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20 LAT NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA świętuje w tym roku jubileusz
20-lecia swojej działalności. Z tej okazji, 26 maja br. w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skokach odbyły się uroczyste obchody.
W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Starosta Wągrowiecki
Tomasz Kranc, Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos, radni Powiatu Grzegorz Owczarzak, Krzysztof Migasiewicz, Iwona Tyll oraz
Stefan Mikołajczak były Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
który od samego początku istnienia organizacji wspierał ideę i realizację zadań Towarzystwa.
Spotkanie zainaugurował Prezes Antoni Kasica, witając i dziękując przybyłym gościom za obecność. Następnie przedstawił historię
stowarzyszenia oraz działalność. W ciągu 20 lat uzbierało się wiele
wspaniałych dokonań. Warto wspomnieć kluby młodzieżowe i świetlice środowiskowe. Realizowane były również zadania w ramach
konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu a więc
okolicznościowe imprezy integracyjne, festyny np. Zajączek, Mikołajki,

Dzień Dziecka oraz zadania konkursowe ogłaszane przez Urząd Miasta
i Gminy Skoki takie jak kolonie letnie w górach, nad morzem dla dzieci
z naszej gminy i zadania przeznaczone dla seniorów.
Należy również wspomnieć, że Towarzystwo Alia podjęło międzynarodową współpracę. Zapoczątkowana została przez francuską organizację Repartir Formation a następnie podjęto współpracę z niemiecką
organizacją Internationaler Bund z Wetzlaru. Owocem tej współpracy
była międzynarodowa wymiana podopiecznych. Młodzież miała okazję
odwiedzić Belgię, Niemcy a nawet wypoczywać na Majorce. Natomiast
my mogliśmy naszym zagranicznym gościom pokazać piękno Wielkopolski. Podjętych przedsięwzięć było bardzo wiele w ciągu tych 20
lat. Były one jednak możliwe dzięki ludziom dobrej woli, na których
Dokończenie na str. 5

Dożynki Gminne
Skoki - Stadion sportowy

Święto Miasta i Gminy Skoki
24 czerwca 2017 (sobota)
stadion sportowy w Skokach
15.00 Uroczyste otwarcie z udziałem
Orkiestry Dętej OSP w Skokach
15.45 Koncerty: GA Skoczki i Side Effect
17.30 Kabaret Paranienormalni

26.08.2017
13.30 - Msza św. w intencji rolników w kościele p.w. św. Mikołaja
Biskupa w Skokach
Formowanie korowodu dożynkowego przed kościołem
Przemarsz na stadion sportowy oraz prezentacja wieńców
dożynkowych
Zwyczaje i obrzędy dożynkowe w wykonaniu Zespołu
Folklorystycznego WIELKOPOLANIE
16.30 - X Turniej Sołectw Gminy Skoki
19.30 - Koncert Zespołów VOYAGE oraz ŁOBUZY
Po koncercie spotkanie z piosenką Zespołu AKCES ze Skoków

19.00 Koncert Pracownika Rocku
20.30 Koncert Sylwii Grzeszczak
22.00 Koncert Backstage Acoustic
Animacje i dmuchańce dla dzieci, stoiska handlowe i gastronomiczne
Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
www.bibliotekaskoki.pl, 798 824 520, 61 82 42 281

Zapraszają:
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
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Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Serdecznie zapraszają na

„Przyroda okolic Skoków”

REKREACYJNE RAJDY
ROWEROWE
trasa ok. 15 km w formie pętli

wykład dr. inż. Tomasza Sobalaka
Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko

9 i 30 sierpnia (środy) godz. 15

Biblioteka Publiczna w Skokach
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Koordynator działań
jubileuszowych 650-lecia Miasta Skoki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
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Serdecznie zapraszają na

NORDIC WALKING 50 +
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Do udziału zapraszamy
mieszkańców Gminy Skoki w wieku 50 +

II Rajd Nordic Walking
„POCIĄG START”
20 sierpnia 2017/niedziela

Zawszę w środy: !!! cz 2.

23 sierpnia godz. 15 - świetlica w Grzybowicach
6 września godz. 14 - świetlica w Rejowcu

27 września godz. 14 - Hala Sportowa w Skokach

START - godz. 9:50 stacja PKP w Skokach
- przejazd do Przysieczyna, trasa powrotna ok. 13 km
META - „Dworek pod Złotą Podkową ” w Skokach
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Zaprasza
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Do udziału w pieszych wycieczkach zapraszamy
mieszkańców Gminy Skoki w wieku 50 +
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CZONA
GRANI

Dla zgłoszonych uczestników
posiłek regeneracyjny na mecie

ZAPRASZAMY :-)

WYMAGANE ZAPISY:
turystyka@gmina-skoki.pl
691 726 319 (9.00 – 15.00)
do 16 sierpnia 2017
Liczba miejsc ograniczona

wKoZOOcąg!

„BuOw zNtGrWaEg pNkURzSiDkWeO sOkCh”
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

3

20 LAT NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
Dokończenie ze str. 1

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi:
Świątkowski Marcel ur.04.05.2017
Szymaś Maria ur.12.05.2017
Gołembowska Julia ur.20.05.2017
Wojtkowiak Nikodem ur.21.05.2017
Czekańska Hanna ur.25.05.2017
Świętek Antoni ur.27.05.2017
Bąk Natan ur.27.05.2017
Rodak Bartłomiej ur.01.06.2017
Łuczak Bartosz ur.02.06.2017
Podraza Franciszek ur.10.06.2017
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a Im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi
znaleźli:
Smolanowicz Zenon r.1955 Skoki, zm.09.05.2017
Chmielarski Jan r.1950 Skoki, zm.17.05.2017
Krych Marianna r.1925 Nadmłyn, zm.17.05.2017
Sadowski Zdzisław r.1947 Skoki, zm.19.05.2017
Solecki Bartosz r.1972 Potrzanowo, zm. 22.05.2017
Bejma Leszek r. 1958 Skoki,zm. 27.05.2017
Sergiel Krzysztof r.1962 Grzybowo, zm.28.05.2017
Mania Marianna r.1929 Skoki, zm.29.05.2017
Sobolewski Wiesław r.1948 Brzeźno, zm.31.05.2017
Juszczak Zenon r. 1953 Bliżyce, zm. 05.06.2017
Michalska Stanisława r. 1930 Brzeźno, zm. 13.06.2017
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

