuczek i 5 wnuczków oraz 1 prawnuczka. Lubią przebywać na łonie natury, uprawiać ziemię i wielkie zadowolenie sprawiają Im efekty pracy na własnej działce.
Mieszkańcy Antoniewa: ur. w Bliżycach, Janina zd. Szafrańska i ur.

w Rogoźnie, Bolesław Mikołajczykowie. Ślubowali 19.09. 1964 w USC
w Skokach, a śluby swe potwierdzili 17.10.1964 w kościele pw. Wszystkich
Świętych w Raczkowie. Oboje pracowali w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Antoniewie, Pani Janina w charakterze kucharki,
a Pan Bolesław jako nauczyciel wychowawca. Państwo Mikołajczykowie
wychowali córkę i syna i są dumni z posiadania 2 wnuczek i 4 wnuczków. Są członkami Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Skokach i aktywnie uczestniczą we wszelkich jego działaniach – szczególnie lubią wycieczki i wieczorki taneczne. Z satysfakcją
uprawiają własną działkę, a Pan Bolesław wolny czas stara się spędzać
nad miejscowym jeziorkiem i oddawać się ulubionemu wędkowaniu,
w którym często towarzyszy mu żona.
Uroczystości oficjalne w Sali Ślubów zakończyły słowa podziękowań
pod adresem ich organizatorów, które w imieniu odznaczonych skierował
Edward Brzykcy.

Po części oficjalnej i pamiątkowym zdjęciu, nastąpiło spotkanie „przy
stole”, w trakcie którego po tradycyjnej lampce szampana za zdrowie
odznaczonych, przy kawie i okolicznościowym torcie oraz słodkościach
wspominano wydarzenia z życia Jubilatów i społeczności gminnej. Ze
wspomnień tych wynikało, że wszyscy wyrażają zadowolenie z dokonanych 50 lat temu wyborów swych współmałżonków. Wszyscy też mogą
powiedzieć, że „nie zmarnowali powierzonych Im talentów”. Ciężko
pracowali dla dobra swych rodzin, a Panie umiejętnie łączyły wychowanie dzieci z pracą zawodową, dzięki czemu obecnie otrzymują własne
emerytury, co znacznie wzmacnia ich budżety rodzinne. Przebywając na
emeryturze w miarę możliwości starają się prowadzić aktywny tryb życia,
korzystać z darów natury i pomagać swym najbliższym – zainteresowania
naszych Jubilatów staraliśmy się przybliżyć czytelnikom powyżej.
Wizytę w dniu 17.05. w Urzędzie, Jubilatom przypominać będą
Medale, dokumenty pamiątkowe , wspólne zdjęcie oraz bukiety kwiatów, którymi obdarowane zostały Panie i gadżety promujące Miasto
i Gminę Skoki.
W imieniu redakcji Wiadomości Skockich i współmieszkańców Miasta
i Gminy Skoki Naszym Bohaterom – Jubilatom, życzymy długich lat
życia oraz cieszenia się szczęściem swych najbliższych i doczekania się
kolejnych Jubileuszy.
Edmund Lubawy
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Uroczystości
Pierwszej
Komunii Św.
Skockich Dzieci
Od lat, tradycją polskiego kościoła katolickiego był udział dzieci uczęszczających
do drugiej klasy Szkoły Podstawowej, a więc
dzieci dziewięcioletnich, w godności dostąpienia Pierwszej Komunii Świętej. Zmianę
tej tradycji, w pewnym stopniu wymusiła
reforma oświatowa, która spowodowała, że
naukę w I klasie podstawówki rozpoczynają
dzieci sześcioletnie. Mając na uwadze rozwój
intelektualny dzieci, Arcybiskup Gnieźnieński
podjął decyzje, że w Archidiecezji Gnieźnieńskiej do Pierwszej Komunii Świętej nadal
przystępować będą dzieci w wieku 9-ciu lat,
tj. uczniowie obecnych klas III.
Tak więc obecnie, po rocznej przerwie,
miesiąc maj stał się miesiącem Pierwszych
Komunii Świętych, a nasze odświętnie przybrane kościoły wypełniły się dziećmi w białych
szatach. W kościele pw. Świętego Mikołaja
Biskupa w Skokach uroczystości Pierwszokomunijne odbyły się 17 maja, a przystąpiły do
nich 24 dziewczynki i 38 chłopców.
Na prezentowanych - wykonanych przez
Andrzeja Olszańskiego, a udostępnionych
nam przez rodziców zdjęciach, widzimy dzieci
dostępujące Sakramentu Eucharystii w otoczeniu księży: proboszcza Karola Kaczora,
wikariusza Bartosza Gallasa i rezydenta Domu
Rekolekcyjnego w Rościnnie Krzysztofa Burwiela oraz katechetek: Alicji Kramer, Barbary
Surdyk i Izabeli Białej
Edmund Lubawy

Mieszkańcy Jabłkowa w Licheniu
16 maja z inicjatywy pani Sołtys Mirosławy Kucner oraz Rady
Sołeckiej grupa mieszkańców wsi
Jabłkowo udała się do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.
Z pieśnią na ustach podziwiano
piękno mijanych wsi i miast. Wśród
wspaniałej zieleni i budowli sakralnych zanoszono modlitwy do Matki
Bożej w intencjach własnych oraz
polecając całą wieś.
Maria Kozłowska
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WSPOMNIENIE
śp. Maria Tutak 1921 - 2015

10 kwietnia br. zasnęła snem wiecznym Maria Tutak - była mieszkanka
Skoków, członkini Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 Koło w Skokach, ofiarodawczyni historycznego sztandaru
skockich powstańców wielkopolskich. Do końca swoich dni była bardzo
emocjonalnie związana z miejscem swojego urodzenia i pierwszych lat
nauki. Na bieżąco śledziła regularnie dostarczane przez przyjaciół „Wiadomości Skockie”, komentując wszystko to, co działo się w Jej rodzinnym
mieście. Poświęcamy Jej dzisiaj kilka chwil wspomnień.
Pani Maria Tutak zd. Jureczko przyszła na świat 28 stycznia 1921 w Skokach i była jedynym dzieckiem Bolesławy z Szeręgowskich i Karola Jureczków. Pochodziła z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych. Ojciec, był
powstańcem śląskim, a wuj – Stanisław Szeręgowski walczył w powstaniu
wielkopolskim, za co otrzymał Wielkopolski Krzyż Powstańczy.
W kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa została ochrzczona, przyjęła I Komunię św. i często brała udział w uroczystościach
kościelnych, sypiąc kwiatki. Na zdjęciach z tych wydarzeń ubrana
jest w tradycyjny strój krakowski, uszyty przez Jej ciotkę, Helenę Szeręgowską, absolwentkę szkoły krawieckiej w Bydgoszczy.
Pani Maria Tutak ukończyła Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza
w Skokach. W rozmowach często wracała do tego czasu, podkreślając że
została bardzo dobrze przygotowana do dalszej edukacji, którą podjęła
w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Poznaniu. Wtedy też opuściła
Skoki, zatrzymując się początkowo u krewnych, a później, od 1934 już
wspólnie z rodzicami mieszkała w Poznaniu przy ulicy Wrocławskiej nr 4.
Wybuch II wojny światowej przerwał dalszą edukację, a osiemnastoletnia
wówczas Pani Maria musiała przymusowo pracować w niemieckiej firmie
produkującej galanterię metalową. Panujące tam warunki powodowały
częste zapalenia płuc, które jednak nie zwalniały z ciężkiej pracy.
Podczas walk o wyzwolenie stolicy Wielkopolski została zbombardowana kamienica, w której mieszkała rodzina Jureczków. Ocaleli
tylko dlatego, że schronili się w piwnicy sąsiedniego, solidniejszego
budynku. Wojna pozostawia zawsze po sobie wiele bolesnych wspomnień. W czasie jej trwania życie straciła babcia Pani Marii, a Ona
sama jeszcze kilka lat po wojnie leczyła się z gruźlicy. Mimo to podjęła

pracę w Fabryce Obrabiarek ZISPO (obecnie kompleks HCP Cegielski).
Tam poznała swojego przyszłego męża, lwowiaka Mariana Tutaka,
którego poślubiła w styczniu 1947. Ostatnich dziesięć lat przed emeryturą pracowała w Muzeum Henryka Sienkiewicza przy Starym Rynku.
W 2005 zmarł mąż Pani Marii, prof. Marian Tutak, który po zakończeniu
pracy w HCP Cegielski przez wiele lat był Dziekanem Wydziału Budowy
Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
W 2009 Pani Maria Tutak, zostając członkinią naszego Koła, przekazała
sztandar powstańczy przechowywany w Jej rodzinie przez kilkadziesiąt
lat. Dokonując aktu darowizny tej niezwykłej pamiątki, wspominała
rodzinne Skoki, swoich krewnych, a przede wszystkim matkę, jako tę,
która narysowała na tkaninie sylwetkę orła i własnoręcznie wyszyła go,
była bowiem absolwentką poznańskiej szkoły haftu. Po renowacji sztandar
został uzupełniony między innymi o drzewce z symbolicznymi gwoźdźmi.
Największy z nich dedykowany został ofiarodawczyni. W podzięce za
„szczególne zaangażowanie w upowszechnianiu pamięci i tradycji o Powstaniu Wielkopolskim” na wniosek naszego Koła Zarząd Główny TPPW
przyznał Pani Marii Tutak w 2011 honorową odznakę „Wierni Tradycji”.
W pamięci przyjaciół, znajomych i sąsiadów pozostanie na zawsze jako
ta, która była duszą towarzystwa. Niezwykle gościnna, bawiła swoich gości
rozmowami pełnymi humoru, pogody ducha i wielkiej życzliwości. Przez
ostatnich kilka miesięcy unieruchomiona w łóżku, otoczona troskliwą
opieką syna, pielęgnowana przez opiekunkę, nie traciła poczucia humoru
i – chociażby – telefonicznego kontaktu ze znajomymi. Do ostatnich chwil
była ciekawa świata. Doskonale orientowała się w jego bieżących sprawach.
Odważnie wyrażała swoje poglądy. Kochała podróże, w czasie których poznawała piękno naszej Ojczyzny. Wyjeżdżała także poza jej granice. Z największym jednak sentymentem wspominała piesze wędrówki wokół Jezior
Budziszewskiego i Poznańskiego a także spacery po lesie sąsiadującym z Jej
domkiem letniskowym przy ulicy Poznańskiej w Skokach. Tu chyba najbardziej lubiła spędzać czas wraz z mężem, synem Zbigniewem i jego rodziną.
Bardzo interesowała się ekologią. Szczególnie wrażliwa była na los
zwierząt i ptaków. Póki zdrowie Jej na to pozwalało, miała w domu psy
i koty, dokarmiała ptaki. Z troską pytała o stan skockich jezior i lasów.
Ubolewała ogromnie nad każdym bezmyślnie wyciętym drzewem. Z radością przyjęła informację, że na Morasiu powiększa się stadko kaczek
i można spotkać też bażanty. Telefonowała czasami do swojej znajomej
mieszkającej niedaleko kościoła poewangelickiego z pytaniem, czy w parku
- jak dawniej - słychać jeszcze słowiki.
Pani Maria Tutak marła nagle w swoim domu w Poznaniu przy ulicy
Kórnickiej. Pochowana została we wspólnej mogile ze swoim mężem na
polu urnowym cmentarza miłostowskiego.
W ostatniej drodze oprócz rodziny towarzyszył Jej sztandar skockich
powstańców wielkopolskich oraz bardzo liczne grono przyjaciół, znajomych i sąsiadów.
Iwona Migasiewicz TPPW Koło w Skokach
Wspomnienie to napisałam pamiętając własne rozmowy z Panią Tutakową oraz na podstawie informacji uzyskanych od p. Henryki Lempe
– koleżanki z lat szkolnych oraz od Jej przyjaciół - pp. Bohdany i Bogumiła
Rzepków, którzy przez dziesiątki lat odwiedzali Ją regularnie w każde
piątkowe popołudnie.
P.S. Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl

Odszedł na wieczną wartę

Zmarł Kombatant śp. Michał Stanisław Korczak (95 l.). Na miejsce wiecznego spoczynku został odprowadzony w dniu 27 maja
2015 w Lechlinie przez rodzinę, krewnych i znajomych, w asyście Pocztu Sztandarowego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Poczet sztandarowy tworzyli harcerze 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE”. Zaszczytny obowiązek opieki nad sztandarem
ZKRPiBWP skoccy harcerze piastują już od kilku lat, ponieważ ze względu na wiek żyjący Kombatanci nie są już zdolni do
noszenia Sztandaru.
W 2008 Sztandar ZKRPiBWP został przekazany przez Koło ZKRPiBWP w Skokach 7 Skockiej Drużynie Harcerskiej „HYCE”
w Skokach z drużynowym harcmistrzem Andrzejem Surdykiem na czele jako godnym spadkobiercom Pomnika Historii we wspólnych walkach o niepodległość naszej Ojczyzny (Powstanie Warszawskie, Zadwórze i Lwów na Wołyniu).
Wyrazy współczucia całej Rodzinie składają nieliczni już Kombatantci
i Podopieczni ZKRPiBWP Koło w Skokach oraz Harcerze.
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„czy mnie jeszcze pamiętasz?”

Skoki i Skoczanie
w starym obiektywie
W kwietniowym wydaniu naszego miesięcznika czytelnicy mogli przeczytać o udziale Skoczan w uroczystościach
pogrzebowych byłego proboszcza Parafii pw. Świętego
Mikołaja Biskupa w Skokach Śp. księdza prałata Włodzimierza Okoniewskiego.

Uroczystość ta skłoniła nas do sięgnięcia do lat 1958 – 1968,
tj. do czasu gdy Śp. ksiądz Włodzimierz Okoniewski pełnił rolę
duszpasterską w naszych Skokach. Księdza Okoniewskiego ówcześni Skoczanie zapamiętali, nie tylko jako kapłana dbającego
o codzienne życie duchowe parafian i o dobra materialne kościoła.
W naszym cyklu, pod wymienionym na wstępie tytułem, dzisiaj
prezentujemy zdjęcie wykonane na przełomie lat 1950/1960 dokumentujące uczestników , jeśli nie pierwszej, to na pewno jednej
z pierwszych, organizowanych przez księdza Okoniewskiego,
pielgrzymek Skoczan do Sanktuarium Maryjnego w Częstochowie.
Pielgrzymka ta miała niezwykle bogaty program i jej uczestnikom
dostarczyła przeżyć i wzruszeń nie tylko o charakterze religijnym.
Już w drodze do Częstochowy zwiedzono Zamek w Kórniku. Natomiast w samej Częstochowie, zaraz po przyjeździe pielgrzymi udali
się na modlitwę do Sanktuarium. Po noclegu, wczesnym rankiem,
uczestniczyli w odsłonięciu Cudownego Obrazu Czarnej Madonny.
Dalej udano się do Oświęcimia, gdzie w Obozie Koncentracyjnym
Auschwitz, z przerażeniem, smutkiem i zadumą obejrzano dowody
i świadectwa zbrodni hitlerowskich i pomodlono się w intencji
zamęczonych tu ludzi.
Po wizycie na tym największym cmentarzysku świata Skoczanie
pod czujnym okiem księdza Okoniewskiego przez Wrocław, na
zwiedzanie którego nie starczyło czasu, udali się w drogę powrotną do domów. Ale, po drodze wygospodarowano jeszcze dwa
„dłuższe przystanki”, które wykorzystano na zwiedzanie i modlitwę w zabytkowym, znanym z kultu św. Jadwigi kościele pw. św.
Bartłomieja oraz na odwiedziny Sanktuarium Maryjnego i jego
kustosza, byłego swego proboszcza księdza Wiktora Joachimczaka
w Górce Duchownej.
Na fotografii udostępnionej nam przez Stanisława Grzegorzewskiego, syna uczestniczki pielgrzymki Władysławy Grzegorzewskiej, widzimy śp. księdza Włodzimierza w otoczeniu pielgrzymów.
U dołu zdjęcia , najmłodsi jej uczestnicy - dzisiaj emeryci, a ówcześni ministranci. Wśród nich: Bronisław /Mirek/ Piechocki, Ludwik
Skwierzyński, Wojciech Szczepański i Lech Giersig
Przebieg i trasę pielgrzymki starałem się odtworzyć na podstawie
wspomnień jej uczestniczki pani Ireny Wylegalskiej. .
Edmund Lubawy

Dzień Dziecka
w Roszkowie

6 czerwca 2015 w Roszkowie zorganizowano Dzień Dziecka. Z tej okazji odbyło się dużo konkurencji w których można było zdobyć nagrody.
I tak w strzelaniu z wiatrówki gdzie do oddania było pięć strzałów
trzecie miejsce z ilością 41 pkt zdobył Frontczak Krzysztof. Drugie
miejsce z ilością 42 pkt Koteras Mikołaj. Pierwsze miejsce oraz główną
nagrodę jaką była nawigacja GPS z ilością 45 pkt zdobyła Idziaszek
Marta . Gratulujemy.
W konkurencji 1 z 10 –cu w wieku dzieci szkolnych do finału doszło
troje dzieci w którym wywalczyły sobie następujące miejsca. Trzecie
miejsce Frontczak Paulina. Drugie miejsce Koteras Zosia. Pierwsze
miejsce Michalak Oliwier Dzieci za udział otrzymały nagrody książkowe
W konkurencji 1 z 10 –cu w wieku gimnazjum plus dorośli Trzecie
miejsce zdobyła Fronczak Judyta . Drugie miejsce Kiszka Monika .
Pierwsze miejsce oraz pamięć flash 32 GB zdobyła Pawlicka Dominika
Pozostałe miejsca nagrody pocieszenia To nie wszystko, były też: jazda
na rowerze na czas, przeciąganie liny, rzut do kosza, konkurs rysunkowy, puść i trzymaj, itp. w których dzieci brały udział i w których mogły
wygrać mnóstwo nagród a były nimi, kolorowanki, koszulki, kredki,
smycze do telefonów, kamizelki odblaskowe, elementy rowerowe
(oświetlenie lusterka, sygnał itp.) słodycze i wiele innych nagród

Około godz 15:30 odwiedziła nas straż pożarna ze Skoków która dała
naszym rozgrzanym dzieciaczkom mnóstwo frajdy a szczególnie w momencie lania wody które dało ulgę nie tylko dzieciom ale i dorosłym.
Przekazała również cenną wiedzę w udzielaniu pierwszej pomocy,
unikaniu zagrożeń. Panom strażakom bardzo serdecznie dziękujemy.
W tym dniu można było również skosztować pysznej grochówki której
nie zabrakło wraz z tradycyjną pajdą chleba ze smalcem oraz ogórkiem.
Do dyspozycji dzieci miały również dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, z których mogły korzystać do woli .
Oczywiście w tym dniu były również podziękowania dla wszystkich
tych osób które zaangażowały się w sprzątaniu naszej małej ojczyzny.
Dziękujemy Wam za to i postanowiliśmy te osoby wynagrodzić skromnym upominkiem oraz dyplomem
Pragniemy również podziękować sponsorom dzięki którym mogło
się to wszystko odbyć . Dziękujemy.
Sołectwo Roszkowo
PS. Więcej zdjęć z Imprezy na stronie www.gmina-skoki.pl

ZAPROSZENIE!

Zarząd Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Skokach serdecznie zaprasza w pierwszy wtorek każdego miesiąca o godz.11tej do sali Biblioteki Publicznej Gminy Skoki na spotkanie członków Związku.
Drodzy Emeryci, Renciści i Inwalidzi, Wszyscy Ludzie Trzeciego Wieku, jeśli
nie należycie jeszcze do naszego Związku, to serdecznie Was zapraszamy.
Z nami nie będziecie czuć się samotnie i nie będziecie się nudzić. Organizujemy wspólnie różnego rodzaju życie towarzyskie, a więc: spotkania, zabawy,
wieczorki taneczne, ogniska, wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz wyjazdy
do kina i do teatru, a także wiele innych atrakcji.
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VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
21 maja 2015 odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej .Obradom
przewodniczył przewodniczący Rady - Zbigniew Kujawa, a funkcję
sekretarza obrad pełniła radna Alicja Kramer. W sesji uczestniczyło
15 radnych, którzy jednogłośnie podjęli 7 następujących uchwał:
1. Uchwałę nr VIII/41/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015.
Uchwałą tą, zmiany jakie zaistniały w trakcie realizacji budżetu
Gminy Rada wprowadziła do swej uchwały budżetowej na 2015, tj
uchwały nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014
Łączne dochody budżetu zwiększono o kwotę 164.529 zł, a łączne wydatki budżetu zwiększono o kwotę 641.296 zł. Wprowadzone
zmiany szczegółowo określają załączniki nr 1 i nr2 do omawianej
uchwały. W rezultacie tych zmian budżet Gminy Skoki na 2015
wynosi 35.137.633,47 zł po stronie dochodów i 37.118.219,47 zł po
stronie wydatków.
2. Uchwałę nr VIII/42/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata
2015 – 2036.
Uchwalą tą, zmiany wynikłe z Uchwały nr VIII/41/2015 Rada wprowadziła do załączników nr 1 i 2 swej Uchwały nr III/10/2014 z dnia 30
grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2015 – 2036.
3. Uchwałę nr VIII/43/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu.
W/w uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia kredytu
do kwoty 1.6000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego
deficytu, w związku z realizacją inwestycji ujętych w planie wydatków
budżetu Gminy na 2015, a mianowicie:
- Przebudowa ulicy Borówiec w Potrzanowie,
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie,
- Budowa ulic: Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa w Skokach,
- Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu,
- Modernizacja nowej części budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia
(II etap ),
- Budowa 10 przystanków przy drodze wojewódzkiej 196,
- Budowa nawierzchni ulic w Skokach: Krańcowa, Boczna, Wąska,
Wodna i Piaskowa.
Kredyt ten zaciągnięty zostanie na okres 15 lat, a spłata kapitału
i odsetek następować będzie z dochodów własnych Gminy.
4. Uchwałę nr VIII/44/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Mieścisko.
Uchwałą tą Rada postanowiła udzielić Gminie Mieścisko pomocy
finansowej w wysokości 2.511 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu
dowozu w 2015, 2 niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Skoki do
pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
5. Uchwałę nr VIII/45/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
działki nr 545/2 Skokach w rejonie ul. Rościńskiej.
W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 545/2
o powierzchni 0,0366 ha położonej w Skokach w rejonie ul. Rościńskiej.
Działka zapisana jest w KW PO1 B/00061617//3, a jej sprzedaż odbędzie
się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
6. Uchwałę nr VIII/46/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowych położonych w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo, przeznaczonych pod zabudowę usługową.
Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych
położonych w Sławie Wlkp.- obręb geodezyjny Szczodrochowo przeznaczonych pod zabudowę usługową. Tereny obejmujące w/w działki
były już przeznaczone do sprzedaży Uchwałą Rady nr XV/114/ 2012
z dnia 29.03.2012 roku jako działki o numerach: 64/77, 64/78 i 64/79.
Jednak w związku z przejęciem z nich przez Wojewodę Wielkopolskie-

go pasa gruntu na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 196 zmniejszyła
się zarówno ich powierzchnia jak i numeracja. Obecnie działki te
szczegółowo określone w uchwale posiadają nr: 64/86, 64/88 i 64/90.
Podejmując tę Uchwałę Rada równocześnie anulowała swą Uchwałę
Nr XV/114/2012.
7. Uchwałę nr VIII/47/2015 w sprawie: uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach.
Uchwałą tą Rada uchwaliła nowy Statut Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach. Równocześnie
Rada anulowała swą Uchwałę nr XXX/263/2001 z dnia 27 czerwca
2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Skokach.
W trakcie sesji Rada jednogłośnie przyjęła też do wiadomości
przedłożoną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach
„Ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Skoki”.
Wszystkie podjęte uchwały wraz z protokołem sesji oraz z w/w „Oceną” i pozostałymi materiałami z sesji znajdują się do wglądu w Urzędzie
Miasta i Gminy na stanowisku ds. Rady i jej organów – pokój nr 8 oraz
w Internecie - Biuletynie Informacji Publicznej Gminy na stronie:
http://skoki.nowoczesnagmina.pl

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ
2 czerwca 2015 odbyła się IX sesja Rady Miejskiej. Rada obradowała
w pełnym składzie 15 radnych pod przewodnictwem radnego Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełniła radna Aneta Matuszak.
Zgodnie z założeniem, jej obrady stanowiły lekcję historii dla uczestniczących w sesji uczniów: klas VI Szkoły Podstawowej oraz klas III
Gimnazjum i dlatego odbywały się w hali Gimnazjum.
Dlatego przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw merytorycznych przewodniczący Rady przedstawił organy Rady, a na jego
wniosek przewodniczący Komisji Rady przedstawili składy osobowe
poszczególnych Komisji oraz zadania Komisji i tematykę ich pracy
w obecnej kadencji Rady.
W trakcie obrad Rada jednogłośnie podjęła 2 uchwały, w tym :
1.Uchwałę nr IX/47/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Skoki za 2014
Uchwałą tą Rada zatwierdziła Sprawozdanie finansowe wraz ze
Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skoki za 2014. Jej podjęcie
poprzedziło wysłuchanie i przyjęcie przez Radę wcześniej szczegółowo
omawianych na Komisjach:
- Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki i Sprawozdania finansowego za 2014
- Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Skoki za 2014.
2. Uchwałę nr IX/ 48/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki za 2014
W/w uchwałą Rada akceptowała działalność Burmistrza w 2014
i udzieliła Mu absolutorium.
Przed podjęciem tej Uchwały Rada wysłuchała i przyjęła do wiadomości:
- Opinię Komisji Rewizyjnej Rady o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy
Skoki za 2014 oraz Uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy .
- Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skoki.
- Opinie stałych Komisji Rady w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki za 2014 rok.
Omówienie tej uchwały wraz z omówieniem i oceną realizacji budżetu Miasta i Gminy Skoki w roku 2014 zamieścimy w miesiącu lipcu
br. w artykule „Absolutorium dla Burmistrza za 2014”
Po podjęciu w/w Uchwały przewodniczący Rady w imieniu własnym
i radnych pogratulował Burmistrzowi absolutorium, a Burmistrz z ko-
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lei podziękował Radzie za współpracę, bez której obecne absolutorium
nie byłoby możliwe. Burmistrz stwierdził, że sam czuje się szesnastym
radnym, dlatego uważa że ta wspólna praca jest sukcesem wszystkich
mieszkańców miasta i gminy. Dziękował pracownikom Urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych, bez pracy których nie udałoby
się zrealizować planowanych przedsięwzięć.
Po omówieniu w/w spraw zasadniczych w wolnych wnioskach :
- pani Małgorzata Zrobczyńska poruszyła problem uciążliwości jaki
dla mieszkańców stwarzają pozostawiane przez dojeżdżających do
pracy i parkujące przez cały dzień na Placu Powstańców Wielkopolskich samochody,
- pan Stanisław Grzegorzewski wyraził niepokój wciąż przesuwanym
terminem remontu ulicy Dworcowej.
Odpowiedzi w w/w sprawach udzielił Burmistrz Tadeusz Kłos.
W związku z przypadającym w obecnym roku 25- leciem samorządu
terytorialnego w Polsce zakończenie sesji poprzedziła projekcja powstałego 23 lata temu i dokumentującego ówczesne Miasto i Gminę
Skoki oraz życie ich mieszkańców filmu oraz pokaz multimedialny dokumentujący najważniejsze osiągnięcia samorządu gminnego i zmiany
jakie zaszły w życiu społeczności skockiej w ciągu minionych 25 lat – tę
część uroczystości zaprezentował i komentarzem obdarzył nauczyciel
historii Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków Andrzej Surdyk.
Podjęte w trakcie sesji uchwały wraz z protokółem i z materiałami
dyskutowanymi oraz ocenianymi w trakcie sesji znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisku ds. Rady i jej organów
– pokój nr 8. Zainteresowani znajdą je też w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
Edmund Lubawy

ABSOLUTORIUM
DLA BURMISTRZA

2 czerwca w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
z udziałem uczniów tejże szkoły, w hali odbyła się uroczysta IX Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki, połączona z prezentacją
Gminy Skoki dawniej i dziś z okazji XXV-lecia Samorządności.

Podczas Sesji radni udzielili jednogłośnie Absolutorium Burmistrzowi za 2014. W drugiej część zebrani obejrzeli nakręcony w początkach
lat 90. film ukazujący ówczesne oblicze Gminy Skoki, a historyk Andrzej
Surdyk dokonał porównania tamtej i dzisiejszej Gminy Skoki.
Karolina Stefaniak

KOMUNIKAT!

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 maja 2015 roku upłynął termin płatności II raty
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum niezapłaconych w wyżej wymienionym terminie
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane
odsetki za zwłokę.
Termin płatności III raty wyżej wymienionych podatków
przypada 15 września 2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

- podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat -

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.
Wymagania niezbędne
- Wykształcenie wyższe;
- Znajomość przepisów ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym,
o podatku leśnym, ordynacja podatkowa, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- Umiejętność obsługi komputera (programy EXCEL, Microsoft WORD, internet);
- Zdolność analitycznego myślenia, rozumienia przepisów prawa oraz formułowania
pism urzędowych;
- Komunikatywność, dokładność, terminowość, obowiązkowość, odpowiedzialność,
samodzielność
- Wysoka kultura osobista;
- 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 (nie wymaganymi) uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:
- Wykształcenie administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne.
- Udokumentowany 2 letni staż pracy.
- Doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym w komórkach podatkowych.
Zakres wykonywanych na stanowisku zadań
- Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych;
- Przygotowywanie decyzji ustalających, określających wysokość zobowiązania podatkowego i innych
- Załatwianie wniosków dotyczących ulg podatkowych i odwołań od decyzji;
-Kontrola nieruchomości w terenie;
- Poddawanie czynnościom sprawdzającym na podstawie ordynacji podatkowej deklaracji
i informacji podatkowych, składanych przez podatników;
- Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów należności podatkowych;
- Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej;
- Przedstawianie do akceptacji projektów uchwał w zakresie podatków i opłat;
- Realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej;
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.
- Wynagrodzenie w trakcie trwania umowy na czas określony: 2400 zł brutto, z możliwością zmiany warunków płacowych przy zawieraniu kolejnej umowy o pracę.
Wymagane dokumenty
- List motywacyjny;
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
- Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy – dotyczy osób z doświadczeniem zawodowym;
- 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.
1. Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście
lub doręczone listownie w terminie do 10 lipca 2015 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.
wymiaru podatków i opłat”.
2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla
pocztowego) oraz dokumenty niekompletne, nie będą uwzględniane w dalszym postępowaniu.
3. Regulamin naboru oraz druk kwestionariusza dostępne BIP Urzędu.
4. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Skarbnik Gminy, nr tel. 61
8925 800.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
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Inwestycje drogowe w trakcie
realizacji:

Zakończono kolejne inwestycje
drogowe

Na ulicy Poprzecznej w Skokach firma Usługi Sprzętowo – Transportowe z Szamotuł zakończyła „Budowę kanalizacji sanitarnej”. Zakres
robót obejmował rozbudowę sieci sanitarnej o długości 156m oraz
wykonanie 10 przyłączy umożliwiających odbiór ścieków bezpośrednio
z nieruchomości do oczyszczalni. Koszt inwestycji to 80.295,25zł.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „REDON” z Nakła n.
Notecią zakończyło „Przebudowę drogi gminnej w Jabłkowie”. Na
istniejącej podbudowie drogi o długości 1004m ułożono dywanik asfaltowy o grubości 8cm. Wartość zadania to 346.907,50 zł.

Firmia Usługowo – Handlowa „ANNA” z Gniezna, która wygrała
przetarg na „Przebudowę ulicy Borówiec w Potrzanowie” rozpoczęła
roboty w terenie. Prace zaczęto od budowy kanalizacji deszczowej
długości 556m i montażu separatora. W następnej kolejności zostanie
utwardzona nawierzchnia jezdni kostką betonową na powierzchni
2.521m2. Rozpoczęte prace potrwają do końca sierpnia br.

Pozyskane oszczędności przetargowe, w wyniku wcześnie ogłoszonych przetargów pozwoliły Gminie Skoki ogłosić kolejny przetarg
na przebudowę drogi. Tym razem Samorząd Gminy zdecydował
o „Przebudowie ulicy Strumykowej w Skokach”. Tutaj również istniejąca nawierzchnia gruntowa ulicy zostanie odwodniona i utwardzona
kostką betonową na pow. 936m2. Na ogłoszony przetarg zostały złożone
4 oferty z cenami od 180.698,96zł do 234.739,47zł. Najtańszą ofertę
złożył Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, z którym została zawarta
umowa na przebudowę drogi. Rozpoczęcie robót planowane jest w II
połowie lipca a ich zakończenie winno nastąpić do końca sierpnia br.
Adam Zdanowski\

Przerwane prace
przy urządzaniu plaży
nad jeziorem Włókna

Gmina Skoki to perełka Pojezierza Gnieźnieńskiego z urozmaiconą
rzeźba terenową, licznymi jeziorami i lasami, chętnie odwiedzana przez
mieszkańców Poznania. Pomimo tak wspaniałych walorów turystyczno-wypoczynkowych nie udało się do tej pory urządzić na jej terenie,
choćby jednej plaży, z której mogliby korzystać zarówno mieszkańcy,
jak i przyjeżdżający goście.
Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc wykonał „Przebudowę ul.
Wodnej i Piaskowej w Skokach”. Istniejąca nawierzchnia gruntowa
drogi została utwardzona kostką betonową na powierzchni 992m2 oraz
płytami ażurowymi na pow. 114m2, za kwotę 172.109,90zł.