pomoc mogliśmy zawsze liczyć. W związku z tym pan Antoni Kasica
oraz Jerzy Wolny w sposób szczególny podziękowali obecnym na
spotkaniu sponsorom, wręczając okolicznościowe dyplomy i medale.
Wyróżnieni przyjaciele stowarzyszenia to: dyrekcja i młodzież MOW
w Antoniewie, Koło Łowieckie nr 57 „Borsuk” w Skokach, Zenon
Czerwiński – PAPIRUS w Wągrowcu, Elżbieta Skrzypczak dyrektor
Biblioteki Publicznej w Skokach, Piotr Kaczmarek - prezes OSP Skoki,
Stefan Mikołajczak, Wiesław Sierzchuła – dyr. Gimnazjum, Wioleta
Przyborska – firma As-Sped – usługi Transp., Krzysztof Stoiński – firma
KRECIK, Krzysztof Berendt – firma LEMAR, Jarosław Modlibowski
– firma ODNOWA, Mieczysław Jarzembowski.

Następnie głos zabrał Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, który na
ręce Prezesa ALII złożył podziękowania i słowa uznania dla wszystkich
członków za działalność i wieloletnią pracę na rzecz innych i uhonorował Stowarzyszenie Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego. Barbara
Drewicz, Jerzy Wolny i Antoni Kasica zostali również wyróżnieni tymi
nagrodami. Stowarzyszenie zostało też docenione i nagrodzone przez
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Pana Tadeusza Kłosa.
Liczne gratulacje, słowa uznania i życzenia dalszego rozwoju składane były również przez innych przybyłych na spotkanie gości. Wielkie
słowa podziękowania od Zarządu Stowarzyszenia otrzymał też Andrzej
Bochyński Łowczy Koła Łowieckiego Nr 57 „Borsuk” w Skokach za
wspieranie imprez integracyjnych a Katering Bartek Wołkow zadbał
o smaczny poczęstunek.
O muzyczną oprawę tego jubileuszowego spotkania zadbał zespół
KOWOLE BIG BAND. Przy biesiadnych utworach zaprezentowanych
przez zespół goście bawili się w bardzo serdecznej i ciepłej atmosferze.
Prezes Zarządu w imieniu całej społeczności Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA bardzo gorąco dziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do sukcesów Stowarzyszenia, mając nadzieję na
dalszą owocną współpracę.
Członkowie Stowarzyszenia
Szanowni Państwo
Dyrektor Wiesław Sierzchuła
Wicedyrektor Grzegorz Samol
oraz Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Gimnazjum nr 1 im Polskich Olimpijczyków w Skokach
W związku ze zmianami w systemie polskiej oświaty i likwidacją
gimnazjum składamy najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową współpracę. Wyrażamy wielką wdzięczność za zaufanie
i życzliwość, za aprobatę naszych działań oraz niezawodne wsparcie
organizacyjne. Jednocześnie gorąco życzymy zdrowia, powodzenia
oraz satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć w czekającej Państwa
nowej rzeczywistości.
Członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej
Skoki, w czerwcu 2017
„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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650 lat temu Janusz z Podlesia otrzymał od króla Kazimierza Wielkiego dokument dający prawo do przeprowadzenia lokacji
miasta. Prywatne miasto Janusza miało powstać nad rzeką, w miejscu zwanym Skoki. W ciągu kilku lat powstał tutaj rynek,
kościół i siedziba rycerska.

POCZĄTKI MIASTA SKOKI

Kluczową postacią w opowieści o początkach miasta Skoki jest
rycerz Janusz herbu Nowina. Jego siedziba znajdowała się w Podlesiu
Kościelnym, a do majątku należały też pobliskie wsie: Zbietka, Sarbia
i Ochodza. Wprawdzie zachowane zapiski dotyczące rycerza z Podlesia
są ułamkowe, jednak możemy pokusić się o szkicową charakterystykę
tej nietuzinkowej postaci.

Kościół i siedziba rycerska w Skokach

Nie ulega wątpliwości, że Janusz dysponował znacznymi środkami
finansowymi. Musiał mieć przecież podstawy do przygotowania lokacji
miejskiej – przedsięwzięcia bardzo kosztownego i dość ryzykownego
z ekonomicznego punktu widzenia. Niestety nie wiemy w jaki sposób
rycerz zdołał zgromadzić duże zasoby kruszcu. Źródłem jego bogactwa
nie mogły być urzędy, z których mógłby czerpać doraźne korzyści,
bowiem w żadnym z dokumentów nie wzmiankowano o jakiejkolwiek
jego godności urzędniczej. Wiemy natomiast, że Janusz oddał jakieś
zasługi królowi i był związany politycznie z rodem Doliwów, odgrywającym w tym czasie pierwszoplanową rolę w Wielkopolsce (co nie było
bez znaczenia w kontekście lokacji miejskiej w Skokach). Był też osobą
głęboko religijną a jego osobista dewocja znalazła ujście w fundacjach
dwóch kościołów (jeden w Skokach, drugi w Podlesiu Kościelnym)
i bliskich związkach z cystersami z Łekna.

Proces lokacji miasta był złożony i często trwał wiele lat. W przypadku Skoków możemy przyjąć, że zamknięciem pierwszego etapu
istnienia miasta było poświęcenie nowej świątyni miejskiej. Kościół
pod wezwaniem św. Mikołaja został erygowany przez biskupa poznańskiego Jana z Lutogniewa herbu Doliwa a nastąpiło to 9 grudnia 1373
roku. Obecność biskupa Jana nie jest w tym przypadku bez znaczenia.
O jego zaangażowaniu we wsparcie lokacji miejskiej świadczy zarówno hojne uposażenie skockiej świątyni, jak również obecność wśród
dostojników, którzy sześć lat wcześniej potwierdzili prawomocność
przywileju lokacyjnego (był wśród nich także jego krewniak, ówczesny
wojewoda poznański Pasek z Wolicy herbu Doliwa).
Fundacja świątyni świadczy o pomyślnym rozwoju miasta Janusza
z Podlesia, który odtąd zamiennie bywa nazywany Januszem ze
Skoków. Jako właściciel ośrodka miejskiego rycerz musiał zadbać
o wystawienie tutaj własnej, reprezentacyjnej siedziby rodowej.
Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że zbudowano ją na górującej na
północ od miasta wyniosłości, otoczonej rozlewiskami rzeki. Nie
wiemy czy był to murowany donżon, czy też bardziej popularny typ
wieży mieszkalno-obronnej, w której podstawowym budulcem było
drewno. W każdym razie była to okazała realizacja, skoro określono
ją mianem zamku (castrum).