Podstawową przeszkodę stanowi brak gruntów gminnych z dostępem
do jeziora, z jednym wyjątkiem. Chodzi o jezioro Włókna w Potrzanowie, do którego na znacznej długości linii brzegowej przylegają grunty
gminne, oddane w użytkowanie w latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku Polskiemu Związkowi Działkowców.
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Zapewne odwiedzający w ostatnim okresie czasu „dziką plażę”
nad tym jeziorem byli mile zaskoczeni prowadzonymi tam robotami.
Przystąpiono bowiem do odtworzenia drogi do plaży, aby zapewnić
dojazd służbom komunalnym i ratunkowym, wyłączając oczywiście
pozostały ruch samochodowy. W tym miejscu chcemy uspokoić i zapewnić działkowców ROD „Morena”, że na dole przy plaży nie będzie
parkingu samochodowego. Podjęto też prace mające na celu poszerzenie dostępu do jeziora, w tym nawiezienie znacznej ilości piasku.
Zaplanowano również ustawienie kontenera sanitarnego o wysokim
standardzie wyposażenia z częścią męską i damską. W zamyśle było
urządzenie w bieżącym roku namiastki plaży na wzór takiej, jakie
funkcjonują w Poznaniu nad Wartą. Utworzona plaża nad jeziorem
Włókna miałaby być w pełni ekologiczna, harmonizująca z otoczeniem
i przyrodą, nie ingerująca zbytnio w środowisko naturalne. Od starszych
mieszkańców Potrzanowo wiadomo, że już w okresie przedwojennym
w czasie wojny, a także w okresie powojennym istniała tu piękna plaża
z szerokim dostępem do lustra wody z zejściem schodami od strony
pałacu. Może w domowych archiwach naszych mieszkańców zachowały się jeszcze fotografie plaży nad jeziorem Włókna z dawnych lat?
Chętnie je zobaczymy i opublikujemy. Podajemy numer telefonu, pod
którym można kontaktować się w tej sprawie: 61 8925-814 lub 815.
Niestety rozpoczęte prace nad urządzeniem plaży zostały przerwane
pod naciskiem zdecydowanych żądań działkowców ROD „Morena”,
którzy zagrozili, w przypadku kontynuacji prac, skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Roboty wykonane dotychczas
zostaną zabezpieczone z myślą, że do ich kontynuacji przystąpi się
w roku przyszłym, po definitywnym załatwieniu i uporządkowaniu
spraw gruntowych.
Reakcja działkowców bardzo zaskoczyła urzędników. Na spotkaniu
w dniu 3 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pomimo
kwestii spornych dotyczących gruntów nad jeziorem Włókna, przedstawiciele ROD Morena i PZD Poznań zapewniali, że nie widzą żadnych przeszkód w prowadzeniu robót zmierzających do urządzenia
w tym miejscu plaży. Tymczasem czas pokazał, że od swojej deklaracji
odstąpili strasząc urzędników i Gminę Skoki drogą sądową. Czyżby
postępowanie Zarządu ROD „Morena” było próbą szantażu, w celu
wymuszenia na gminie daleko idących ustępstw w zakresie powierzchni
i granic gruntów, jakie mają zostać przekazane w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców w ramach tego ogrodu? Na to pytanie
odpowiedzi muszą udzielić sobie sami działkowcy.
Skąd ten spór? Mieszkańcom gminy Skoki należy się w tej kwestii kilka słów wyjaśnień. Aktualnie na wniosek Polskiego Związku
Działkowców przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki prowadzone jest
postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy Ustawy z dnia 13
grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych prawa użytkowania gruntów w Potrzanowie – ROD Morena. W toku prowadzonego
postępowania zdecydowano o podziale geodezyjnym nieruchomości nr
500/2 w Potrzanowie na dwie odrębne działki. Jedną działkę użytkować
będzie nadal ROD Morena. W skład jej gruntów wchodzić będzie
teren ogrodzony płotem oraz teren poza ogrodzeniem sięgający do
linii brzegowej jeziora na szerokości ok. 150 m wraz z budynkiem
hangaru, boiskami i przystanią wodną. Druga działka pozostanie we
władaniu Gminy Skoki jako teren ogólnodostępny, bowiem nie ma
tutaj żadnej infrastruktury i urządzeń ogrodowych ROD Morena. Są
to grunty przylegające do jeziora, z istniejąca „dziką plażą”, półwyspem
i całym parkiem przy pałacu. Grunty te mają istotne i strategiczne
znaczenie dla Gminy Skoki. Dają możliwość i szansę urządzenia
w bliskim terminie plaży nad tym jeziorem oraz zapewniają warunki
do rozwoju w niedalekiej przyszłości innych form wypoczynku związanych z jeziorem np. przystań sprzętu wodnego. Członkowie ROD
„Morena” nie uznają przeprowadzonego projektu podziału i żądają
pozostawienia w granicach ogrodu kilku kolejnych hektarów terenu
ogólnego poza ogrodzeniem łącznie z półwyspem. Roszczą sobie oni
prawo użytkowania całej nieruchomości z ewentualnym odstępstwem
oddania niewielkiej części w miejscu obecnej „dzikiej plaży”.
Jak zakończy się prowadzona batalia o plażę i grunty nad jeziorem
Włókna, jak zachowają się działkowcy, trudno dziś przewidzieć. Może

sami działkowcy i zarząd ogrodu w końcu zrozumieją, że tak niewielka
liczba osób gospodarująca na 130 działkach, nie może zawłaszczać
tylko pod swoje potrzeby tak pięknych terenów nad jeziorem Włókna.
Być może działkowcy zrezygnują dobrowolnie z tych terenów w imię
solidarności z miejscowym społeczeństwem.
Z ostatniej chwili!
Po ukazaniu się artykułu o „Przerwanych pracach przy urządzaniu
plaży przy jeziorze Włókna w Potrzanowie” do tutejszego Urzędu
wpłynęło pismo Rodzinnego Ogrodu Działkowego MORENA w Potrzanowie. Zarząd ROD informuje w nim, że na zebraniu w dniu 20
czerwca 2015 r. podjęta została stosowna uchwała akceptująca podział
działki 500/2 w Potrzanowie. Tym samym zapewnia, że nie wnosi już
uwag, co do przebiegu nowych granic nieruchomości. Zarząd ROD
Morena zmienia również swoje stanowisko w sprawie sposobu zagospodarowania gruntów przez Gminę Skoki i wycofuje żądanie zaprzestania
prac nad urządzaniem plaży.
W ramach podziękowania za podjętą decyzję i zmianę postawy,
wszystkich członków ROD Morena i ich rodziny zapewnia się, że z uroków nowo powstałej plaży będą mogli oni korzystać bez ograniczeń i na
równych zasadach, co cała reszta wczasowiczów. Nie zamierza się też
blokować dostępu do plaży poprzez istniejące wejścia.
Pozostaje mieć nadzieję, że również Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd w Poznaniu zaakceptuje decyzję Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki.
Zbigniew Gronowicz

Władza popiera PCK

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Skoki
Zbigniewa Kujawy, uczestniczył na spotkaniu wspólnych komisji Rady
Jan Maćkowiak, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu,
który zreferował działalność czerwonokrzyską, honorowego dawstwa
krwi i szpiku na terenie powiatu wągrowieckiego. Podczas wystąpienia
poinformował o znaczeniu honorowego dawstwa krwi i szpiku w celu
ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka, a także o kryteriach
zostania dawcą. Zaprezentował działalność, jaką prowadzi PCK oraz
znaczenie funkcjonowania tej organizacji.

PCK na terenie powiatu wągrowieckiego realizuje program edukacyjny dla dzieci wczesnoszkolnych z zakresu zdrowia, higieny,
bezpieczeństwa i wartości humanitarnych, w którym co roku bierze
udział ponad 1000 uczestników z szkół i przedszkoli. Organizuje liczne konkursy, pokazy, prelekcje i pogadanki na temat zdrowia. Jedną
z najważniejszych działalności jest promocja honorowego dawstwa
krwi i szpiku. W wągrowieckim punkcie krwiodawstwa co roku wzrasta
ilość pozyskanej krwi, tak np.: w 2005 roku – 540 litrów, a już w 2014
– 924 litry tego bezcennego leku. PCK zrzesza wielu dawców krwi.
Spośród których dziesięciu oddało ponad 50 litrów tego bezcennego
leku, a rekordziści: Stanisław Izychart 64 litry, a Czesław Jessa 65
litrów krwi. Zasłużeni honorowi dawcy krwi i szpiku z terenu powiatu
wągrowieckiego posiadają największą ilość przywilejów w całym kraju.
Działalność PCK pochwalił Tadeusz Kłos, burmistrz Miasta i Gminy
Skoki, doceniając szczególnie pozyskiwanie honorowych dawców. jam
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (61) 8925-801, fax (61) 8925-803

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż samochodu osobowego do 3,5 t marki RENAULT
I. Przedmiot przetargu
Samochód osobowy do 3,5 t marki: RENAULT
Model pojazdu: Trafic Passe 2.0 dCi MR’ 07 E4 3,0 t
Wersja: L2H1P2
Nr rejestracyjny: PWA 66XF
Rok produkcji: 2006
Wskazanie drogomierza: 329.900 km
Opis rodzaju pojazdu: Mikrobus 4 drzwiowy 9 osobowy
Długość/Szerokość/Wysokość 5182 mm/1904 mm/1956 mm
Kolor powłoki lakierniczej: niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dowód rejestracyjny pojazdu: seria DR/BAC3619996
Jeden komplet kluczyków
Wyposażenie standardowe
1. ABS+EBV-korektor siły hamowania elektr.
2. Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone
3. Drzwi tylne przeszklone otwierane 180 stopni
4. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
5. Fotel pasażera podwójny
6. Kolumna kierownicy regulowana
7. Lusterko wewnętrzne
8. Poduszka powietrzna kierowcy
9. Siedzenie 3-osobowe w II-rzędzie
10. Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie
11. Szyby przyciemniane
12. Światła z regulacją kąta pochylenia
13. Tapicerka materiałowa „Galatone”
14 Uchwyty do mocowania ładunków
15 Wspomaganie układu kierowniczego
16 Wykładzina gumowa w przestrzeni bagażowej
17 Wyłożenie ścian bocznych tworzywem sztucznym do ½ wys.
18 Zamek centralny zdalnie sterowany
II. Cena wywoławcza sprzedaży samochodu - 14.500,00 zł netto
słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100
III. Wysokość wadium: - 1.500,00 zł
IV. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
V. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr
konta: 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie
– O/Skoki z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 10 lipca 2015r. (piątek)
VI. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza
11 w salce byłej biblioteki w dniu 13 lipca 2015r. o godz. 1100 (poniedziałek),
- wadium na koncie Urzędu do dnia 10.07.2015 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód
wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym
samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.
VII. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży
samochodu
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.
VIII. Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu i zapoznania się
z jego dokumentacją w godz. 1000-1200 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach
w dniach: 6.07.2015 r. – 10.07.2015 r.
Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
Zbigniew Gronowicz - pokój nr 2
tel. 61 8925 815
Ryszard Kobus
- pokój nr 2
tel. 61 8925 814
2. Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać dowód
osobisty oraz dowód wpłaty wadium, a osoba reprezentująca osobę prawną
dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego.
3. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu pomniejszonej o wpłacone wadium winno nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży
samochodu, nie później niż do dnia 17 lipca 2015r.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zastrzega sobie prawo zmiany terminu
przetargu bądź jego odwołania bez podania przyczyn.

CENY ZBÓŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 19 czerwca 2015) ceny skupu zbóż na poziomie: żyto
na mąkę 430 - 450 zł/tona, pszenica na mąkę 660-690 zł/t, jęczmień
na kaszę ok. 500 - 530 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu
zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę
do 580-620 zł/t, pszenżyto do 540 zł/tona, jęczmień na paszę do 550
zł/tona. Sucha kukurydza na paszę w skupie w cenie ok. 560 zł/tona.
Do podanych cen należy doliczyć VAT.
Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto, jęczmień 30 - 32 zł, pszenica 33-35 zł za 50 kg. Ziemniaki 0,80 – 0,90
zł / kg, ziemniaki „młode” 1,20- 1,50 zł/kg. Ceny warzyw - marchew,
cebula, czerwone buraczki 1,20-1,80 zł/kg, pietruszka, seler do 3,50 zł/
kg, kapusta ok. 2,5 zł/główka, ogórki 3,0– 4,0 zł/kg, pomidory 4,0 – 5,0
zł/kg. Jabłka 1,50 – 2,50 zł/kg, truskawki do 6 zł/kg , czereśnie 8 - 9 zł/
kg. Jaja kurze 0,50 - 0,70 zł/szt.
CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 19 czerwca 2015) 3,90 – 4,00 zł/kg
plus VAT. Maciory 2,40 - 2,50 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt około
100 – 150 zł/szt. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 10,0 zł za
1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki 6,80 - 7,30
zł/kg plus VAT, jałówki 6,20– 6,60 zł/kg, krowy 3,70 - 4,80 zł/kg plus
VAT. Mleko w skupie w cenie około 0,92 - 1,23 zł/litr plus VAT. Rok
temu była cena 1,25 – 1,45 zł/litr.
INNE CENY – NA DZIEŃ 19 czerwca 2015
Nawozy: mocznik do 1600 zł/tona, saletra amonowa do 1440 zł/t,
polifoska „8” (import) ok. 1750 zł/t, sól potasowa 1560 zł/t. Otręby
pszenne ok. 500 - 600 zł/tona – rok temu do 700 zł/t. Otręby żytnie
do 520 zł/t. Śruta sojowa ok. 2000 zł/t – rok temu do 2200 zł/t, śruta
rzepakowa ok. 1100 zł/tona. Cena oleju napędowego 4,69 – 4,88 zł/litr.
Rok temu była to cena ok. 5,30 zł/litr.
INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 770 zł/t,
żyto 560 zł za 1 t, pszenżyto do 700 zł/t, jęczmień był w cenie 720 - 750
zł /t. Plus VAT. Ostatnio ceny skupu zbóż się obniżają. Wzrosła nieco
cena Euro co jest dobre dla eksportu. Cena skupu tuczników rok temu
wynosiła 4,90 zł/kg - teraz do 4,00 zł plus VAT. Może taka cena skupu
się już utrzyma - oby nie spadła ?
Pocieszeniem jest to, że ogólnie na terenie gminy warunki pogodowe
sprzyjają zasiewom. Mieliśmy suchy kwiecień i maj. Ostatnie deszcze
poprawiły stan wegetacji zbóż – choć nie zanosi się na bardzo wysokie
plony. Rzepaki są dość dobre. Stan wilgotności gleby dzięki ostatnim
deszczom się poprawił, co jest bardzo ważne dla ziemniaków, łubinów,
kukurydzy i traw.
Rolnicy do 15 czerwca składali w ARiMR wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2015 rok. Na pewno jeszcze w lipcu będą kontrole na polach
rolników. Każda niezgodność w powierzchniach upraw to okazja do
problemów i potrąceń.
Nadal czekamy na szczegóły w zakresie działania i terminu przyjmowania wniosków do dotacji (do modernizacji) z programu PROW
2014 – 2020. Rozpoczęto przyjmowanie wniosków na dotacje do
zalesiania gruntów.
Do 25 czerwca 2015 rolnicy mogli składać w ARR (Poznań) wnioski
o dopłaty do zakupionego jesienią 2014 i wiosną 2015 zboża siewnego.
Poziom płatności po 22 kwietnia br. został obniżony – zboże 80 zł/ha,
strączkowe 130 zł/ha, a ziemniaki sadzeniaki 400 zł/ha.
Pozostaje mi życzyć Rolnikom pogodnych, ciepłych dni. Za miesiąc żniwa.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

13

PAWEŁ ŚLÓSARCZYK

KRÓLEM ZIELONOŚWIĄTKOWYM AD 2015
Zbiórką Braci Kurkowych przed siedzibą Bracką oraz
przemarszem pod dom rodzinny Króla Zielonoświątkowego
AD 2014 Krzysztofa Jachny przy ul. Kazimierza Wielkiego
w Skokach rozpoczęły się 24 maja 2015. organizowane przez
skockie Bractwo Kurkowe uroczystości Zielonoświątkowe.
Tutaj, po powitaniu Króla Krzysztofa i Jego małżonki Sylwii,
Marszałek Przemysław Bagrowski podał komendę „do hymnu”
i Bracia odśpiewali Hymn Bracki. Z kolei nastąpiło uroczyste
zawieszenie Tarczy Królewskiej AD 2014 Krzysztofa Jachny na
Jego domu rodzinnym, na którym już jest zawieszona Tarcza
Jego pradziadka Bronisława Czerwińskiego - Króla Zielonoświątkowego AD 1923. Tarczę osobiście zawiesił Król Krzysztof
Jachna w asyście Braci i zaproszonych gości.
Następnie zgromadzeni przeszli pod Tablicę Pamiątkową ku czci
Powstańców Wielkopolskich u bram cmentarza, gdzie w towarzystwie
pocztów sztandarowych oddano honory brackie, odśpiewano Hymn
Państwowy i Hymn Bracki oraz odmówiono modlitwę.
Teraz uczestnicy uroczystości udali się do kościoła pw. Świętego
Mikołaja Biskupa i wzięli udział we Mszy Świętej w intencji zmarłych
i żyjących Braci i ich rodzin.
Po Mszy Świętej, Bracia Kurkowi z rodzinami i gośćmi, w towarzystwie pocztów sztandarowych,przeszli do siedziby Brackiej, gdzie
wzniesiono toast i odśpiewano „Sto lat” za zdrowie Króla Krzysztofa.
Z kolei, wszyscy przez niego zaproszeni zostali do biesiadnego stołu na
pożegnalne Śniadanie Królewskie wydane przez Króla Zielonoświątkowego AD 2014 Krzysztofa Jachnę i Jego małżonkę Sylwię. W tym
momencie nastąpiły życzenia składane na ręce Króla i Jego małżonki
od: Burmistrza Tadeusza Kłosa, Starosty Powiatu Wągrowieckiego
Tomasza Kranca, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy, radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego Grzegorza Owczarzaka,
Braci i Siostry oraz gości.
Zgodnie z programem uroczystości Zielonoświątkowych ich
uwieńczeniem stał się zorganizowany na strzelnicy w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie Turniej o Tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2015 i towarzyszące mu w różnych Kategoriach
Zawody Strzeleckie.
Zwycięzcą Turnieju Królewskiego został i Tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2015 zyskał Brat Paweł Ślósarczyk, a tytuł I i II rycerza
wywalczyli Brat Alojzy Pacholski i Siostra Halina Wojciechowska.
W towarzyszących Turniejowi Zawodach Strzeleckich wyniki przedstawiają się następująco:

- Strzelanie do Tarczy Darczyńców:
I miejsce – Michał Rosik, II – Ryszard Cibail, III- Czesława Kiełczewska
- Strzelanie do Tarczy punktowej:
W Kategorii Mężczyzn:
I miejsce – Stanisław Grzegorzewski, II – Krzysztof Jachna, III - Ryszard Cibail
- W Kategorii Kobiet: I miejsce – Halina Wojciechowska, II – Janina
Szymańska, III – Anna Gawin
- W Kategorii Młodych Strzelców:
I miejsce – Albert Grzegorzewski, II – Kasper Grzegorzewski, III –
Filip Gawin
- Strzelanie do Kura:
I miejsce – Tomasz Futro, II – Stefan Kubiak, III – Paweł Kiełczewski
- Strzelanie zapadkowe:
I miejsce: Ryszard Cibail, II – Anna Gawin, III – Michał Rosik
- Strzelanie Czarnoprochowe:
I miejsce - Stanisław Gołembowski, II – Tomasz Futro, III – Stanisław
Grzegorzewski
Najcelniejszy strzał Turnieju i towarzyszących mu Zawodów Strzeleckich oddał Adam Mroziński.
Na zakończenie strzelań w Antoniewie przeprowadzono II eliminacje
o Puchar Królów. Ich zwycięzcą i zdobywczynią Pucharu została Halina Wojciechowska. Na II miejscu uplasował się Przemysław Bagrowski
, a III miejsce wywalczył Krzysztof Migasiewicz.
Święto Brackie w niedzielę – 24 maja 2015 zakończono Rautem
Królewskim wydanym przez nowego Króla Zielonoświątkowego
Pawła Ślósarczyka.
Stanisław Grzegorzewski

Dzień dziecka w Rościnnie

W sobotę 30 maja wczesnym popołudniem odbył się piknik dla
dzieci z okazji ich święta. Na plac przy świetlicy wiejskiej w Rościnnie przybyły dzieci z trzech sołectw: Rościnna, Lechlina i Grzybowa.
Dla dzieci były przygotowane różne atrakcje w postaci dmuchanego
zamku, trampoliny oraz strzelnicy. Pogoda była piękna, więc te chwile
dzieci wraz z rodzicami spędzili na świeżym powietrzu pod słońcem.
W ramach zajęć dzieci wewnątrz świetlicy tańczyły i śpiewały. Nie zabrakło także dla Wszystkich dzieci i rodziców pieczonej kiełbaski, a dla
najmłodszych upragnionych lodów. Dla spragnionych słodkości była
wata cukrowa. To wspaniałe świętowanie odbyło się dzięki sponsorom,
którymi byli: sklep Kujawianka – Justyna Kujawa z Rościnna, sklep
spożywczo – przemysłowy Eliza Nowak z Lechlina, Karina i Janusz
Szymaś, Agnieszka i Marcin Wojtaś, firma Instal Bud – Rafał Woźniak,
Sołectwo Rościnno, Krzysztof Małecki i Rada Sołecka z Grzybowa,
radny Gminy Skoki Paweł Grabiński, radny powiatu Grzegorz Owczarzak oraz jedna osoba anonimowa.
Edmund Lubawy
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Młody maj
w młodym wykonaniu

Puchatka w Skokach, by wziąć udział w Bajkowym Przemarszu, który
20 maja przeszedł ulicami naszego miasta. Trasa przemarszu wiodła
z Przedszkola do sali Biblioteki Publicznej przy ul. Ciastowicza 11a,
gdzie na młodych skoczan czekało wiele atrakcji. Jedną z nich była
wizyta Baby Jagi, czarownicy z baśni o Jasiu i Małgosi, autorstwa Braci
Grimm. Baba Jaga oprócz ciekawych opowieści o swoim życiu i nie
tylko, magicznych zaklęć i słodkich niespodzianek miała dla najbardziej
aktywnych przedszkolaków nagrody książkowe. Znalazła również czas,
by przeczytać dzieciom bajkę o niszczycielach książek, dać kilka rad jak
dbać o książki oraz zrobiła sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie.

Majowym muzykowaniem zapisał się 22 maja 2015 w skockiej bibliotece. Piosenki, które w duszach młodych ludzi grają zostały przez
nich wyśpiewane na literackiej scenie. Nie tylko śpiew zabrzmiał
w piątkowe popołudnie. Widzowie mogli również rozkoszować się
brzmieniem pianina.

Z inicjatywą Majowego muzykowania wystąpiła Małgorzata
Szpendowska - Wylegalska. Instruktor, dyrygent i opiekun zespołów
PŁOMIEŃ I AKON z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie przygotowała utwory na refleksyjną nutkę. Młodzi członkowie zespołów, zwycięzcy tegorocznej WITRYNY wypełnili pięknym
śpiewem biblioteczne wnętrza. Z podobnym skutkiem zaśpiewali
przedstawiciele Side Effect. Oni również przedstawili repertuar prezentowany podczas WITRYNY 2015, a uczynili to pod batutą Kariny
Olejniczak i Mateusza Dońca. Klawisze pianina zręcznie opanowały
Magdalena Kaczmarek i Angelika Wysocka. Dziewczęta nagrodzone
zostały zasłużonymi brawami. Wszystkim miłośnikom młodego maja
dziękujemy. Organizacją muzykowania zajęła się Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Skokach.
Elżbieta Skrzypczak

Sekret

Ostatniego dnia maja 2015 nastąpiła inauguracja 14. Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Nasza, skocka biblioteka publiczna
zaprosiła swoich najmłodszych czytelników w podróż Lokomotywą
Juliana Tuwima, za której sterami zasiadła Pani Anna Szymkowiak,
mama Kingi i Norberta. Cudowną podróż przerwał nam Sekret Eleonory, niezwykły film o książkach, o magii jaką skrywa w sobie umiejętność czytania i sięganie do najstarszych bajek i baśni. To także film
o odwadze, pokonywaniu trudności oraz wierze we własne siły. Podczas
emisji zapadła cisza i skupienie, a kiedy sekret przestał być sekretem
i filmowa opowieść się skończyła, przyszedł czas na rozmowę o tym, co
zobaczyliśmy. Sobotnie spotkanie zaowocowało przekonaniem wśród
obecnych dzieci o tym, że warto czytać i poznawać historie w książkach
ukryte. Bardzo się z tego cieszymy i zapraszamy do licznego odwiedzania naszej książnicy, nie tylko podczas kolejnych dni Tygodnia
Czytania Dzieciom.
Ola Gajewska

Deszczowo, ale kolorowo
i bajkowo

Deszcz, pochmurne niebo i brak słońca nie zniechęciły przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia

Kolejnym punktem majowego spotkania był Bajkowy Bal, podczas
którego dzieci nie tylko tańczyły ochoczo w rytm znanych piosenek,
ale również miały okazję powiedzieć kilka słów o swoim ulubionym
bajkowym bohaterze, zaśpiewać ulubioną piosenkę bądź wyrecytować
wiersz. Za odwagę otrzymały słodki upominek.
Oprawę muzyczną imprezy przygotował i czuwał nad jej przebiegiem
Mateusz Doniec. Dzięki niemu z głośników popłynęły takie hity, jak:
„Na Wyspach Bergamutach”, „Kaczuchy” oraz „Mucha w mucholocie”.
W rolę złej Baby Jagi wcieliła się Karina Olejniczak. Jej charakteryzacja
zdumiała wielu. Dzieci nie dały się jednak oszukać. Środowa impreza
odbyła się w ramach organizowanego rokrocznie przez Bibliotekę
Publiczną w Skokach spotkania z cyklu „Święto Biblioteki”.
Sylwia Popadowska
P.S. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach serdecznie
dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia spotkania pt.
„Święto Biblioteki”, w szczególności Dyrekcji i Pracownikom Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach, Karinie
Olejniczak oraz Mateuszowi Dońcowi.

On jako wykopalisko

Pisze lekkim piórem, biega lekkim krokiem 1000 metrów na
kilometr:) Twórca telewizyjnego „Małżeństwa doskonałego” sam
doskonałym mężem będąc. Tak wspominał żonę pan Jacek „ale ona
w czasie studiów nie miała stypendium i ja pożyczałem jej pieniądze.
Kiedy doszła do 1.600 złotych nie miała wyjścia, musiała za mnie wyjść”.
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Człowiek ponadczasowy. Każdy czas potrzebuje Jacka Fedorowicza,
bo każdy czas potrzebuje satyry.
Zapytany w jakiej wysokości pobiera emeryturę, odpowiada „w jakiej niskości chyba” Jacek Fedorowicz, satyryk, aktor. Mówi o swoim
zawodzie wyuczonym „jestem malarzem, sztalugowym, olejnym,
niesprzedawalnym.”
Odwiedził swoich fanów w skockiej Bibliotece 19 czerwca 2015.
Wcielił się rolę Kolegi Kierownika. Przypomniał niezapomniane programy, skecze, monologi. To był udany wieczór. Z podziękowaniami
dla publiczności.
Elżbieta Skrzypczak

Konkurs Ortograficzny
„O Pióro Burmistrza”

Konkurs Ortograficzny „O Pióro Burmistrza” jest w Skokach bardzo
ważnym wydarzeniem. Tradycyjnie już wpisany do kalendarza działań
kulturalno-oświatowych, dodaje skockiemu kalendarium prestiżu
i wyjątkowości.

Atrakcje towarzyszące konkursowi
Niewątpliwie miłym akcentem, promującym czytelnictwo i wypełniającym czas podczas oczekiwania na wyniki było spotkanie z Barbarą
Ciwoniuk, pisarką, autorką licznych książek dla młodzieży i dzieci
(http://barbaraciwoniuk.pl/).
Odpowiedzialni za przygotowanie konkursu
Organizacją konkursu zajęła się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Skokach oraz skockie koło Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Dziękujemy za udział małym i dużym pasjonatom ortografii,
gratulujemy i zapraszamy za rok.
Serdeczne podziękowania składamy FIRMIE LEMAR z siedzibą
w Potrzanowie, Andrzejowi i Arlecie Pilaczyńskim ze Skoków oraz
Zakładowi Poligraficznemu Tomasz Kędziora w Murowanej Goślinie
za wsparcie finansowe i w ufundowanie nagród w konkursie .
Dyktanda z którymi zmagali się uczestnicy Konkursu znajdują się
na stronie www.gmina-skoki.pl
Elżbieta Skrzypczak

DOŻYNKI 2015

Tegoroczne Dożynki Gminne odbędą się 29.08.2015 w Rościnnie.
Więcej informacji w sierpniowym wydaniu “Wiadomości Skockich”

Krótko z historii
Tradycję pisania skockiego dyktanda stworzyła Iwona Migasiewicz.
Nauczycielka języka polskiego i miłośniczka dbałości o kulturę języka
ogłosiła pierwsze zmagania ortograficzne jedenaście lat temu i była
autorką większości dyktand. Z pomocą organizacyjną pospieszyli
nauczyciele oraz pracownicy skockiego gimnazjum i biblioteki publicznej. Patronat nad konkursem objął Tadeusz Kłos, Burmistrz Miasta
i Gminy Skoki. Pomocą finansową służyli sponsorzy. Począwszy od
2005 mistrzami ortografii zostały i piórem burmistrza pisać mogły
następujące osoby:
W kategorii szkół podstawowych: Wojciech Wasylewicz, Zuzanna
Dorawa, Klaudia Skarupa, Natalia Witkowska, Danuta Śmigielska,
Patrycja Dudzińska, Weronika Sydow, Jonasz Żak, Weronika Rojtek,
Paulina Kubiak.
W grupie gimnazjów: od 2006 Klaudia Chlebda, Marta Kantorska,
Sebastian Seyda, Marta Szmyra, Natalia Witkowska, Martyna Adamska, Dominik Dereżyński, Dominik Dereżyński, Magdalena Lisewska.
Wśród dorosłych: Anna Kaczmarek, Alina Wachowiak, Alina Wachowiak, Anna Kaczmarek, Małgorzata Stefańska, Bożena Nieradka,
Małgorzata Stefańska, Stefania Golińska –Wagrowska, brak uczestników, Monika Sommerfeld.
Konkurs dzisiaj
Autorem tekstu dyktanda o trzech różnych stopniach trudności jest
Jarosław Liberekadiunkt dr habilitowany Instytutu Filologii Polskiej
w Poznaniu, a zarazem przewodniczący poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Po raz jedenasty dyktanda pisano
23 maja 2015. W konkursie udział wzięło 32 uczestników. Komisja
konkursowa w składzie: Elżbieta Berendt, Iwona Migasiewicz, Jarosław
Liberek, Elżbieta Słoma i Agnieszka Wasylewicz wyłoniła zwycięzców.
Są to: ADRIANNA URBANIAK – osoba dorosła, KRZYSZTOF POL
z gimnazjum i PAULINA KAWCZYŃSKA ze szkoły podstawowej.
Pióra i dyplomy wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, gratulując
wszystkim uczestnikom udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

www.bibliotekaskoki.pl
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Śpiewacze Spotkanie
w Mieścisku

14 czerwca br. Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku udał się
na V Mieściskie Śpiewanie Piosenki Biesiadnej. W Spotkaniu,
którego celem była prezentacja osiągnięć oraz wymiana doświadczeń między Zespołami, służące doskonaleniu poziomu
wykonawstwa i pielęgnowaniu tradycji śpiewania polskiej pieśni
biesiadnej uczestniczyło 13 Zespołów Śpiewaczych.
Na scenie, oprócz naszej „Harfy” pojawiło się też 10 od lat znanych
oraz mniej znanych Skoczanom Zespołów Emeryckich, a wśród nich :
Zespół gospodarzy imprezy - Chór „Kanon” z Mieściska oraz „ Goślinianka’ z Murowanej Gośliny, „Przemysław II” z Rogoźna, „Sarbianie”
z Sarbii, „Stokrotki” z Tulec, „Radość” z Chełminka, „Harmonia”
z Janowca , „Olszyna” ze Swarzędza, „Tylko Echo” z Kłecka i „Pałuki”
z Damasławka.
Duże ożywienie wywołało pojawienie się Zespołów Młodzieżowych,
z Schaernbeck w Niemczech i naszych rodzimych „Skoczków”. Tak
więc, charakteryzując omawianą imprezę , możemy powiedzieć że było
to spotkanie pokoleń o charakterze międzynarodowym, które oprócz
wymienionych na wstępie celów stworzyło też możliwości do zawarcia
nowych znajomości i przyjaźni.
Każdy Zespół ukazujący się na scenie prezentował 4 ulubione pieśni.
W wykonaniu „Harfy” występującej pod kierownictwem Antoniego
Wiśniewskiego uczestnicy usłyszeli: „Cichą wodę”, „Jarzębinę”, „Cyganerię” i „Asturię”.
Każdy Zespół opuszczający 14 czerwca Mieścisko unosił ze sobą
pamiątkową szklaną statuetkę i kamienną miniaturkę Kamienia Świętego Wojciecha w Budziejewku oraz foldery i inne pamiątki promujące
Gminę Mieścisko. Wspomniana miniaturka Kamienia wzbogaciła
zbiory „trofeów” i pamiątek Zespołu. Ale zachęciła też uwożących ją
Skoczan do zahaczenia w drodze powrotnej o Budziejewko, gdzie na
miejscu na żywo podziwiano i zachwycano się oryginałem i związaną
z nim legendą.

IV Powiatowy Festiwal
Piosenki Przedszkolnej
– Damasławek 2015

W maju odbył się IV POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ – DAMASŁAWEK 2015.
Festiwal ma na celu popularyzację piosenki przedszkolnej, kształcenie muzyczne poprzez zabawę, prezentację umiejętności artystycznych
przedszkolaków, rozpowszechnianie nowego repertuaru i promocję
młodych wykonawców. Jury wyłoniło „Złotą Piątkę” która będzie reprezentowała Powiat Wągrowiecki na Rejonowych Eliminacjach Piosenki
Przedszkolnej w Trzciance. Wśród laureatów znalazła się Zuzanna Tyll
z naszego Przedszkola. Zuzia otrzymała również wyróżnienie Głosu
Wągrowieckiego. GRATULUJEMY!

XV Powiatowy Przegląd
Teatrzyków Dziecięcych
– Krasnal 2015

14 maja dzieci z grupy „TYGRYSKI” wraz z opiekunem, panią Wiesławą Koralewską – Putz udały się do Łekna, aby wziąć udział w XV
POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH.
Do konkursu przystąpiło 7 grup przedszkolnych . Nasze przedszkolaki otrzymały wyróżnienie. GRATULUJEMY!

Powiatowy konkurs plastyczny
„Mama, Tata i Ja”

6-latki z naszego Przedszkola wzięły udział w POWIATOWYM
KONKURSIE PLASTYCZNYM „MAMA, TATA I JA” zorganizowanym przez MDK w Wągrowcu. Alicja Rosik znalazła się wśród 11
nagrodzonych dzieci w kategorii – przedszkolaki. Alicja wraz z mamą
została zaproszona na wręczenie nagród do MDK. Nagrodę wręczał
z-ca Burmistrza Wągrowca Bogdan Smykowski.

III Gminna Olimpiada
Sportowa Przedszkolaków

Dnia 25 maja przedszkolaki wzięły udział w Olimpiadzie Sportowej
dla Przedszkolaków zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne
w Jabłkowie wraz ze swoimi oddziałami w Rejowcu i w Łosińcu.

Przed wizytą w Mieścisku, „Harfa” towarzyszyła uroczystościom związanym z 25 - leciem Posługi Kapłańskiej księdza
Krzysztofa Burwiela rezydenta Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie i przyjaciela skockiej Parafii.
Pieśni w jej wykonaniu” między innymi: „Sutanna”, „Błogosław
Matko”, „Lilio biała”, „Radosne życzenia”, „Zamieńmy wszyscy
społem” i wiązanka „Sto lat”, zabrzmiały w trakcie sprawowanych
przez księdza Krzysztofa Jubileuszowych Mszy Świętych: 24 maja
w kościele pw. Św. Mikołaja w Skokach i 6 czerwca w Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie oraz w trakcie mającego miejsce po tej Mszy,
spotkania księdza Jubilata z mieszkańcami wsi i przyjaciółmi przy
kawie.
Edmund Lubawy

Dzieci podczas olimpiady zmagały się w 12 konkurencjach, które
podzielone zostały na kategorie wiekowe. W każdej konkurencji sportowcy walczyli o złoty, srebrny lub brązowy medal. Nasi mali sportowcy
z wielkim entuzjazmem i odwagą przystąpili do zmagań sportowych. Do
przedszkola wrócili szczęśliwi, zadowoleni i przede wszystkim dumni
ze zdobytych medali, które dumnie prezentowali.
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III Gminna Olimpiada
Sportowa Przedszkolaków

25 maja 2015 Przedszkole Publiczne w Jabłkowie wraz ze swoimi oddziałami w Rejowcu i w Łosińcu po raz trzeci zorganizowało
Olimpiadę Sportową dla Przedszkolaków. Olimpiada odbywała się
na terenie boiska w Łosińcu. Patronat nad imprezą przejęło Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA z siedzibą w Jabłkowie oraz Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki.