Powstanie miasta Skoki

Herb

Janusz z Podlesia herbu Nowina

Najbardziej rzeczowe informacje o powstaniu Skoków
zawierał dokument lokacyjny
wystawiony w 1367 roku przez
Kazimierza Wielkiego. Niestety,
oryginał tego aktu uległ przed
wiekami zniszczeniu. Jakiś jego
odpis znajdował się przed II
wojną światową w poznańskim
archiwum, lecz później on również zaginął. Mieli do niego
dostęp badacze penetrujący
archiwa w okresie międzywojennym i dzięki ich pracy zachował
się fragment jego treści, opublikowany w latach 20. XX wieku.
Do niedawna było to jedyne
Kazimierz Wielki
dostępne źródło dotyczące po- grafika Aleksandra Lessera
czątków Skoków. Jednakże kilka
miesięcy temu Iwona Migasiewicz natrafiła na inny odpis, nieznany dotychczas historykom. Zawiera on pełną treść przywileju królewskiego,
udzielonego Januszowi z Podlesia 650 lat temu. Dzięki temu znalezisku
nasza wiedza wzbogaciła się o wiele szczegółów, np. we wstępnej części
dokumentu wspomniano, że Janusz z Podlesia otrzymał pozwolenie na
lokację z uwagi na „wierne służby” świadczone królowi i w oczekiwaniu
kolejnych, które wyświadczy władcy w przyszłości. Wzmiankowano też,
że miasto ma powstać nad brzegami rzeki, w miejscu zwanym Skoki
i będzie w nim obowiązywać prawo średzkie. Na mocy dokumentu
powołano samorząd miejski, któremu przewodniczyć miał wójt. Był to
urząd dziedziczny, o szerokim zakresie kompetencji. Wójt zarządzał
miastem, ale również przewodniczył miejscowemu sądowi (asystowali
mu wybierani spośród mieszczan ławnicy). Warto nadmienić, że sąd
skocki miał prawo ferowania nawet wyroków śmierci. Dokument przynosi również informację o udzieleniu Skokom prawa do organizowania
targów, które odbywały się tutaj w każdą sobotę.

Miasta prywatne, a do
takich należały Skoki, przyjmowały zazwyczaj godło
odpowiadające znakowi
herbowemu ich właścicieli.
Biorąc pod uwagę, że założyciel Skoków oraz jego
spadkobiercy byli herbu
Nowina, to należałoby spodziewać się, że taki właśnie
wizerunek występował na
najstarszych pieczęciach
miejskich. Niestety do naszych czasów te wczesne
pieczęcie nie zachowały
się. Pierwsze jakie znamy
pochodzą dopiero z XVI w.
i wyobrażają podkowę obróconą do góry grzbietem,
z krzyżem w środku. Taki
Herb Skoków według ilustracji z XIX wieku.
właśnie wizerunek wystąpił
na pieczęci z 1573 r. Najprawdopodobniej doszło wówczas do
zniekształcenia pierwotnego herbu miasta zawierającego Nowinę,
co mogło nastąpić wskutek błędnej interpretacji słabo czytelnych
odcisków dawniejszej pieczęci (miasto należało wtedy do szlachty
legitymującej się innymi herbami).
W późniejszym czasie została sformułowana sympatyczna legenda,
stanowiąca próbę opisania skockiego godła. W różnych jej wersjach
występuje rycerz, który śpiesząc na ratunek uwięzionej w zamku
księżniczce, przeskakując konno przez strumień, zgubił podkowę
i ostrogę w kształcie krzyża, które to fanty umieszczono na pamiątkę
w herbie miasta.
Wydaje się jednak, że obecny herb Skoków to jedna z pamiątek po
założycielu tego miasta – Januszu z Podlesia i Skoków herbu Nowina.
Marcin Moeglich
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ZIELONOŚWIĄTKOWE UROCZYSTOŚCI BRACKIE

- Paweł Kiełczewski Królem
Zielonoświątkowym AD 2017

Zgodnie z utrwaloną przez lata tradycją w Dzień Zielonych Świątek
Bractwo Kurkowe uroczyście żegna panującego przez rok i wyłania
nowego Króla Zielonoświątkowego. Wszystko to odbywa się wg ustalonego rytuału, który wszyscy mogli by opisać bez udziału w nim.
A jednak. Tegoroczna uroczystość przyniosła miłe niespodzianki,
o których kilka słów poniżej.
Uroczystość rozpoczęła się w godzinach rannych w niedzielę 4
czerwca przed siedzibą Bractwa przy ulicy Wągrowieckiej skąd zgromadzeni udali się na ulicę Dolną pod dom Króla Zielonoświątkowego
AD 2016 Haliny Wojciechowskiej. Tutaj po powitaniu Króla Haliny
i jej małżonka Aleksandra, Marszałek Przemysław Bagrowski złożył
Jej raport o gotowości do uroczystości. Następne podał komendę do
odśpiewania Hymnu Brackiego i oddano salwy honorowe, po których
nastąpiło uroczyste zawieszenie Tarczy Królewskiej – Króla Zielonoświątkowego AD 2016 na Jej domu. Tarczę zawiesił mąż Króla Haliny,
Aleksander Wojciechowski w asyście braci, Króla Żniwnego AD 2016
Małgorzaty Florysiak, rodziny i zaproszonych gości. Odśpiewano sto
lat i wzniesiono toast na cześć Króla Haliny.

Następnie Król Halina wraz z małżonkiem na pięknie udekorowanej bryczce w zaprzęgu równie pięknie przystrojonych koni w asyście
uczestników uroczystości ulicami miasta przemieściła się do bram
cmentarza pod Tablicę Pamiątkową ku czci Powstańców Wielkopolskich. Tutaj w towarzystwie pocztów sztandarowych oddano honory
brackie, odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Bracki oraz odmówiono
modlitwę za zmarłych powstańców, a wiązankę goździków biało czerwonych złożyła Król Halina z mężem Aleksandrem.
Po ceremonii przy cmentarzu jej uczestnicy udali się do kościoła pw.
Świętego Mikołaja Biskupa i wzięli udział we Mszy świętej w intencji
zmarłych i żyjących braci i ich rodzin. Msza święta miała bardzo uroczystą oprawę – odbywała się z udziałem pocztów sztandarowych i po raz
pierwszy na Mszy brackiej zagrała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skokach pod batutą Artura Pokorzyńskiego.
Po uroczystości mszalnej bracia i siostry z rodzinami w towarzystwie
pocztów sztandarowych i orkiestry , na czele z Królem Haliną i Jej
małżonkiem przemieścili się przed siedzibę Bractwa, gdzie odbył się
uroczysty Apel. W towarzystwie orkiestry odśpiewano Hymn Bracki
i wciągnięto flagę na maszt. Następnie brata Mariana Deminiaka
udekorowano Krzyżem Komandorskim z Mieczami, a na zakończenie
części oficjalnej orkiestra zagrała wiązankę pieśni patriotycznych.
Teraz też uczestnicy udali się do siedziby Bractwa, gdzie wzniesiono
toast i odśpiewano „Sto lat” za zdrowie Króla Haliny, która zaprosiła

wszystkich do biesiadnego stołu na wydane przez nią i przez jej małżonka pożegnalne Śniadanie Królewskie. Podczas śniadania nastąpiło
składanie życzeń na ręce Króla i Jej małżonka, Życzenia złożyli min.
Burmistrz Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew
Kujawa i radny powiatu wągrowieckiego Grzegorz Owczarzak oraz
bracia, siostry i goście. W imieniu Starosty Powiatu Wągrowieckiego
Tomasza Kranca oraz Wicestarosty Michała Piechockiego, który musiał
wcześniej opuścić uroczystość, życzenia przekazali radni powiatowi
Grzegorz Owczarzak i Krzysztof Migasiewicz. Na zakończenie uroczystości Król Halina podziękowała uczestnikom za życzenia i za udział
i poprosiła, by zgodnie z programem wzięli udział w organizowanym
na Strzelnicy Brackiej Zielonoświątkowym Turnieju Strzeleckim.

Nie wnikając w szczegóły wspomnianego Turnieju informujemy
czytelników, że:
Zwycięzcą najważniejszego Turnieju - Turnieju Królewskiego
został i Tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2017 wywalczył Paweł
Kiełczewski, komandos, major rezerwy Wojska Polskiego, rodzinnie
związany z Powstaniem Wielkopolskim i członek Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego w Skokach.
Tytuły I i II rycerza zdobyli: Paweł Ślósarczyk i Janusz Stoiński.
Strzelanie do Tarczy Darczyńców: wygrał Krzysztof Jachna. II
miejsce zajął Mikołaj Koteras, a III Ryszard Cibail.
W Strzelaniu zapadkowym: najlepszym strzelcem okazał się Michał
Rosik, na II miejscu uplasował się Andrzej Tatara, a na III Stanisław Grzegorzewski.
W Strzelaniu Punktowym:
- Panów: tryumfował Mikołaj Koteras, II miejsce zdobył Ryszard
Cibail, a III Krzysztof Migasiewicz.
- Pań: wygrała Marta Idziaszyk, II miejsce zajęła Irena Szymaś, a III
Elwira Stoińska.
- Młodych Strzelców: najlepszą okazała się Zofia Koteras, II miejsce
zdobył Kasper Grzegorzewski, a III Albert Grzegorzewski.
W Strzelaniu do Kura: wygrała i Kura zdobyła Czesława Kiełczewska, II miejsce zajął Stanisław Grzegorzewski, a III Michał Kołpowski.
Najcelniejszy strzał Turnieju oddał Mikołaj Koteras.
Święto Zielonoświątkowe – 4 czerwca zakończono Rautem Królewskim wydanym przez Króla Zielonoświątkowego AD 2017 Pawła
Kiełczewskiego.
Stanisław Grzegorzewski
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IX GODANIE PO NASZYMU

Już po raz dziewiąty 19 maja 2017 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 oraz
Prezes PPH LEMAR – Lech Dworzyński.

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
21 uczniów z gimnazjów z: Wągrowca, dwóch
szkół z Rogoźna, Lubonia, Żelic, Budzynia
i Skoków. Wygłaszane były teksty Juliusza Kubla, Lecha Konopińskiego, Marii Strzyżyńskiej
oraz własne.
Nad konkursowymi zmaganiami czuwała
komisja w składzie:
- Iwona Migasiewicz – polonistka, pomysłodawczyni konkursu,
- Wiesława Surdyk Fertsch – nauczycielka
historii i doradca- metodyk,
- dr Błażej Osowski – reprezentant Pracowni
Dialektologicznej Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – przewodniczący Jury.
Jurorzy, oceniając występ, brali 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.
Dwa I miejsca ex aequo zdobyli: Wiktoria
Adamska z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu oraz
Jacek Mania z Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków w Skokach. II miejsce przypadło
Adrianowi Szwedowi również ze skockiego
gimnazjum. III miejsce otrzymała Julia Fiedor
z Zespółu Szkół im. Hipolita Cegielskiego
Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie Wśród wyróżnionych znaleźli się: Joanna Bucholc - Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu,