Na olimpiadę zostali zaproszeni znamienici goście. W tym roku po
raz pierwszy zaszczyciły nas swoją obecnością sąsiednie przedszkola
– Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Skokach oraz
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli także Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – pan
Tadeusz Kłos, Radny Rady Powiatu Wągrowieckiego pan Grzegorz
Owczarzak, pan Paweł Grabiński – Radny Rady Gminy Skoki, pani
Dyrektor Biblioteki – Elżbieta Skrzypczak wraz z panią Sylwią Popadowską, dyrektorzy przedszkoli – pani Jolanta Czepek ze Skoków i pani
Małgorzata Wiśniewska z Potrzanowa. Miło nam było gościć również
panią Karolinę Stefaniak oraz panią Małgorzatę Szpendowską– Wylegalską, z którą współpracujemy realizując Kampanię Zachowaj Trzeźwy
Umysł. Swoją obecnością zaszczyciła nas także sołtys wsi Łosiniec – pani
Danuta Berent. Olimpiada Sportowa Przedszkolaków miała na celu
m.in. propagowanie zdrowego stylu życia, dlatego Wydział Promocji
Zdrowia wągrowieckiego Sanepidu zaproponował swoje stanowisko
w ramach programu profilaktycznego przeciwdziałania uzależnieniom
od tytoniu i innych środków. Dlatego każdy dorosły uczestnik naszej
olimpiady mógł skorzystać z okazji badania zawartości dwutlenku węgla
w wydychanym powietrzu. Akcja ta cieszyła się sporym zainteresowaniem naszych Rodziców i Gości.
Jak na prawdziwą olimpiadę przystało było uroczyste zapalenie
Znicza Olimpijskiego i ślubowanie. Otwarcie olimpiady uświetnił
występ 5- letniej Kai Sekowskiej na perkusji. Było to bardzo ogromne
przeżycie i trema dla artystki, dlatego składam jej oddzielne podziękowania i gratulacje za odwagę. Mali sportowcy z wielkim entuzjazmem
i wielką odwagą przystąpili do zmagań sportowych. Dzieci zmagały się
w 12 konkurencjach podzielonych na kategorie wiekowe. W każdej konkurencji sportowcy walczyli o złoty, srebrny i brązowy medal. Rodzice,
dziadkowie i nauczyciele bardzo dopingowali swoich podopiecznych.
Nad prawidłowym przebiegiem zmagań sportowych czuwał Sędzia
pan Dariusz Dobrzycki. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji,
komisja podliczyła czasy i nastąpiła uroczysta dekoracja. Dzieci wchodziły na podium i otrzymywały dyplomy, medale i nagrody ufundowane
przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, Stowarzyszenie Edukacyjne
TĘCZA oraz Gminnego Koordynatora Kampanii Zachowaj Trzeźwy

Umysł i firmę Brandhaus. Nasi goście mogli skosztować kiełbasek
oraz słodkości przygotowanych przez Rodziców z poszczególnych
oddziałów. Duże wrażenie wywarł na wszystkich ogromny tort z logo
przedszkola przygotowany przez panią Anitę Wanecką i panią Natalię
Zygmaniak ponadto Piekarnia – Cukiernia S.p. J. Wojciech Zborowski,
Krystian Zborowski Wągrowiec także podarowała nam przepyszny
tort. Pogoda jak co roku dopisała nam wspaniale. Cieszymy się, że
nasza uroczystość przebiegała w tak sympatycznej i miłej atmosferze.
Jest to zasługa naszych gości i uczestników. Na zakończenie olimpiady
Rodzice z oddziału w Łosińcu przygotowali ogromną niespodziankę dla
wszystkich. Wystawili sztukę pt. Rzepka. Było to doskonałe zwieńczenie
rywalizacji sportowych.
W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji imprezy. Za
poświęcony czas i poświęconą pracę dziękuję wszystkim nauczycielom
i pracownikom obsługi naszego przedszkola. Zarządowi Stowarzyszenia
Edukacyjnego TĘCZA serdecznie dziękuję za wsparcie tej inicjatywy
i wszelką okazaną życzliwość. Dziękuję panu Piotrowi Wiśniewskiemu
za profesjonale prowadzenie olimpiady. W przygotowaniach pomagał
nam już kolejny raz pan Tomasz Pauszek, któremu także bardzo
serdecznie dziękuję. Ale szczególne podziękowania kieruję do Pani
Justyny Korczak – Sękowskiej – głównego Koordynatora Olimpiady.
III Olimpiada Sportowa Przedszkolaków z Gminy Skoki to bardzo
ciekawe przedsięwzięcie, pozwala spotkać się nie tylko oddziałom
z Rejowca, Łosińca i Jabłkowa, ale także z naszymi sąsiadami, dlatego
do zobaczenia w przyszłym roku.
P.S. Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl oraz na www.facebook.com/GminaSkoki
Agnieszka Skraburska

Głośne czytanie bajek
w przedszkolu…

8 do 22 maja 2015r. zgodnie z założeniem projektu edukacyjnego pt.
„Książka naszym przyjacielem” realizowanym w naszym przedszkolu
gościliśmy znane nam osoby. Osoby te odwiedzały nasze przedszkole,
żeby promować głośne czytanie dzieciom. Do naszego przedszkola
zawitali Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA – Pani Sławomira Kędziora, Dyrektor Przedszkola – Pani Agnieszka Skraburska,

pedagog przedszkolny – Pani Danuta Dobrzycka – Klimczak, psycholog przedszkolny – Pani Ewa Przybylska – Mielcarek, mama naszego
przedszkolaka – Pani Dorota Szymczak oraz sekretarka szkoły – Pani
Joanna Tomaszewska. Każdy z czytających przyszedł z inną bajką,
niekiedy swoją ulubioną z dzieciństwa, którą nam przeczytał. Wśród
czytanych bajek były: „Jaś i Małgosia”, „Królewna Śnieżka”, „Trzy
małe świnki”, „Czarownica Czesia”, Rudek i Reks”. Pani psycholog
nawet napisała sama dla nas bajkę pt. „Kraina kolorowych, tęczowych
czarów”. Po przeczytanej bajce wspólnie omawialiśmy jej treść, kolorowaliśmy obrazek związany z tematyką bajki, bawiliśmy się. Wszystkie
bajki bardzo nam się podobały. Zachęcamy także Was drodzy rodzice
do głośnego, codziennego czytania swoim dzieciom.
Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego przedszkola. W każdej wolnej chwili zapraszamy ponownie…
A.Kokowska
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Widzińskiemu, a IV miejsce Arturowi Żołądkowskiemu. W kategorii
klas szóstych I miejsce uzyskała Małgorzata Surdyk, II miejsce Piotr
Łuczak i Aleksandra Szymańska, IV miejsce Magdalena Kaczmarek,
a VI miejsce Klaudia Szwed. Nagrody rzeczowe otrzymali: Szymon
Kubiak, Oliwia Fredrych i Małgorzata Surdyk.
Barbara Surdyk

Srebrna trójka

Kangur matematyczny

19 marca odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Na rozwiązanie zadań dostosowanych do wieku uczniów, wybranych przez Stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontieres”, uczestnicy
mieli 75 minut. Spośród 69 startujących osiem osób zdobyło nagrodę
trzeciego stopnia, czyli wyróżnienie: w kategorii „Żaczek” z klasy II –
Amelia Glapa; w kategorii „Maluch” z klasy III - Artur Cibail, z klas
IV - Szymon Kubiak, Aleks Urbaniak, Martyna Kubiak; w kategorii
„Beniamin” z klasy V – Mateusz Kamiński i Paulina Kawczyńska,
z klasy VI – Aleksandra Szymańska.
Uczestnikom należą się gratulacje i wyrazy uznania za ogrom wiedzy matematycznej, której poziom mogli zaprezentować w konkursie
o międzynarodowej randze!
Krzysztof Gapiński

Bezpieczni na drodze

27 kwietnia na terenie wągrowieckiego OSIR-u odbył się finał
powiatowy XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym. Celem zmagań turniejowych jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz popularyzowanie zasad
i przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach. W wyniku
eliminacji szkolnych wyłoniona została drużyna w składzie: Małgorzata
Surdyk, Aleksandra Szymańska, Piotr Łuczak i Filip Jarzembowski.
Po napisaniu testu wiedzy i zaprezentowaniu umiejętności pokonywania skrzyżowań, każdy uczestnik odbył jazdę sprawnościową
po torze przeszkód. Następnie cała drużyna odpowiadała na pytania
z zakresu ratownictwa medycznego w wybranej sytuacji. Spośród 12
szkół pierwsze miejsce zajęła nasza szkoła. Nagrodę indywidualną za
najlepsze wyniki otrzymała Małgorzata Surdyk. Dzięki temu sukcesowi
reprezentacja uczestniczyła w finale wojewódzkim w Pile.
Krzysztof Gapiński

Program Super Wiewiórka

W ramach programu trzecioklasiści uczestniczyli w zajęciach
„Higiena jamy ustnej”, które przeprowadził stomatolog Arun Goel.
Zapoznał uczniów z zasadami codziennego dbania o jamę ustną, przestrzegał przed niekonsekwentnym postępowaniem i zagrożeniami wynikającymi z zaniedbań. Ostatnia część spotkania została przeznaczona
na pytania i wątpliwości dzieci dotyczących sposobów szczotkowania
zębów i dobierania odpowiednich past i szczoteczek.
Kolejnym spotkaniem z cyklu „Super Wiewiórki” była lekcja,
podczas której gościła E. Czarnecka z Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej z Wągrowca. Dzieci z zainteresowaniem słuchały
pogadanki o konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny
– dokładnego mycia rąk, warzyw i owoców. W obrazowy sposób, poparty przykładami prelegentka uświadomiła najmłodszym jak istotne
dla zdrowia jest przestrzeganie nawyków higienicznych.
Małgorzata Winkel

Sukcesy historyków

W Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Historyczny” uczestniczyło 1386
uczniów z całej Polski. Tematem zmagań konkursowych były treści
z poszczególnych etapów kształcenia oraz zamki i ich dzieje wskazane
przez organizatorów. Naszą szkołę reprezentowało 31 uczniów.
W kategorii klas czwartych I miejsce w Polsce i województwie
uzyskał Szymon Kubiak, a VI miejsce w Polsce i II w województwie
zajęła Oliwia Fredrych. W Wielkopolsce – III miejsce zdobyła Anita
Brzezińska, IV miejsce Albert Grzegorzewski, V miejsce Mateusz
Kulus. W kategorii klas piątych III miejsce przypadło Sergiuszowi

Tak można określić uczennice: Paulinę Kubiak, Małgorzatę Surdyk
i Aleksandrę Szymańską, które 24-25 kwietnia zajęły II miejsce w XLIII
Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym
PTTK w Wielkopolsce.
Rywalizowały z najlepszymi w województwie w wielu dziedzinach
znajomości ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy, ochrony
przyrody, podczas testu krajoznawczego i topograficznego. Startowały
także w biegu na orientację, rzucały do celu, pakowały plecak i pokonywały rowerowy tor przeszkód. Dzięki determinacji, ambicji, a także
intensywnemu wysiłkowi dziewczętom udało się stanąć na podium!
Barbara Surdyk

Szkolny turniej warcabowy

W kwietniu odbył się Szkolny Turniej Warcabowy, zorganizowany
przez kółko szachowo – warcabowe. Sędziował znany i szanowany
w powiecie wągrowieckim szachista – Bronisław Piechocki.
W turnieju wzięło udział 16 uczniów z klas I – VI. Zawodnicy rozegrali 7 emocjonujących rund. Walczyli dzielnie, ucząc się współzawodnictwa i „zdrowej” rywalizacji.
Szkolnym warcabistą roku 2015 został Bartosz Sierzchuła, który
wywalczył pierwsze miejsce. Drugi był Artur Cibail, natomiast trzecie
miejsce zdobył Mateusz Kamiński. Zawodnicy otrzymali dyplomy oraz
wspaniałe puchary. Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze.
Starsi uczniowie wspierali i dodawali otuchy młodszym, którzy nie
zawsze radzili sobie z emocjami.
Turniej warcabowy był okazją do sprawdzenia i porównania umiejętności graczy, a także świetną zabawą i rozrywką.
Wioletta Molińska

Sukces taneczny

Uczennice naszej szkoły zajęły I miejsce podczas Powiatowych Konfrontacji Muzyczno – Tanecznych „Witryna” 2015 w Wągrowcu. Na
parkiecie sceny Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu pojawiło się
prawie pięciuset reprezentantów młodzieży szkolnej i przedszkolnej
z terenu powiatu, prezentującej umiejętności artystyczne. Spory sukces
w swojej kategorii odniósł Zespół Taneczny „Promyki” z SP w Skokach
pod kierunkiem nauczycielki muzyki. „Promyki” już od pierwszych
chwil wprowadziły publiczność w nastrój muzyki latynoamerykańskiej,
prezentując: cha chę – najmłodszy kubański taniec towarzyski oraz jive’a
– amerykański taniec wywodzący się z rock and rolla. Układy taneczne
zaprezentowane przez sześcioosobowy zespół w składzie: Gabriela
Mistrzak, Kamila Przywarska, Aleksandra Tyll, Aleksandra Szymańska,
Paulina Kubiak, Oliwia Wocińska wzbudził olbrzymie zainteresowanie
członków komisji, którzy przyznali zespołowi najwyższe noty. Brawo!
Jowita Maćkowiak

„Poezja z historią w tle”

Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu zaprosił uczniów do udziału
w konkursie „Poezja z historią w tle”. Ich zadaniem było przygotowanie
wiersza o postaci i wydarzeniu historycznym ważnym dla danej miejscowości oraz wykonanie upamiętniającego zdjęcia. Kilkoro uczniów
naszej szkoły pod opieką Wiolety Grzegorzewskiej i Barbary Surdyk
podjęło się tego zadania.
Spośród wielu nadesłanych prac pierwsze miejsce w Wielkopolsce
zdobyła Małgorzata Surdyk, która jako bohatera swojego wiersza wybrała zasłużonego skoczanina Władysława Gąskę – Kawalera Orderu
Virtuti Militari. Dołączyła do swojej pracy fotografię nagrobka.
Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w siedzibie IPN w Poznaniu,
podczas którego nagrodzeni prezentowali swoje wiersze.
Wioleta Grzegorzewska
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Wojewódzki Konkurs
Wiedzy o Wielkopolsce

14 maja odbył się ostatni etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o Wielkopolsce. Przedtem jego uczestnicy musieli pokonać 4 etapy
kwalifikacyjne. Dzięki wytężonej pracy i systematycznemu zgłębianiu

i respektem wpatrywali się w mundur prowadzącego spotkanie, bo
przecież wielu z nich marzy o wykonywaniu tego zawodu. Zadawali
pytania świadczące o tym, że tematyka bezpieczeństwa i niesienia
pomocy innym nie jest im obojętna.
Aldona Lubiatowska

Turniej Bocci

13 czerwca w hali gimnazjum odbył się V Powiatowy Turniej Bocci.
Uczniowie naszej szkoły zorganizowali drużynę w składzie: Krzysztof

wiedzy dotyczącej naszej małej ojczyzny kilkoro uczniów naszej szkoły
zdobyło zaszczytny tytuł laureata: w klasach IV Oliwia Fredrych, Martyna Kubiak, Szymon Kubiak; w klasie V Paulina Kubicka; w klasach
VI Piotr Łuczak, Małgorzata Surdyk i Aleksandra Szymańska.
Barbara Surdyk

Turnieje wiedzy

Turniej wiedzy mitologicznej dla uczniów klas piątych i turniej
wojenny w klasach szóstych to podsumowanie wiedzy i umiejętności
zdobywanych podczas lekcji języka polskiego i historii. Uczestnicy przy-

gotowywali się przez kilka tygodni, aby sprostać kryteriom określonym
przez organizatorów. Musieli wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną,
ale także umiejętnościami artystycznymi, plastycznymi, literackimi,
a przede wszystkim pracą grupową, co sprzyja integracji i uczy zdrowej
rywalizacji. Turnieje wiedzy to ciekawa forma lekcji odbiegającej od
standardowych zajęć w klasie, a jednocześnie doskonałe utrwalenie
obowiązkowych zagadnień.
Wioleta Grzegorzewska, Barbara Surdyk

Bezpieczni w szkole

W maju OSP w Skokach sprawdziła przygotowanie i znajomość procedur na wypadek zagrożenia pożarowego podczas próbnego alarmu
przeprowadzonego w naszej szkole. Pracownicy i uczniowie w ramach
szkoleń i pogadanek są zapoznawani z zasadami postępowania. Okazało się, że w praktyce potrafią je doskonale stosować. Alarm i ewakuacja
z budynku szkoły przebiegły bardzo sprawnie.
Tego samego dnia uczniowie klas trzecich w ramach programu
Super Wiewiórka wzięli udział w spotkaniu z kapitanem Markiem
Piekutowskim – przedstawicielem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Prelegent zapoznał najmłodszych z konsekwencjami płynącymi
z niewłaściwego korzystania i użytkowania urządzeń grzewczych,
z których może wydobywać się czad. Wyświetlił film o akcji ratowniczej
w płonącym mieszkaniu. Zachęcił także dzieci, aby przedyskutowały
z rodziną zagrożenie pożarowe w domu. Najmłodsi z zainteresowaniem

Krych, Krystian Gorząd, Patryk Witkowski i podjęli rywalizację. Wśród
14 zespołów, które przybyły z całego powiatu zajęli II miejsce.
Alicja Kramer

Biegi przełajowe

25 maja w Kobylcu miały miejsce Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Naszą szkołę
reprezentowało 20 uczniów w czterech kategoriach - kl. IV-V oraz
w kl. VI z podziałem na dziewczęta i chłopców. Spośród startujących
zawodników i zawodniczek aż 5 zakwalifikowało się do udziału w Mistrzostwach Wielkopolski w tej dyscyplinie: Krystian Konieczny II m.,
Aleksandra Szczepocka III m., Roksana Nowak V m., Zofia Teofilewska
IV m. oraz Sara Słomińska V m.

Wszystkim startującym GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!!!
Skład reprezentacji: Julita Modlibowska, Sara Słomińska, Zofia
Teofilewska, Kacper Jarzembowski, Maciej Łuczak, Maciej Łusiak, Jakub Wieńć, Aleksandra Jaskulak, Bartosz Chudzik, Gracja Pawłowski,
Sergiusz Wojtaszek, Roksana Nowak, Aleksandra Szczepocka, Filip
Jarzembowski, Patryk Juś, Krystian Konieczny, Przemysław Kozber,
Bartosz Krawczyk, Kamil Słomiński, Patryk Stefański.
Opiekunowie: Katarzyna Dziel, Janusz Bojarski

Kolorowy Dzień Dziecka

Urządzenia o finezyjnych kształtach, pełne tajemniczych miejsc, to
od wielu lat gwarancja dobrej zabawy uczniów podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka. Wzorem lat ubiegłych skocki stadion zamienił się
w krainę fantastycznej rozrywki i aktywnego wypoczynku. Pojawiły się
kolorowe zamki, zjeżdżalnie, ogromna kula, pneumatyczne piłkarzyki,
urządzenia do współzawodnictwa, bramki celnościowe itp.
Dokończenie na str. 20
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Dokończenie ze str. 19
Zjawiskowe dmuchańce już na pierwszy rzut oka zapowiadały miłe
spędzenie czasu. Jeśli dołożyć do tego słodki poczęstunek, napoje, hot-dogi, lody, czy obiad w plenerze, wiadomo było, że dzień będzie udany.