Tomasz Beszterda i Oskar Przybylak - Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu,
Maciej Westphal - Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu i Sylwia Junczewska - Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu.
W kategorii szkół I miejsce zdobyli gospodarze, II miejsce - Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu,
III miejsce - Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu.
Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki
i Ziemi Skockiej ufundowało nagrodę specjalną
z okazji 650-lecia lokacji miasta Skoki. Otrzymał ją uczeń naszego gimnazjum Jacek Mania,
który wygłosił tekst p. Marii Piotr – Malinowskiej pt. „Moje miasto Skoki”.
Nagroda publiczności, przy przyznawaniu
której z punktacji wyłączono uczniów reprezentujących skockie gimnazjum, trafiła do
zdobywczyni I miejsca - Wiktorii Adamskiej.
Zaprezentowany przez nią tekst „Szukom
roboty ”, napisany przez p. Marię Strzyżyńską,
zachwycił zarówno jurorów, jaki i publiczność.
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody
indywidualne w postaci dyplomów, książek tematycznie związanych z konkursem i statuetek,
natomiast wszystkich uczestników konkursu
oraz ich opiekunów uhonorowano podziękowaniami, dyplomami, książkami i materiałami
promującymi powiat i gminę. Wygrane szkoły
wyjechały z cennymi nagrodami rzeczowymi
w postaci: drukarki, zewnętrznego dysku oraz
głośnika. Konkurs zakończyła wspólna fotografia i nadzieja, że zobaczymy się za rok na dziesiątym, jubileuszowym spotkaniu miłośników
poznańskiej gwary.
Konkurs zorganizowała grupa nauczycieli
i uczniów z klas Id i III d, dzięki aprobacie
i pomocy dyrekcji gimnazjum. Słodki posiłek
dla uczestników zapewnił - pan Krzysztof Migasiewicz - właściciel Z.P.H Piekarnia-Cukiernia
„EMKA” w Skokach.
Elżbieta Berendt, Elżbieta Słoma

PODSUMOWANO PROGRAM

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu w czerwcu
w Galerii MDK dokonał podsumowania programu edukacyjnego „Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby PCK”, w którym wzięło udział
ponad 1300 uczestników z szkół i przedszkoli na
terenie powiatu wągrowieckiego. W programie
wzięły również udział nauczycielki z Szkoły
Podstawowej w Skokach: Paulina Mączyńska,
Małgorzata Kapczyńska, Alina Gapińska, Wioleta Molińska, Magdalena Załęska.
Program ubogacili swoją wiedzą i doświadczeniem przedstawiciele instytucji i służb, którzy
bezinteresownie prowadzili wykłady z zakresu:
zdrowia, higieny, bezpieczeństwa, humanitaryzmu i tolerancji. Podczas realizacji programu
wykłady i pokazy prowadzili: Ina Łapacz i Ewa
Czarnecka z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Jacek Rochowiak z Komendy Powiatowej PSP, Anna Perła z Komendy Powiatowej
Policji, Barbara Thomas - Trybus z Nadleśnictwa
Durowo, Sylwia Styczyńska z Naturhouse, Arun
Goel - lekarz stomatolog, Monika Jankowska
z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego, Jan
Maćkowiak z PCK oraz wspomagała Marlena
Rosiak – konsultant naukowy z Poznania.
Dzięki programowi u dzieci biorących udział
ukształtowane zostały: postawy zachowań
bezpiecznych podczas zabawy oraz zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego, przestrzeganie
nawyków higienicznych - szczególnie jamy
ustnej, umiejętności niesienia pomocy poprzez
znajomość numerów alarmowych, znajomość
zasad zapobiegania pożarowego, umiejętności
racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, przestrzeganie zasad zdrowotnych poprzez
spożywanie większej ilości owoców i warzyw,
jako witamin, postawy niesienia bezinteresownej
pomocy drugiemu człowiekowi, przejawianie
wrażliwości i tolerancji. To duże zainteresowanie
nauczycieli i młodzież szkolnej jest najlepszym dowodem na to, że program ten będzie realizowany
w kolejnych latach.

ZOSTAŃ DAWCĄ!

PCK w Wągrowcu zaprasza wszystkich chętnych do honorowego oddawania krwi. Istnieje
również możliwość zostania potencjalnym dawcą szpiku. Honorowym dawcą krwi może zostać
osoba, która jest zdrowa, od 18 – 65 roku życia,
wadze powyżej 50 kg, musi posiadać dowód tożsamości. Po oddaniu 6 litrów (5 – kobiety) każdy
dawca otrzymuje tytuł „Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi” nadany przez PCK, który upoważnia do pewnych przywilejów, jak np.: bezpłatnych
przejazdów komunikacją na terenie miasta
i gminy Wągrowiec, ulgi przy zakupie biletu do
Aquaparku i kina w MDK, bezpłatnego wejścia
na mecze piłki ręcznej i nożnej „Nielby”, poza
kolejnością do lekarza i apteki oraz bezpłatne
leki według wykazu Ministra Zdrowia.
Punkt Krwiodawstwa mieści się na 4 piętrze
w budynku Szpitala Powiatowego w Wągrowcu
przy ul. Kościuszki 74, czynny jest w: poniedziałek, wtorek i czwartek, rejestracja w godzinach rannych.
Jan Maćkowiak - prezes PCK w Wągrowcu
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WALCZYLI O „PIÓRO BURMISTRZA”

Trzynasty już raz „zaprzyjaźnieni” z ortografią zmagali się w pisaniu
dyktand. Do ortograficznych potyczek przystąpiło 20 maja 2017 w skockiej bibliotece sześćdziesięcioosobowe grono miłośników ortografii.
Wśród uczestników byli: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści
i dorośli oraz drużyny. Autorem tekstów był dr Jarosław Liberek.
Śmiało rzec więc można, że: ortograficznych atrakcji było co niemiara,
sam dr Liberek o nie się postarał.

Do dyspozycji piszących były klimatyzowane sale i bufecik kawowy.
Każdej grupie przydzielono opiekuna – polonistę, który w dalszej
kolejności pełnił funkcję oceniającego prace. W trakcie oczekiwania
na wyniki zebranym w sali umilił czas i pozwolił z lekka opanować
nerwy – Franciszek Szklennik, zastępca redaktora naczelnego Głosu
Wągrowieckiego. Pan Franciszek podjął temat bardzo na czasie pt.:
„O języku mediów”.
Komisja konkursowa w składzie: dr Jarosław Liberek – przewodniczący oraz członkowie: Elżbieta Berendt, Wioleta Grzegorzewska,
Irena Kasica, Iwona Migasiewicz, Elżbieta Słoma, Agnieszka Wasylewicz sprawdziła 44 dyktanda, napisane w czterech kategoriach
o zróżnicowanym stopniu trudności.
Nadszedł czas ogłoszenia wyników, które przedstawiły się następująco:
W kategorii- uczniowie szkoły podstawowej: I miejsce – Alan Sygnecki, II miejsce- Mateusz Bieniaszewski, III miejsce-Wojciech Tyll
W kategorii- uczniowie gimnazjum: I miejsce – Weronika Rojtek, II
miejsce- Zuzanna Stefańska, III miejsce-Paulina Kawczyńska
W kategorii- licealiści i dorośli: I miejsce – Karolina Bąkowska, II
miejsce- Kazimierz Guziana, III miejsce-Jacek Śrama
W kategorii drużynowej: I miejsce – grupa rodzinna Marty Smętek,
II miejsce- Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach,
II miejsce ex aequo - 7 Skocka Drużyna Harcerska „Hyce” im. gen.
Stanisława Sosabowskiego
Zwycięzcom nagrody wręczył Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta
i Gminy Skoki. Włodarz gminy pogratulował wszystkim piszącym,
życząc im dalszej fascynacji językiem polskim i wierząc (tu odniósł się
w szczególności do dzieci i młodzieży), że w niedalekiej przyszłości
instytucje i urzędy będą dumne z piszących bezbłędnie.

Organizatorem XIII Otwartego Konkursu Ortograficznego o „Pióro
Burmistrza” były: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego w Skokach. Dziękujemy za
zaangażowanie komisji i gratulujemy uczestnikom. ES

Młodzi skoczanie, którzy naprawdę
znają Wielkopolskę
Najważniejsze postaci Powstania Wielkopolskiego, gwara poznańska,
regionalne potrawy i święta. Przykłady zabytków z wszystkich epok
i ich charakterystyczne cechy. Wydarzania z ponad tysiącletniej historii
naszego regiony – to tylko niektóre zagadnienia, które bardzo dobrze
poznali uczniowie skockiej podstawówki i gimnazjum biorący udział
w XXI Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce. Po pomyślnym pokonaniu
czterech etapów (szkolnego, powiatowego, rejonowego i wojewódzkiego) przyszedł czas na rozdanie nagród. W tym celu liczna grupa
udała się do Lubania, gdzie w tamtejszej hali widowiskowo – sportowej
w obecności władz samorządowych województwa oraz przedstawicieli
władz oświatowych nastąpiło wręczenie nagród.

Laureatami ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach zostali: Rafał Jarzębowski, Michał Szklennik, Oliwia Fredrych,
Maria Gąseczka i Mateusz Kulus. Natomiast wśród gimnazjalistów
wśród najlepszych w Wielkopolsce znaleźli się uczniowie Gimnazjum
nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach: Paulina Kubicka, Sergiusz Wojtaszek, Małgorzata Surdyk, Kacper Kujawa i Adrian Szwed.
Warto nadmienić, że Adrian oraz Jacek Mania urozmaicili galę
swymi monologami w gwarze poznańskiej, którymi zachwycili podczas
Konkursu gwarowego. Gratulacje i powodzenia za rok.
Andrzej Surdyk