Gdy boisko wypełniło się wesołym gwarem dzieci, nauczyciele dbali
o ich bezpieczeństwo, a rodzice zapraszali do stoiska ze słodkościami.
Obok tych atrakcji odbywały się rozgrywki piłki siatkowej dziewcząt
i piłki nożnej chłopców. Zmagania zostały nagrodzone dyplomami
i pucharami, które wręczył Poseł na Sejm RP- p. Jakub Rutnicki
i Burmistrz MiG Skoki – p.Tadeusz Kłos.

Z energią zmieńmy źródła
– Święto Ziemi 2015…

Dzień Ziemi to coroczna inicjatywa, której celem jest promowanie
postaw proekologicznych wśród ludzi.Nazywany jest też Świętem
Ziemi lub Światowym Dniem Ziemi, obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu równonocy
jesiennej na Półkuli Południowej. Dzień Ziemi wyróżnia się tym, że

na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc i wypada 22 kwietnia.
Święto Ziemi obchodzone jest od 1970, obecnie w 192 krajach świata.
Obchody organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po
Australię, a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni
są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie. W Polsce Dzień
Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Tegoroczna edycja Z energią
zmieńmy źródła poświęcona była promocji odnawialnych źródeł energii
i efektywności energetycznej. Jak co roku w ramach obchodów Dnia
Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie z filiami w Rejowcu
i Lechlinie uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata. Dzieci zaopatrzone
w rękawiczki oraz worki na śmieci posprzątały najbliższą okolicę Szkoły.
Agata Bałut

Wizyta w gimnazjum

Tego słonecznego dnia, dzięki Rodzicom i Nauczycielom każdy
uczestnik imprezy mógł odkrywać radosny pęd do przygody, chęć
rywalizacji i radość ze wspólnej zabawy! Nagrodą dla wszystkich był
głośny, radosny śmiech naszych milusińskich.
Renata Stróżewska

Szóstoklasiści, którzy już w czerwcu staną się absolwentami naszej
szkoły i rozpoczną kolejny etap edukacji, 13 maja 2015 r. wraz z Paniami Danutą Dobrzycką-Klimczak, Ewą Przybylską-Mielcarek i Joanną
Tomczak udali się z wizytą do skockiego gimnazjum. Na miejscu
wszyscy zostali serdecznie powitani przez przydzielonych opiekunów,
którzy zajęli się wystraszonymi „szóstakami” bardzo życzliwie. Spotkanie przyszłych pierwszoklasistów ze szkołą otworzył Pan Dyrektor
Wiesław Sierzchuła, który zaprosił gości do obejrzenia prezentacji
multimedialnej w wykonaniu uczniów oraz nauczycieli. Kolejnym
punktem było złożenie wniosków oraz testy sprawnościowe kandydatów
do klasy sportowej, gdyż gimnazjum w Skokach wyróżnia się efektywną
pracą w dziedzinie szeroko rozumianej kultury fizycznej i wieloma

Szkolny Dzień Profilaktyki

W dniu 23 kwietnia w Szkole Podstawowej w Jabłkowie z filiami
w Lechlinie i Rejowcu odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki. Tegoroczne
hasło przewodnie brzmiało: „Sztuka odpoczywania”. Głównym naszym
celem było uświadomienie uczniom ważnej roli odpoczynku, a także
wskazanie możliwości korzystnego spędzania czasu wolnego. Sposób
spożytkowania czasu wolnego jest bowiem bardzo ważny, gdyż między
innymi od niego zależy kształtowanie pożądanych cech osobowości.
Uczy samodzielności, inicjatywy i dyscypliny, jednoczy i aktywizuje
zespół, budzi zamiłowania intelektualne, rozwija wszechstronność wiedzy, kształtuje uzdolnienia artystyczne, rozbudza upodobania sportowe
i turystyczne, zachęca do działalności społecznej.
Joanna Tomczak

osiągnięciami sportowymi. Następnie zwiedzaliśmy budynek oraz
mieliśmy okazję porozmawiać z naszymi starszymi kolegami, którzy
zachęcali nas do dalszej nauki właśnie w tej szkole. Podsumowaniem
naszej wizyty w Skokach było zwiedzanie biblioteki oraz udział w lekcji
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z teatrem. Lekcja była niecodzienna, bo baletowa, przygotowana przez
artystów Teatru Wielkiego w Poznaniu, podczas której poszerzyliśmy
wiedzę z zakresu sztuki teatralnej i tańca klasycznego. Następnie
uczestniczyliśmy w krótkim recitalu i pełni emocji oraz wrażeń udaliśmy się do domów.
Miło było nam widzieć naszych dawnych absolwentów, którzy wraz
z członkami samorządu szkolnego bardzo serdecznie nas przyjęli,
oprowadzili i opiekowali się nami podczas wizyty w gimnazjum. Dzień
był możliwością wzajemnego poznania się, integracji oraz wesołej zabawy
połączonej z nauką.
Joanna Tomczak

Sztuka odpoczywania

W szkole Podstawowej w Jabłkowie 23 kwietnia odbył się Dzień
Profilaktyki, który miał pokazać i uwrażliwić uczniów, na bardzo ważny
temat jakim jest umiejętność odpoczynku. Uczniowie przedstawiali
nie tylko możliwości spędzania czasu wolnego, ale też jak go nie
organizować i z czego warto zrezygnować np.: „Na tapczanie siedzi
leń”. Prezentowali dane naukowe, wspólnie pokonywali nudę przez
taneczny układ czyli zbiorowy syndrom króla Juliana, ale jaki pozytywny – „wyginam śmiało ciało”. Oprócz aktywności fizycznej, działań
rekreacyjnych, młodzi ludzie podkreślili w odpoczynku, wartość pomocy innym, słuchania drugiego człowieka, czy czasu na rozmowę z nim.
Tak więc sztuka odpoczywania została dogłębnie przeanalizowana,
teraz pozostaje nadzieja, że każdy w praktyce i w sposób świadomy ją
zastosuje. A więc powodzenia!!!

Polska Biega 2015

Jedenasty Weekend Polska Biega 2015 za nami! Weekend Polska
Biega to akcja społeczna promująca bieganie, która trwa nieprzerwanie od 2006 r. Powstała z pasji do biegania, potrzeby aktywnego
spędzania czasu i zachęcenia innych do aktywności fizycznej. W tym
roku hasło biegu brzmiało „Polska JUŻ biega” i zorganizowaliśmy go

stawowej w Jabłkowie filia Lechlin 1 czerwca odbył się Dzień Talentów,
podczas którego uczniowie mogli zaprezentować swoje zdolności,
pasje i umiejętności. Pozostali wraz z nauczycielami i gośćmi zasiedli
na widowni i gorąco dopingowali występujących. Świętowanie tego
wyjątkowego dnia rozpoczęliśmy od obejrzenia spektaklu profilaktycznego „Masz talent”, które zaprezentowało Krakowskie Centrum
Profilaktyki. Spektakl poruszał tematykę roli talentu w życiu młodego
człowieka, budowania pozytywnych relacji z nauczycielami i rówieśnikami oraz dzięki swym treściom utwierdzał w każdym z oglądających
poczucie własnej wartości. Następnie uczniowie zaprezentowali swoje
talenty. Mimo maleńkiej tremy na początku, młode talenty pokazały
niebywałe umiejętności. Potem poszło jak burza. Kolejni uczestnicy
zaskakiwali świetnym głosem, pomysłowością, perfekcją ruchów, wspaniałym wyczuciem rytmu, wyśmienitym aktorstwem, umiejętnościami
kulinarnymi i fryzjerskimi. Przekonaliśmy się, że odkrywanie talentów
to fascynująca przygoda i wspaniała zabawa. Prawdą okazało się stwierdzenie, że w każdym człowieku drzemie jakiś ukryty talent - trzeba go
tylko w sobie odnaleźć, a potem starannie pielęgnować... Atmosfera
zabawy, dobry humor, lody zafundowane przez sołtysa wsi, p. Pawła
Grabińskiego i pamiątkowe fotografie sprawiły, że dzień należał do
wyjątkowych i bardzo udanych.
Joanna Tomczak

Wycieczka do 33 Bazy Lotnictwa
Transportowego w Powidzu

29 maja 2015r. uczniowie kl. I pod opieką nauczycieli p. P. Słomian
i p. A. Bałut uczestniczyli w Dniu Otwartych Koszar połączonym z Międzynarodowym Dniem Dziecka z okazji święta 3 Skrzydła Lotnictwa
Transportowego w Powidzu. Dzieci miały okazję zobaczyć wystawę
statyczną samolotów, śmigłowców i specjalistycznych samochodów,
a szczególną atrakcją była możliwość wejścia i podziwiania wnętrza
większości maszyn. Kolejną atrakcją były pokazy sprzętu, uzbrojenia
i wyposażenia żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Wojsk Lądowych,
Straży Pożarnej,Grup Rekonstrukcji Historycznych i Stowarzyszeń

w Lechlinie. Do startu stanęli uczniowie klas I – VI, którzy mieli do
pokonania dystans ok. 3 km, wokół miejscowego jeziora. Biegliśmy
dla frajdy, spontanicznie i bez napięcia. Wszyscy uczestnicy ukończyli
wyznaczoną trasę, zadowoleni docierali do mety, by później świętować
swój sukces przy wspólnym ognisku. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę.
Joanna Tomczak

„Najlepsi z najlepszych:
wielcy Polacy”

Miesiąc maj był okazją do zainteresowania uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłkowie filia Lechlin, postacią sławnej poetki, autorki
niezapomnianych tekstów piosenek – Agnieszką Osiecką. Klasa III
z wychowawcą p. Piotrem Wiśniewskim upowszechniała w szkole przez
cały miesiąc wiedzę o poetce. W ramach działań jakie podjęli znalazły
się: przygotowanie gazetki ściennej, słuchanie i śpiewanie tekstów pani
Osieckiej podczas przerw oraz recital piosenek z jej tekstami. Każda klasa, po losowaniu, przygotowywała jedną piosenkę do słów znanej autorki.
Wśród utworów znalazły się: „A ja wolę moją mamę”, „Ballada o pancernych”, „Diabeł i raj”, „Ludzkie gadanie”, „Małgośka”, „Sing sing”.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy znakomitych występów!
Joanna Tomczak

Utalentowany Dzień Dziecka

Każde dziecko w szczególności czeka na ten wyjątkowy dzień, dzień
śmiechu i radości, dzień pełen niespodzianek i wrażeń. W Szkole Pod-

Paramilitarnych. Uczniowie podziwiali skoki i popisy spadochroniarzy;
starty i lądowania samolotów wojskowych; pokaz musztry paradnej
w wykonaniu Orkiestry Sił Powietrznych z Poznania i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji z Wrocławia a także uroczystą zbiórkę i defiladę
pododdziałów. Dzieci zdobyły wiedze nt. zadań największej w Polsce 33
Bazy Lotnictwa Transportowego, która zajmuje się: zabezpieczaniem
lotów bojowych statków powietrznych; utrzymaniem bazy w wysokiej
gotowości bojowej i mobilizacyjnej; koordynowaniem i realizowaniem
przyjęcia statków powietrznych innych rodzajów lotnictwa oraz Sił
Powietrznych NATO; szkoleniami lotniczymi a także stanowi miejsce
stacjonowania polskich samolotów C-130 Hercules.
Wycieczka do jednostki wojskowej w Powidzu okazała się niezwykłą lekcją historii i patriotyzmu oraz zdobywaniem wiedzy na temat
służby żołnierzy i obronności kraju. Wszystkim uczestnikom wycieczki
towarzyszyły pozytywne emocje i niezapomniane wrażenia.
Dziękujemy gospodarzom jednostki a szczególnie Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego i Staroście Słupeckiemu za zorganizowanie imprezy obfitującej w moc niezwykłych wrażeń.
Agata Bałut
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Finał Wojewódzki
- Gniezno 2015

Rozdano nagrody

Po raz drugi reprezentacja skockiego Gimnazjum uczestniczyła w finale wojewódzkim turnieju turystycznego PTTK. Przez dwa dni pobytu
w Gnieźnie dziewczęta zmagały się z wieloma zadaniami zarówno
w teorii jak i w praktyce. Był więc test ze znajomości województw wielkopolskiego i podlaskiego, impreza na orientację, test ze znajomości
przepisów ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy, znajomość

W środę 29 IV w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie VII Wojewódzkiego

Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla
krwi wrzącej”. Także w tym roku uczestniczyli w nim uczniowie skockiego gimnazjum i jak się okazało także z powodzeniem.
Laureatką I Miejsca została Anna Surdyk z klasy II c, natomiast III
miejsce wywalczyła Julia Frackowiak z I a.

Gimnazjum Lekką Atletyką stoi!

6 maja 2015 w Wągrowcu odbyły się XVIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce Dziewcząt i Chłopców. Naszą szkołę
reprezentowało jedenastu lekkoatletów. W biegach krótkich na 100 m
– Alicja Burzyńska zajęła 7. miejsce, a Franciszek Dukszta w świetnym
stylu wywalczył tytuł mistrzowski, pokonując swoich rywali wynikiem
11,37. W skoku wzwyż Paulina Wojtkowiak pokonała wysokość 120 cm,
co zapewniło jej 4. miejsce. Sebastian Szulc okazał się bezkonkurencyj-

ny pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 150 cm, zajmując
tym samym 1. miejsce. Centymetry dzieliły naszych skoczków w dal od
zajęcia miejsca na podium. Natalia Jahnz z wynikiem 4,17 m uplasowała
się na miejscu 5, a Piotr Smolanowicz zajął 4. miejsce z wynikiem 5,09
m. Dominika Jasińska reprezentowała nas w konkurencji pchnięcia
kulą. Uzyskany wynik to 7,64 m. W rzucie oszczepem Filip Stefański
osiągnął wynik 30,00 m.
Opiekun: Hanna Węglewska, Wiesław Sierzchuła

znaków topograficznych i regulaminów odznak PTTK. Ponadto rozegrano konkurencje sprawnościowe: rowerowy tor przeszkód, rzucanie
do celu, czy pakowanie plecaka.
Uczestniczki były bardzo zadowolone ze swojego startu i z niecierpliwością czekały na ogłoszenie wyników. Ostatecznie uplasowały
się na V miejscu w województwie. Do podium zabrakło zaledwie 8
punktów. Gratulacje.
Opiekun Andrzej Surdyk

VI Piknik Naukowy w skockim
Gimnazjum

22 maja 2015 w skockim gimnazjum odbył VI Piknik Naukowy
pod hasłem „Odkryj swój talent”. Swoją obecnością zaszczyciły nas
władze gminne, delegacje gimnazjów z Gniezna, Kiszkowa, Mieściska,
Wągrowca, Witkowa oraz szkół podstawowych z Popowa Kościelnego
i Skoków.
Część oficjalną przygotowali młodzi aktorzy naszego gimnazjum.
Najpierw uczniowie klas pierwszych przedstawili inscenizację baśni
„Czerwony Kapturek” w wersji anglojęzycznej, a następnie członkowie
Szkolnego Koła Teatralnego „Iluzja” zaprezentowali humorystyczne
scenki rodzajowe. Występy nagrodzono gromkimi brawami.
W dalszej części pikniku wszyscy z zaciekawieniem słuchali i podziwiali uczestników konkursu „Mam talent”, którzy wykazali się nie
lada odwagą i uzdolnieniami. Dzięki pokazom animatorów z Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie dowiedzieliśmy się, czym jest muzyka
dla fizyka, a czym dla artysty. Dużą atrakcją pokazów była orkiestra
utworzona z widzów, którzy wygrywali melodię plastikowymi rurkami
– świetna zabawa!
Po części oficjalnej nadszedł czas na zadania projektowe. Były to
m.in.: eksperymenty, doświadczenia, łamigłówki, zagadki i gry z różnych dziedzin nauki. Młodzież z wielkim entuzjazmem uczestniczyła
w prelekcjach i warsztatach prowadzonych przez zaproszonych gości:
podróżniczkę panią Małgorzatę Wojciechowską, artystki - panią Anitę
Sikorę i Agnieszkę Fertsch, miłośnika pszczół pana Marka Bukowskiego, ornitologa pana Artura Lange i pracowników Nadleśnictwa
Łopuchówko.
Pogoda dopisała, więc szkolny taras był licznie odwiedzany przez
różne grupy wiekowe, by wspólnie z przedstawicielami Polskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii z Poznania i członkami Szkolnego Koła Astronomicznego „Antares” prowadzić obserwacje Słońca
sprzętem astronomicznym.
W naszych szkolnych murach gościliśmy również paralotniarzy pana Daniela Walkowiaka i Tomasza Kroteckiego, członków kadry
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narodowej Aeroklubu Polskiego, którzy zaprezentowali wszystkim
zainteresowanym motoparalotnie i odpowiedzieli na szereg pytań
związanych z uprawianiem tego rodzaju sportu.
W trakcie zadań projektowych odbył się VI Konkurs Plastyczny „Mój
talent” i IV Skocki Konkurs Przyrodniczy.
Ostatnią pozycją pikniku był „Playback show” przygotowany przez
naszych gimnazjalistów. Zaszczytny tytuł „Ulubieńca publiczności”
został przyznany klasie Id.
VI Piknik Naukowy zakończył się ogłoszeniem wyników i wręczeniem
atrakcyjnych nagród rzeczowych.