Świetna zabawa i sukces młodzieży
28 maja 2017 w Kobylcu odbyła się XIII Letnia Powiatowa Spartakiada
LZS Mieszkańców Wsi Powiatu Wągrowieckiego, której organizatorami
byli:Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Rada Powiatowa LZS w Wągrowcu
oraz Urząd Gminy i Rada Gminna LZS w Wągrowcu.
W tej imprezie nie zabrakło naszych podopiecznych, wszelkie formy
aktywnego spędzania czasu poza Ośrodkiem są pozytywnie odbierane
przez młodzież. Aktywnie uczestniczyli w szerokim wachlarzu konkurencji
rekreacyjno-sportowych przygotowanych przez organizatorów. Każdy
zawodnik mógł startować w 2 konkurencjach z 10 zaproponowanych. Były
to min.: rzuty do kosza, rzuty lotką, strzały na bramkę, wędkowanie na
sucho, tor przeszkód, podnoszenie odważnika, strzelanie z wiatrówki, rzut
przedmiotami na odległość. Gmina mogła wystawić 20 zawodników z podziałem na 10 kobiet i 10 mężczyzn. 23- osobowa grupa MOW Antoniewo
z opiekunami Lidią Wróbel i Grażyną Lubawą reprezentowała Gminę
Skoki. Młodzież z Antoniewa wywalczyła najwyższe trofeum. Ogółem
zdobyła 23 medale, z tego 2 złote, 8 srebrnych i 13 brązowych. Za zajęcie
I miejsca otrzymaliśmy przepiękny, wielki puchar, nagrodę rzeczową oraz
dyplom pamiątkowy. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkurencjach
indywidualnych uczestnicy Spartakiady dodatkowo otrzymali medale.
Ogólna klasyfikacja gmin przedstawia się następująco: I miejsce Gmina
Skoki, II -Gmina Wągrowiec, III- Miasto Wągrowiec, IV Gmina Wapno,
V- Gmina Gołańcz.
Serdecznie dziękujemy naszej wspaniałej młodzieży za godne reprezentowanie Gminy Skoki i za dostarczenie niezapomnianych wrażeń
i poczucia satysfakcji z odniesionego przez nich sukcesu.
Podziękowania również składamy na ręce organizatorów, dzięki
którym mogliśmy świetnie się bawić i miło, aktywnie spędzić czas oraz
panu Mirkowi Piechockiemu, nieodłącznemu towarzyszowi naszych
wspólnych wypraw rekreacyjno-sportowych.
Grażyna Lubawa
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XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
Z udziałem pełnego składu 15 radnych, 23 maja obradowała Rada
Miejska Gminy Skoki. Obradom przewodniczył radny Zbigniew
Kujawa, a funkcję sekretarza obrad pełnił radny Jerzy Dembiński.
W rezultacie rozpatrywanych spraw i prowadzonych obrad Rada
podjęła 12 następujących uchwał:
1. Uchwałę nr XXIX/213/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia od
Agencji Nieruchomości Rolnych działek w Brzeźnie.
Omawianą Uchwałą Rada zadecydowała o wyrażeniu zgody na
nieodpłatne przyjęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych, na majątek
Gminy Skoki, dwóch działek w Brzeźnie- działki nr 32/1 o pow. 0,6139
ha wykorzystywanej od wielu lat jako boisko wiejskie oraz położonej
obok, działki nr 34/8 o pow. 0,1215 ha jako plac zabaw dla dzieci.
2. Uchwałę nr XXIX/214/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia od
Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 29/26 w Glinnie.
Uchwałą tą, Rada zadecydowała o nieodpłatnym przyjęciu od
Agencji Nieruchomości Rolnych, działki nr 29/26 o pow. 0,9672 ha
położonej w Glinnie – działka ta stanowi drogę publiczną o nawierzchni
asfaltowej, która łączy miejscowości Antoniewo Górne, Niedarzyn
i położone dalej wsie Bliżyce i Wysoka.
Droga ta praktycznie stanowi drogę gminną umożliwiającą mieszkańcom dotarcie do drogi powiatowej Glinno – Skoki.
3. Uchwałę nr XXIX/215/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia od
Agencji Nieruchomości Rolnych działek w Rakojadach i Chociszewie.
Uchwałą tą Rada postanowiła przejąć nieodpłatnie na majątek
Gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych: działki nr 34/13 o pow.
0033 w Rakojadach wykorzystywane od wielu lat jako boisko wiejskie
oraz działki nr 20/2 o pow. 0,4419 pozostającej na terenie wsi ostatnią
powierzchnią, na której można utworzyć obiekt rekreacyjny, w tym
boisko sportowe.
4. Uchwałę nr XXIX/215/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntów we wsi Jabłkowo.
Omawianą Uchwałą Rada wyraziła zgodę na odpłatne nabycie przez
Gminę Skoki nieruchomości położonej w Jabłkowie oznaczonej jako
działka nr 50/2 o pow. 0,1590 ha z przeznaczeniem jej na poszerzenie
planowanej budowy drogi asfaltowej z jabłkowa do Pomarzanek.
5. Uchwałę nr XXIX/216/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntów we wsi Sławica, w rejonie ulicy Dzwonowskiej.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na zakup gruntów – działek położonych w Sławicy: nr 55/6 o pow. 0,0052 ha oraz nr 54/3 o pow. 0,0087
ha z przeznaczeniem ich na poszerzenie ulicy Dzwonowskiej.
6. Uchwałę nr XXIX/217/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sławicy.
Uchwałą tą Rada przeznaczyła do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 9 oznaczonych w niej działek na rzecz właścicieli sąsiednich działek
zabudowanych. Sprzedaż wspomnianych działek, które nie mogą być
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, ma na celu poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości już zabudowanych domkami letniskowymi.
7. Uchwałę nr XXIX 218/ 2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony
nieruchomości położonych w Sławie Wlkp.
Podjęcie tej Uchwały wiąże się ze sprawą porządkowania terenów
„starego” osiedla mieszkaniowego w Sławie Wlkp. i ma na celu wyznaczenie mieszkańcom wsi terenu przeznaczonego pod urządzenie
zaplecza gospodarczego dla poszczególnych lokali mieszkalnych. Przekazanie w dzierżawę określonych w Uchwale nieruchomości umożliwi
planowe zagospodarowanie terenów tego położonego bezpośrednio
przy stacji kolejowej i drodze wojewódzkiej osiedla mieszkaniowego.
8. Uchwałę nr XXIX/219/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko.

Uchwałą tą Rada zadecydowała o udzieleniu Gminie Mieścisko
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 2.848 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu
Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
Przyznana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów dowozu
2 pracowników niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy
Skoki i zatrudnionych w Zakładzie w Gołaszewie.
9. Uchwałę nr XXIX/220/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
Omawianą Uchwałą Rada postanowiła przekazać Gminie Piła pomoc finansową w wysokości 642,00 zł na podejmowanie przez Ośrodek
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile czynności
w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających tam osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Skoki, które swoim zachowaniem
dają powód do zagrożenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.
10. Uchwałę nr XXIX/221/2017 w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na 2017 rok.
Wymienioną Uchwałą, w Uchwale nr XXIV/176/2016 w sprawie
uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej swymi kolejnymi Uchwałami, Rada dokonała zmian jakie zaszły zarówno po stronie dochodów;
jak i wydatków budżetu w trakcie jego realizacji w ciągu roku.
W wyniku tych zmian łączne dochody budżetu uległy zwiększeniu
o kwotę 224.162.88 zł, a łączne wydatki budżetu o kwotę 312.510,12 zł.
W rezultacie aktualny budżet Gminy Skoki na rok 2017 wynosi
46.781.194,37 zł po stronie dochodów oraz 51.650.372,81 zł po stronie
wydatków.
11. Uchwałę nr XXIX/222/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata
2017- 2036.
Omawianą Uchwałą zmiany wynikłe ze swej Uchwały nr
XXIX/221/2017 Rada wprowadziła do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2917- 2036.
W rezultacie zmianie uległy załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały nr
XXVIII/ 197/2017 Rady z dnia 30 marca 2017 r.
12. Uchwałę nr XXIX/223/2017 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki do podpisywani delegacji
służbowych Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Cytowaną wyżej Uchwałą Rada upoważniła Wiceprzewodniczącą
Rady Miejskiej Gminy Skoki Wiesławę Surdyk-Fertsch do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Miejskiej
Gminy Skoki.
W dalszej części sesji zgodnie z porządkiem obrad Rada jednogłośnie przyjęła do wiadomości szczegółowo omawiane na posiedzeniach
Komisji Rady:
1. „Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Skoki”.
2. „Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy
Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za 2016.”
Wszystkie podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza
Miasta i Gminy. Wszystkie też wraz z pozostałym materiałem oraz z Protokołem sesji znajdują się do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Miasta
i Gminy na stanowisku d.s. Rady i jej organów – pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://skokinowoczesnagmina.pl
Edmund Lubawy