Nie udałoby się przygotować tego przedsięwzięcia, gdyby nie hojność
wielu firm i instytucji. Ogromne podziękowania kierujemy do fundatorów nagród rzeczowych: Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu, właściciela Firmy Transportowej w Sławnie - Pana
Andrzej Wędzikowskiego, właściciela firmy Agro-Handel w Polskiej Wsi - Pana Tomasza Lewandowskiego, właściciela firmy PHU
w Polskiej Wsi - Pana Krzysztofa Ksel, właściciela firmy Auto – Mechanika w Kamieńcu - Pana Rafała Pisarka. Dziękujemy za przygotowanie ciepłego posiłku, który ufundował Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki oraz Pan Krzysztof Migasiewicz, właściciel Cukierni Piekarni
„Emka” w Skokach.
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ TALENT”
1miejsce – Julia Graczyk - Akademickie Gimnazjum w Gnieźnie
2 miejsce – Klaudia Figura - Akademickie Gimnazjum w Gnieźnie
3 miejsce – Wiktoria Gibas - Gimnazjum Polskich Noblistów w Kiszkowie
Wyróżnienie- Paulina Springer i Jagoda Szkudlarek
WYNIKI IV SKOCKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO
1 miejsce – Gimnazjum nr 1im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
2 miejsce – Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej
3 miejsce – Gimnazjum Polskich Noblistów w Kiszkowie
WYNIKI KONKURSU „ MAM TALENT”
1 miejsce - Karolina Jankowiak, Izabela Urbanek, Michał Żółtkowski
–Akademickie Gimnazjum w Gnieźnie
2 miejsce – Alicja Burzyńska –Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
3 miejsce - Olga Jurek - Gimnazjum Polskich Noblistów w Kiszkowie
WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU O GMINIE SKOKI
1 miejsce – Anna Zrobczyńska
2 miejsce – Weronika Sydow
3 miejsce – Weronika Rojtek
W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję nauczycielom
i uczniom, którzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie zadań
projektowych i wszystkim tym osobom, dzięki którym piknik był po
raz kolejny niepowtarzalnym, wspaniałym wydarzeniem.
P.S. Więcej zdjęć z Imprezy znajduje się na stronie www.gmina-skoki.pl
Małgorzata Dudek

Mistrzostwa Rejonu Pilskiego
w Plażowej Piłce Siatkowej

Dnia 26 maja reprezentacja dziewcząt i chłopców Gimnazjum Nr 1
w Skokach brała udział w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego w Plażowej
Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców, które odbyły się w Pile. W rywa-

lizacji dziewcząt wzięło udział 10 zespołów, a w rozgrywkach chłopców
8. Turnieje zostały rozegrane systemem brazylijskim. Zespół chłopców
w składzie Piotr Smolanowicz i Rafał Zaranek zakończyli turniej na

miejscu VII-VIII, a zespół dziewcząt w składzie Marta Dudzińska i
Anna Kostecka zajął IV miejsce.
Opiekun zespołu chłopców - Wiesław Sierzchuła
Opiekun zespołu dziewcząt - Elżbieta Chojnacka

Znowu godali po naszymu

Już po raz siódmy 3 czerwca 2015 w murach skockiego gimnazjum
odbył się Rejonowy Konkurs Gwary Poznańskiej. Tradycyjnie patronat
nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Wągrowieckiego – Tomasz
Kranc i Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Tadeusz Kłos. Pielęgnowanie
gwary poznańskiej, utrwalanie świadomości istnienia odmian języka
polskiego, umiejętność pięknego i sugestywnego wygłaszania tekstów,
rozbudzanie zainteresowań regionalistycznych oraz krzewienie uczuć
patriotycznych to cele jakie przyświecały temu spotkaniu.
Na „godanie po naszymu” zdecydowało się 24 uczniów z gimnazjów
z Gniezna, Wągrowca, Wapna, dwóch szkół z Rogoźna, Lubonia,
Murowanej Gosliny, Dopiewa i Skoków. Wygłaszane były teksty Juliusza Kubla, Zenona Mateckiego, Antoniego Bartkowiaka, Ireneusza
Płonki, Renaty Buczkowskiej, Lecha Konopińskiego oraz tekst własny
występujących: Patryka Jankowskiego i Patryka Piechowiaka.
Konkurs rozpoczął od odśpiewania „Ody do pyry” oraz złożenia
przez uczestników konkursu przyrzeczenia, którego fragment brzmiał
następująco:
„Przyrzekamy:
Nie nygusować,
Nie manygować,
Nie chachmyncić,
Nie klamizerować
I nigdy nie mieć dwóch lewych pazurów do roboty!
…Przyrzekamy!”
Dokończenie na str. 24
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Dokończenie ze str. 23
Nad konkursowymi zmaganiami czuwała komisja w składzie:
- Iwona Migasiewicz – polonistka, pomysłodawczyni konkursu,
- Wiesława Surdyk Fertsch – nauczycielka historii i doradca- metodyk,
- Małgorzata Florysiak – przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów
w Skokach, miłośniczka gwary poznańskiej, która oceniając występ
brała pod uwagę: warstwę językową, wymagając, by wygłaszane teksty
miały charakter miejskiej gwary Poznania oraz dobór tekstu, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.
Wszystkie prezentacje były ciekawe, budziły wiele emocji i rozbawiały
publiczność, która nagradzała występujących gromkimi brawami.
Komisja po burzliwych naradach dokonała wyboru tych najlepszych.
Zwycięzcami VII Rejonowego konkursu Gwary Poznańskiej zostali:
I miejsce – duet: Arkadiusz Charzyński i Bartłomiej Zalewski z Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Wyszyńskiego w Luboniu,
II miejsce – Agata Przybyłek z Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie,
III miejsce – Sebastian Krzyżanowski – z Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie.

Wyróżnienia otrzymali: Patryk Jankowski i Patryk Piechowiak
z Gimnazjum nr 1 im Polskich Olimpijczyków w Skokach, Jakub
Konieczny z Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice - Dzieciom”
w Gnieźnie, Joanna Maćkowiak z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie, Kacper Przybylski z Gimnazjum Stowarzyszenia
„Rodzice - Dzieciom” w Gnieźnie, Dawid Skowroński z Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice - Dzieciom” w Gnieźnie, Gabriela
Smólczyk i Patryk Królik z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
w Dopiewie oraz Kacper Kujawa z z Gimnazjum nr 1 im Polskich
Olimpijczyków w Skokach.
W kategorii szkół I miejsce zdobyło Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie, II
miejsce - Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice - Dzieciom” w Gnieźnie, III miejsce przypadło gospodarzom.
Nagroda publiczności, przy przyznawaniu której z punktacji wyłączono uczniów reprezentujących skockie gimnazjum, trafiła do zdobywców
I miejsca - Arkadiusza Charzyńskiego i Bartłomieja Zalewskiego Okazuje się, że „malarze” z Lubonia z prezentacją „Malowanie” Zenona
Mateckiego, swoim urokiem osobistym i gwarowo profesjonalnym
wykonaniem oczarowali zarówno jurorów, jaki i publiczność.
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody indywidualne w postaci
dyplomów, książek tematycznie związanych z konkursem, statuetek,
natomiast wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów uhonorowano podziękowaniami, dyplomami i materiałami promującymi
powiat i gminę. Wygrane szkoły wyjechały z cennymi nagrodami
rzeczowymi w postaci: drukarki, zewnętrznego dysku oraz głośników.
Gwarowe zmagania uwieńczyła wspólnie zaśpiewana piosenka
„Godejmy po naszymu” z repertuaru kapeli „Zza Winkla”. Konkurs
zakończyła wspólna fotografia i zapewnienia, że zobaczymy się za rok
na ósmym już z kolei spotkaniu miłośników poznańskiej gwary.
Konkurs zorganizowała grupa nauczycieli i uczniów z klas Id, II b,
III c i III b, dzięki aprobacie i pomocy dyrekcji gimnazjum. Smaczny
posiłek dla uczestników i nagrody w mini konkursie gwarowym dla
publiczności zapewnili sponsorzy: Krzysztof Migasiewicz - właściciel
ZPH Piekarnia-Cukiernia „EMKA” w Skokach oraz Lech Dworzyński
- prezes PPH LEMAR w Potrzanowie.
P.S. Więcej zdjęć z Imprezy na stronie www.gmina-skoki.pl
Elżbieta Berendt, Elżbieta Słoma

Dwa rajdy i dwa razy podium

13 czerwca 2015 w Boszkowie odbył się rajd kolarsko-pieszy „Witamy wakacje”.
W III etapie współzawodnictwa turystycznego powiatów województwa wielkopolskiego o puchar Marszałka Wielkopolskiego wzięła udział
36 osobowa grupa dziewcząt i chłopców z Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Antoniewie z opiekunami K. Kamińską, M. Kordkiem i G. Lubawą. Głównymi celami imprezy było min.: poznanie
Przemęckiego Parku Krajoznawczego, popularyzacja turystyki pieszej
i zwrócenie uwagi na ochronę przyrody i ekologię.

Przedstawiciele kilkudziesięciu drużyn (my wystawiliśmy 4 zespoły)
wzięli udział w teście krajoznawczym „Ochrona przyrody w Polsce”.
Na starcie każdy zespół oddał pracę plastyczną, propagującą ochronę
przyrody i zachowania proekologiczne. Na 12 kilometrowej trasie rajdu
przebiegającej wokół jeziora Dominickiego znajdowały się punkty
kontrolne z konkursami sprawnościowymi, w których startowało dwóch
uczestników z każdej drużyny.(tj. rzut lotką, zbieranie ziemniaków,
rzut podkową, niespodzianka.) W konkurencji indywidualnej w rzucie
lotką najlepszy okazał się wychowawca Mariusz Kordek .W konkursie
plastycznym doceniono kreatywność i pomysłowość Szymona Niedźwieckiego, jego praca uplasowała się na III miejscu. O klasyfikacji
powiatów stanowiła suma punktów uzyskanych przez dwie najlepsze
drużyny z powiatu. Powiat wągrowiecki, który mieliśmy zaszczyt
reprezentować zajął III miejsce.. Na zakończenie imprezy wszyscy jej
uczestnicy zajadali się przepyszną grochówką. Serdecznie dziękuję
naszej młodzieży za aktywny udział w rajdzie, godne reprezentowane
naszej placówki i powiatu wągrowieckiego.

Rajd Reymontowski

Natomiast niedziela 17 maja była dniem zmagań na corocznym
Rajdzie Reymontowskim w Kołaczkowie, w którym nasz Ośrodek
rokrocznie wystawia pokaźną i silną reprezentację. Tak tez było tym
razem. Grupa 36 wychowanków pod opieką wychowawców pani
Grażyny Lubawej oraz panów Irka Żaka i Michała Matusiaka ruszyła
na trasę usianą licznymi konkurencjami sprawnościowymi, w których
godnie reprezentowali naszą placówkę i cały powiat wągrowiecki. Po
długiej drodze dotarliśmy w końcu do pałacu, będącego niegdyś okazałą
włością naszego laureata Nagrody Nobla, które jest obecnie muzeum
poświęconym między innymi jego pamięci. Po smacznym poczęstunku
odebraliśmy 2 puchary z rąk pana posła Tadeusza Tomaszewskiego.
Pierwszy z nich przypadł nam za najliczniejszą reprezentację, natomiast
na drugi zapracowała drużyna Antoniewo I za zajęcie trzeciego miejsca.
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O klasyfikacji powiatów stanowiła suma punktów uzyskanych przez
dwie najlepsze drużyny z powiatu. Powiat wągrowiecki, który mieliśmy
zaszczyt reprezentować zajął II miejsce, I miejsce wywalczył Konin,
tuż za nami uplasowały się Szamotuły.
M.Matusiak, G.Lubawa

„Wielki skok małych Skoków” i
sukces w konkursie
„Jestem Polakiem”

Z inicjatywy Pani Poseł Marii Małgorzaty Janyski od trzech lat organizowany jest konkurs „Jestem Polakiem”, skierowany do młodzieży
szkolnej ze szkół Północnej Wielkopolski (powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski, wągrowiecki, chodzieski, szamotulski,
obornicki).

Tegorocznej edycji tego konkursu przyświecała idea zaprezentowania zmian, jakie zaszły w gminach po 25 - ciu latach samorządności. Patronat nad konkursem objął Prezydent RP Pan Bronisław
Komorowski. (Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć
pod adresem www.mjanyska.pl)
Damian Brawata, uczeń Gimnazjum w Antoniewie, podjął się
wykonania prezentacji multimedialnej, w której starał się przedstawić dobre praktyki oraz nowoczesne rozwiązania samorządności
w gminie Skoki. Prezentacji tej towarzyszyła także część opisowa.
Jego praca była jedną z ponad 140 prac nadesłanych przez 40
szkół z terenu Północnej Wielkopolski.
Ogłoszenie wyników i uhonorowanie laureatów miało miejsce 15
czerwca br. w Pile. Na spotkaniu z Panią Poseł był także Damian
wraz z opiekunką projektu Ireną Kasicą.
Wielkie zaskoczenie i ogromna radość towarzyszyła nam przy
odczytywaniu werdyktu kapituły konkursu. W swojej kategorii wiekowej i module multimedialnym (był też moduł plastyczny oraz opisowo – graficzny) uczeń antoniewskiego gimnazjum zajął I miejsce.
Ten niewątpliwy sukces nie byłby możliwy bez pomocy i ogromnego wsparcia ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, bo
trudno, mając lat 17 i mieszkając na terenie skockiej gminy zaledwie
od lat dwóch, przedstawić jej osiągnięcia w minionych 25 latach.
Dzięki życzliwości pracowników UMiG i osobistemu zaangażowaniu Pani Sekretarz mogliśmy skorzystać z materiałów przez
nich udostępnionych jak i tych znajdujących się na stronie internetowej gminy.
Serdecznie za to dziękujemy. Dziękujemy także za upominki,
jakie otrzymaliśmy od Pana Burmistrza Tadeusza Kłosa przy okazji
przekazania nagrodzonej prezentacji.
Mamy nadzieję, że praca laureata jest godną promocją naszej
Małej Ojczyzny, jaką jest gmina Skoki i choć w części oddaje to,
co dobrego się tutaj wydarzyło w ciągu ćwierćwiecza. A wydarzyło
się i dzieje wiele, a Skoki, choć są małym miasteczkiem, naprawdę
zrobiły wielki skok cywilizacyjny, co może widać dokładniej z pewnego dystansu czyli antoniewskiego „międzylesia”.
Irena Kasica

UWAGA!!!

W okresie wakacji ORLIK czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku 15:00-22:00
sobota i niedziela 12:00-20:00

Rekordowy XII Rajd
„Puszcza Wpuszcza”

Rowerem, z kijami Nordic Walking lub rekreacyjnym biegiem
można było pokonać trasy tegorocznego XII Rajdu „Puszcza Wpuszcza” z wszystkich gmin z terenu Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka”. Uczestniczyła w nim rekordowa liczba prawie 500 turystów.
Wszyscy spotkali się na mecie w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim
w Uzarzewie w gminie Swarzędz.
Poza zwiedzaniem ekspozycji, na każdego czekał posiłek regeneracyjny i konkurs wiedzy o Puszczy Zielonce, w którym do wygrania było
kilkadziesiąt atrakcyjnych upominków turystycznych. Rajd „Puszcza
Wpuszcza” ma już dwunastoletnią tradycję i obok Rajdu Cysterskiego jest najbardziej rozpoznawalną i najliczniej odwiedzaną imprezą
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Tegoroczna odsłona
rajdu była rekordowa w liczbie uczestników. Najchętniej zapisywano się
na trasy rowerowe. Z poznańskiej Malty do Uzarzewa przybył peleton
ponad 100 rowerzystów. Ponad 150 osób dotarło na metę niezależnie
korzystając z możliwości zapisu na tzw. trasę tajemniczą.
Artur Krysztofiak
PS. Także ze Skoków wyruszyła grupa ponad 30 cyklistów w najdłuższą trasę liczącą w jedną stronę prawie 40 km J

Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl oraz na www.facebook.
com/GminaSkoki
Karolina Stefaniak

Rowerowo-indiańskie harce
na Dzień Dziecka

130 osób wyruszyło spod skockiego Gimnazjum na VIII Terenowy
Rajd Rowerowy z okazji Dnia Dziecka z metą w Indiańskiej Wiosce
w Łopuchówku. Aby się posilić i rozpocząć gry i zabawy w rytm indiańskich bębnów uczestnicy rowerowej wycieczki musieli pokonać
17 km trasę, która co niektórym dała się w kość ;-). W rajdzie udział
wzięły całe rodziny, od babć i dziadków, poprzez rodziców do dzieci,
których było najwięcej. W rajdzie udział wzięły także dzieci ze świetlicy
środowiskowej z Potrzanowa oraz młodzież z Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Antoniewie.
Na mecie rodzice odpoczywali, a dzieci bawiły się pod opieką
„czerwonoskórych” opiekunów. A więc było trochę wiedzy o życiu
dawnych plemion indiańskich, tor przeszkód, gry i zabawy, strzelanie
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z łuku oraz taniec. Wszystko zakończyło losowanie nagród, nikt nie
odjechał z pustymi rękoma.

Tegoroczny rajd dla dzieci podobnie jak wszystkie poprzednie
zorganizowany został pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i był
w połowie finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Organizatorzy dziękuję także Jarosławowi
Berendtowi za użyczenie samochodu, który czuwał nad bezpieczeństwem jego uczestników.
Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl oraz na www.facebook.
com/GminaSkoki
Karolina Stefaniak

Wędkarskie zmagania
najmłodszych

„Łowisko u Leszka” w Skokach
gościło ponownie młodych wędkarzy i ich
opiekunów w słoneczną niedzielę 31 maja
na Pikniku Wędkarskim zorganizowany po
raz kolejny przez wędkarzy z koła PZW nr
120 w Skokach.
W zawodach, które niczym nie odbiegały
od profesjonalnych zawodów sportowych
uczestniczyło 38 łowiących dzieciaków pod
bacznym okiem rodziców, dziadków i starszego rodzeństwa. 13 zawodnikom udało się
złowić ryby. W obecności Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa Prezes Koła
Alojzy Pacholski podsumował zawody. I tak: I miejsce z wynikiem 2,920
kg zajął Kacper Piotrowski, II z wagą 2,135 kg Zofia Teofilewska, a III
po losowaniu pomiędzy Oskarem Piotrowskim a Agatą Krzyżańską,
którzy złowili po 2,075 kg ryb przypadło Oskarowi. Oprócz łowiących
w pikniku łącznie udział wzięło ponad 80 dzieci, co razem z dorosłymi
opiekunami dało ponad 200 osób. Wszystkie dzieci zostały obdarowane
upominkami i słodkim co nie co, była też tradycyjna kiełbaska z grilla.
Impreza nie odbyłaby się gdyby nie ludzie dobrego serca poświęcający swój czas, a także wspomagający Piknik finansowo. Imprezę
przygotowało około 20 członków Koła PZW w Skokach.
Serdecznie dziękujemy sponsorom: Teresie i Leszkowi Jankowskim,
Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki Tadeuszowi Kłosowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniewowi Kujawie, Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Gminy Skoki Wiesławie Surdyk-Fertsch,
Radnemu Rady Miejskiej Gminy Skoki Piotrowi Babrakowskiemu,
Robertowi Orchowiczowi – „Usługi Leśne”, Andrzejowi Pilaczyńskiemu – Sklep „Va Bank”, Frankowi Bobrowi – Sklep „Ola”. Członkom
Koła PZW: Alojzemu Pacholskiemu, Wojciechowi Kłosowskiemu,
Jackowi Dudkowi, Jarosławowi Pacheli, Andrzejowi Janiszewskiemu,
Markowi Kubickiemu, Andrzejowi Szymczakowi, Mirosławowi Kamińskiemu i Jarosławowi Klewenhagenowi.
Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl oraz na www.facebook.
com/GminaSkoki
Karolina Stefaniak

Skocka Liga Orlika w liczbach

W skockiej Lidze Orlika udział bierze 15 drużyn – 8 w I lidze, 7 w II
lidze. Do tej pory strzelono 362 bramki (190 w I Lidze, 172 w II Lidze).
Najlepszymi strzelcami są:
I Liga: 15- Tobiasz Lisiecki (FC Fanatyk), 15 - Hubert Nitka (BemaSport), 10 -Marcin Bejma (BemaSport)
II Liga: 11 - Artur Glapa (Petarda Team), 10 - Marek Urbański
(MTC Gapiński), 9 - Marcin Wojtaś (Petarda Team)
Największe wygrane:
BemaSport - Zjednoczeni 13:0
The Tanks - Chłopaki 11:0
Petarda Team - Solaris Team 11:3
11 lipca rozpocznie się Puchar Ligi do którego zgłosiło się 12
drużyn z I i II ligi. 8 najlepszych drużyn uzyska możliwość gry
w Turnieju Nocnym, który odbędzie się 22.08. Runda rewanżowa Skockiej Ligi Orlik rozpocznie się 29.08 i potrwa do 10.10.
Zakończenie sezonu na Orliku planowane jest na 17.10.Awans do
I ligi uzyskają dwa najlepsze zespoły II ligi. Z pierwszą ligą pożegnają
się natomiast zespoły, które na koniec rozgrywek zajmą miejsca 7 i 8.
Bieżące wyniki:
I liga

Mecze

punkty

Zwycięstwa

Remisy

Porażki

Bramki

BemaSport

7

21

7

0

0

50-8

FC Kakulin

7

15

5

0

2

24-23

FC Fanatyk

7

15

5

0

2

27-18

Rossoneri

7

12

4

0

3

29-15

Max- Sport
Galaxy

7

6

2

0

5

12-28

FC Akapulko

7

6

2

0

5

17-28

FC Krecik
Team

7

6

2

0

5

17-22

Zjednoczeni

7

3

1

0

6

12-40

II liga

Mecze

punkty

Zwycięstwa

Remisy

Porażki

Bramki

MTC Gapiński

6

18

6

0

0

44-12

The Thanks

6

13

4

1

1

31-19

Petarda Team

6

10

3

1

2

32-25

Copacabana

6

9

3

0

3

19-18

Orange Power

6

9

3

0

3

24-20

Solaris Team

6

3

1

0

5

13-40

Chłopaki

6

0

0

0

6

9-38

Marcin Bejma, Kinga Świder

Gminna Liga Piłki Nożnej 2015

Do udziału w Turnieju zgłosiło się 10 drużyn, rozgrywki zaplanowano na okres wakacji. Spotkania odbywać się będą na zasadzie „każdy
z każdym” w niedzielne przedpołudnia.
24.06.2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie
z przedstawicielami drużyn, ustalono zasady oraz kolejność rozgrywek.
Lipcowe spotkania przedstawiają się następująco:
TABELA ROZGRYWEK GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2015
Data, Drużyna
04.07.2015
1. 1-10 Potrzanowo-Szczodrochowo
2. 2-9 Rościnno-Pawłowo
3. 3-8 Łosiniec- Niedźwiedziny
4. 4-7 Grzybowo-Lechlin
5. 5-6 Sława- Kakulin
12.07.2015
1. 10-8 Szczodrochowo-Niedźwiedziny
2. 2-7 Rościnno- Lechlin
3. 3-6 Łosiniec-Kakulin
4. 4-5 Grzybowo- Sława Wlkp.
5. 1-9 Potrzanowo-Pawłowo

Boisko

Łosiniec

Sława Wlkp.

Godzina
1000
1040
1120
1200
1240
1000
1040
1120
1200
1240

27
19.07.2015
1. 9-7 Pawłowo-Lechlin
2. 10-6 Szczodrochowo- Kakulin
3. 1-8 Potrzanowo- Niedźwiedziny
4. 2-5 Rościnno-Sława Wlkp.
5. 3-4 Łosiniec- Grzybowo
1.
2.
3.
4.
5.

26.07.2015
8-6 Niedźwiedziny- Kakulin
1-7 Potrzanowo-Lechlin
9-5 Pawłowo-Sława Wlkp.
10-4 Szczodrochowo-Grzybowo
2-3 Rościnno- Łosiniec

Lechlin

Rościnno

1000
1040
1120
1200
1240
1000
1040
1120
1200
1240

Kinga Świder

Zawody wędkarskie na Dzień
Strażaka

Każdego roku maj dla
wszystkich strażaków jest miesiącem szczególnym. W tym
właśnie okresie strażacy obchodzą swoje święto. Skocka
brać strażacka postanowiła
aktywnie spędzić ten dzień
i tak druhny i druhowie z bliskimi zebrali się 2 maja na
łowisku wędkarskim w celu
sprawdzenia swoich umiejętności wędkarskich. Punktualnie o godz. 11.00 rozpoczęły
się zawody wędkarskie, które
podczas trzech godzin rywalizacji dostarczyły uczestnikom mnóstwo emocji. A o zwycięstwie
zadecydować mogła jedna okazała ryba. Po oficjalnym warzeniu ryb
przez komisję wytypowano następujących zwycięzców:
I miejsce - dh Tomasz Rzepczyk
II miejsce - dh Krzysztof Przykucki
III miejsce - dh Henryk Modlibowski
Po zmaganiach wędkarskich nadszedł czas na wręczenie nagród dla
zwycięzców w postaci sprzętu wędkarskiego, Zarząd OSP korzystając
z okazji podziękował również druhom, którzy w sposób szczególny
angażowali się w remonty i czyny społeczne w jednostce wręczając
wyróżnionym upominki i dyplomy.
Na koniec wszyscy wspólnie grillowali i wspominali wydarzenia
z minionego roku.
Piotr Kaczmarek

Piknik i otwarcie boiska
w Lechlinie

W sobotę 13 czerwca odbyło się w Lechlinie otwarcie boiska sportowego połączone z piknikiem rodzinnym. Przez ostatni rok na płytę
boiska została nawieziona ziemia, wyzbierano kamienie, wyrównano
podłoże, zasiano trawę.
Boisko wyposażono w nowe bramki i siatki. Prace wykonali mieszkańcy sołectwa, przy finansowym wsparciu Gminy Skoki oraz RSP
w Lechlinie. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany przez młodzież
i dzieci dzień, w którym można było rozegrać pierwszy mecz. Ksiądz
proboszcz Sławomir Komorski poświęcił płytę boiska i życzył bezpiecznych rozgrywek, a w imieniu Burmistrza wręczone zostały sportowe
upominki dla rozgrywających mecz. Bezpieczeństwa oraz sportowych
emocji życzył także radny powiatowy Grzegorz Owczarzak.
W czasie kiedy na boisku trwał mecz Bractwo Kurkowe ze Skoków
prowadziło turniej strzelecki, a Koło Wędkarskie ze Skoków przygotowało konkurencje łowienia ryb. Dla mieszkańców i gości nie zabrakło
wspaniałych wypieków oraz smażonej kiełbaski.
Sołectwo w Lechlinie bardzo dziękuje Burmistrzowi oraz RSP
w Lechlinie za wsparcie przy remoncie nawierzchni boiska, sponsorom

rodzinnego pikniku- Panu Krzysztofowi Migasiewiczowi oraz Panu
Adamowi Korczakowi, a także Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu
oraz Kołu PZW w Skokach za uatrakcyjnienie imprezy.
Kinga Świder

Stoi na stacji lokomotywa...

Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:Tłusta oliwa. Julian Tuwim
W niedzielę 7
czerwca z okazji Dnia
Dziecka odbył się specjalny przejazd zabytkowym parowozem
CYSTERS. Pociąg
wyruszył z Poznania
o godzinie 11.47 aby
o godzinie 12.44 zawitać do Skoków i ruszyć w dalszą drogę do
Wągrowca. Skoczanie
zebrani na peronie z niecierpliwością oczekiwali przyjazdu, pociąg
pojawił się na horyzoncie z 10 minutowym opóźnieniem. Kiedy pociąg
wjechał na stację wszyscy zebrani ochoczo ruszyli w stronę wagonu nr
5 zarezerwowanego dla mieszkańców naszej Gminy. Po odszukaniu
i zajęciu miejsc w wagonie pojawił się konduktor, który z uśmiechem
kasował bilety opowiadając anegdoty związane z pociągiem.
W Wągrowcu organizatorzy zaprosili nas na festyn z okazji Dnia
Dziecka, odbywający się w jednym z Wągrowieckich parków. Na
festynie spędziliśmy ok 2 godziny co wystarczyło na zabawy na dmuchawcach, udział w loterii, udekorowanie pysznego naleśnika oraz
zjedzenie gofra.
Z nowymi siłami wyruszyliśmy w drogę powrotną na dworzec aby
oczekiwać na nasz ,,magiczny” pociąg. Z oddali było widać kłęby dymu
zwiastujące rychłe jego przybycie. Droga powrotna minęła bardzo
szybko i o godzinie 16.00 wszyscy zawitaliśmy na dworzec w Skokach,
niektórzy wysiadając z pociągu wspominali stare bilety i kursujące
niegdyś podobne pociągi.
Dla dzieci była to okazja, może jedyna w życiu aby przejechać „Lokomotywą” ze znanego wszystkim wiersza Tuwima, a dla towarzyszącym
im rodzicom i dziadkom sentymentalna podróż do przeszłości.
Przejazd pociągiem odbył się w ramach Markowego Produktu Turystycznego Stowarzyszenia TurKol.pl. oraz współpracy z samorządami
z Gminy Czerwonak, Miasta Murowana Goślina, Gminy Skoki oraz
Miasta Wągrowiec i Gminy Wągrowiec.
Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Agnieszka Fertsch

Obóz Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych

W terminie od 1 do 15 lipca w Ośrodku Kostrzyńskiego Stowarzyszenia Dorośli Dzieciom w Rościnnie odbędzie się obóz sportowo- pożarniczy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Główny
organizator Prezes OSP Mieścisko Pan Marian Bodus przewiduje wiele
atrakcji- z terenu Gminy Skoki w obozie wezmą udział trzy osoby.
Kinga Świder

Powiatowy Turniej Bocci
w Skokach

13 czerwca 2015 odbył się Powiatowy Turniej „Bocci” finansowany
z budżetu Powiatu Wągrowieckiego. Organizatorem turnieju było
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie”
i Gimnazjum nr 1 w Skokach. Spotkanie turniejowe odbyło się w hali
widowiskowo- sportowej udostępnionej przez dyrekcję Gimnazjum.
W zmaganiach wzięło udział 15 zespołów, tworząc 45 osobową grupę zawodników pod opieką asystentów i rodziców. Zawodnicy za 4
pierwsze miejsca otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe
medale. Wszystkie nagrody ufundował Powiat Wągrowiecki.
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W czasie rozgrywek, jak i w przerwie (potrzebnej ze względu na zmęczenie zawodników) można było skorzystać z kawiarenki przygotowanej
przez rodziców stowarzyszenia, nauczycieli gimnazjum, opiekunów,
gdzie serwowano ciasto, kawę, herbatkę, zimne napoje oraz paczki
z poczęstunkiem współfinansowane z Powiatu Wągrowieckiego.

Wspomagali nas organizacyjnie Gmina Skoki, dyrekcja i nauczyciele
gimnazjum: dyr. Wiesław Sierzchuła, Maria Piotr –Malinowska, Hanna
Węglewska, Małgorzata Adrych, rodzice i opiekunowie stowarzyszenia:
Danuta Mich, Renata Kopydłowska, Danuta Urbanowicz, Paulina
Kmieć, wolontariusze: Monika Bajsarowicz, Martyna Kęsik, Adam
Balicki, Weronika Rojtek. Słodki poczęstunek przygotowały panie:
Renata Kopydłowska, Danuta Mich, Maria Krawczyk, Małgorzata
Adrych, Maria Piotr-Malinowska, Justyna Januchowska.
Podziękowania dla: Pani Mai Sadowskiej za ufundowanie sandwiczów dla wszystkich uczestników turnieju, Państwa Małgorzaty i Arkadiusza Zrobczyńskich za pomoc w organizacji dowozu młodzieży.
Uczestnicy zmęczeni ale zadowoleni pożegnali się z nadzieją następnego turnieju.
To kolejne spotkanie, na którym młodzież niepełnosprawna pokazała jak można spędzać wolny czas na dobrej zabawie, zawierać nowe
znajomości – być razem.
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania serdecznie
dziękujemy. W imieniu organizatorów:
Alicja Nowak

Wycieczka do Ustronia Morskiego

W dniach 04.06 -07.06.2015 Stowarzyszenie „Wesołe Misie” odpoczywało w Ustroniu Morskim. W drodze do Ustronia odwiedziliśmy
Kołobrzeg. Tam byliśmy w Oceanarium. To wspaniała podróż do
podwodnego świata. Na dwupoziomowej wystawie zobaczyliśmy wiele
ciekawych gatunków zwierząt wodnych.

Następnie udaliśmy się do Ustronia. Zakwaterowanie i obiad. Po
obiedzie zwiedzaliśmy miasto, plażę, Molo. Było to „Boże Ciało” więc
wybraliśmy się na Mszę Św. Piękna pogoda sprzyjała długim spacerom,
plażowaniu .W sobotę rodzice i opiekunowie przygotowali niespodziankę, kiełbaski z grilla oraz tańce na tarasie Ośrodka. W niedzielę przed
obiadem korzystaliśmy z pięknej pogody. Potem ostatnie zakupy, pakowanie, pożegnanie z morzem i powrót do domu. W drodze spotkała

nas niespodzianka, dwugodzinna jazda w korku ze Szczecinka do Piły.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam wyjazd. Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego, Gminy Skoki i Stowarzyszenia „Wesołe Misie”.
Alicja Nowak

Spławikowe Zawody Wędkarskie

Robert Chelwing łowiąc 10,480 kg ryb został zwycięzcą rozegranych
24 maja 2015 r. na jeziorze Rościńskim Spławikowych Zawodów
Wędkarskich o Tytuł Mistrza Koła PZW nr 120 w Skokach. Drugie
miejsce wywalczył legitymujący się 9,675 kg złowionych ryb Marek
Kubicki, a trzecie miejsce z 8,120 kg ryb Romuald Dudek. Kolejne
miejsca w Kategorii seniorów zajęli: Andrzej Szymkowiak – 7,920
kg, Mariusz Kielma – 5,670 kg, Hubert Radziński - 5,190kg, Roman
Tadeusz – 5,030 kg, Piotr Konrad – 4,960 kg, Jacek Dudek 4,755 kg,
Leszek Stoiński 4,675 kg, Marian Konrad – 4,415 kg, Dariusz Bałażyk
– 3,635 kg, Piotr Babrakowski – 3,500 kg, Karol Neumann - 2,860 kg
i Tomasz Makowski - 2,845kg złowionych ryb.
W Kategorii juniorów udział wzięło 3 młodych wędkarzy, wśród
których tryumfował Adrian Dudek, do siatki którego trafiło 5,955 kg
ryb. Drugie miejsce z 2,570 kg ryb zajął Jakub Jaroszek, a trzecie z 2,210
kg ryb Mikołaj Wojtaś. Równocześnie zdobywcy 3 pierwszych miejsc
w Kategorii Seniorów i Juniorów z rąk Wiceprzewodniczącego Koła
Jerzego Ślósarczyka otrzymali piękne Puchary Pamiątkowe.
Nad przebiegiem zawodów czuwała Komisja sędziowska w składzie:
Jerzy Ślósarczyk ,Andrzej Janiszewski, Andrzej Szymczak i Wojciech
Kłosowski, która też dokonała ważenia złowionych przez zawodników
ryb i dopilnowała by po zważeniu ryby zgodnie z Regulaminem Sportowego Połowu trafiły ponownie do wody. Wymieniona Komisja dokonała
też ustalenia punktacji zawodników i ogłosiła końcowe wyniki zawodów.
Na zakończenie spotkanie nad jeziorem Rościńskim w dniu 24 maja,
zawodnicy i organizatorzy raczyli się ciepłą kiełbaską z wody.
Edmund Lubawy

Foto-Video-Handel

Ewa Rybicka
Skoki pl.Powstańców Wlkp. 6

www.fotorybicka.pl
Oferujemy:
-Usługi fotograficzne
-Videofilmowanie
-Biżuteria złota, srebrna oraz sztuczna
-Galanteria skórzana
-Ksero
-Art. dekoracji wnętrz
-Obrazy
-Fotoakcesoria
-Porcelana
-Grawerowanie
-Upominki
laserowe
-Zdj. na dokumenty