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 maja 2017 minął 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.
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XXX - ABSOLUTORYJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ
8 czerwca, na swej XXX sesji obradowała Rada Miejska Gminy
Skoki. Obrady z udziałem 14 radnych prowadził radny Zbigniew
Kujawa, a rolę sekretarza obrad sprawował radny Paweł Grabiński
W rezultacie prowadzonych obrad Rada jednogłośnie podjęła 4
uchwały, w tym:
1. Uchwałę nr XXX/224/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Skoki za 2016 rok.
Uchwałą tą, Rada przyjęła i zatwierdziła Sprawozdanie finansowe
wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skoki za 2016 r.
Jej podjęcie poprzedziło wysłuchanie zreferowanych przez Skarbnika
Gminy Aleksandrę Kamińską:
- Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2016 r.
- Sprawozdania finansowego za 2016 r.
- Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2016 rok z informacją o stanie
mienia Gminy.
2. Uchwałę nr XXX/225/2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skoki absolutorium za 2016 rok.
Omawianą Uchwałą Rada akceptowała działalność Burmistrza za
2016 rok i udzieliła Mu absolutorium.
Przed podjęciem Uchwały, Rada wysłuchała przedstawione przez:
- Przewodniczącego swej Komisji Rewizyjnej radnego Stanisława Janecko- Uchwałę Komisji w sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi
Miasta i Gminy absolutorium za 2016 r.
- Skarbnika Gminy Aleksandrę Kamińską - Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki
o udzieleniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
- Przewodniczących stałych Komisji Rady- Opinie do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 rok.
Omówienie tej Uchwały wraz z omówieniem i oceną wykonania
budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2016 rok zamieszczamy w artykule
„Absolutorium dla Burmistrza za 2016 rok.”
3. Uchwałę nr XXX/226/2017 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody
Wielkopolskiego w Poznaniu na Uchwałę nr XXV/185/2017 Rady
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za świadczenia udzielane dzieciom w wieku do lat 5
przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Skoki.
Omawianą Uchwałą Rada postanowiła przekazać do Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu
na Uchwałę Rady nr XXV/185/2017 wraz z odpowiedzią na tę skargę.
Z odpowiedzi tej wynika, że Rada podtrzymuje swe stanowisko sprecyzowane w tej Uchwale, zgodnie z którym uznała że opłatę w wysokości
1,00 zł rodzice ponoszą za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, a nie jak to twierdzi Wojewoda, za każdą
rzeczywistą pełną godzinę tej opieki.
4. Uchwałę nr XXX/227/2017 w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale budżetowej na 2017 rok.
Uchwałą tą Rada do budżetu Gminy na rok 2017 wprowadziła zmiany
jakie w trakcie jego realizacji zaszły po stronie dochodów i wydatków.
W rezultacie tych zmian łączne dochody budżetu wzrosły o kwotę
402.424 zł i aktualnie wynoszą 47.182.618,37zł, a łączne wydatki budżetu
wzrosły o tę samą kwotę, tj o 402.424 zł i wynoszą 52.051.796,81zł.
Wszystkie podjęte Uchwały zostały przyjęte do realizacji przez
Burmistrza Miasta i Gminy. Wszystkie też wraz z Protokołem sesji
znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na
stanowisku ds. Rady i jej organów. Umieszczone też zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki na stronie http://skoki.
nowoczesnagmina.pl
Edmund Lubawy

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA!

Uchwałą nr XXX/226/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. Rada Miejska
Gminy Skoki jednogłośnie akceptowała działalność Burmistrza za rok
2016 i udzieliła Mu absolutorium.
Udzielenie Burmistrzowi absolutorium poprzedziło podjęcie
Uchwały nr XXX/225/ 2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Skoki za 2016 r. oraz wysłuchanie:
- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy
- uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Skoki za 2016 rok
- opinii stałych Komisji Rady do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Skoki za 2016 rok.
Z omawianych uchwał wniosków i opinii wynikało, że:
1. Uchwalony przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian w ciągu
roku przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 44 374 851,11 zł.
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 44 946 434,14zł,co
stanowi 101,29% planu, przy czym dochody bieżące wykonano
w 101,47%, natomiast majątkowe 97,85%.
2. Uchwalony przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian w ciągu
roku przewidywał realizację wydatków w kwocie 45 633 356,11zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 42 646 226,76 zł, co stanowi 93,45%
planu, a wydatki bieżące w 94,11% i majątkowe w 89,79%.
3. Zaległości w realizacji wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów wynikające ze sprawozdania Rb-27S
wyniosły na koniec 2016 roku ogółem 3.468.874,16zł, w tym 61.293,44
zł odsetek. W porównaniu z końcem 2015 roku, zaległości te wzrosły
o kwotę107.481,98 zł ogółem. Pomimo wyegzekwowania w roku 2016
należności zaległych z tytułu podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w wysokości 204.573,56 zł, zaległości z tego tytułu wzrosły
o kwotę 31.677,62 zł. Główny wpływ na ich wzrost miał dodatkowy
przypis na karcie jednego z dłużników za 2012 i 2014 rok w łącznej
kwocie 49.377 zł, a ponadto nie regulowanie należności przez kilku
długoletnich dłużników, do których ww. również należy.
Natomiast w dziale 852 – Pomoc społeczna zaległości z tytułu zaliczki
alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.211.429,16 zł,
w porównaniu do końca roku 2015 wzrosły o kwotę 171.929,98 zł. Wzrastające kwoty zaległości dłużników alimentacyjnych spowodowane są:
- dalszą wypłatą świadczeń alimentacyjnych dla osób do tego uprawnionych;
- wypłatą świadczeń alimentacyjnych dla nowych świadczeniobiorców;
- obowiązkiem rozliczania wpłat od dłużników alimentacyjnych, polegającym na tym, że w pierwszej kolejności pokrywane są odsetki od
zadłużenia alimentacyjnego, a dopiero w przypadku spłaty odsetek
pokrywana jest należność główna.
W okresie 2016r. wyegzekwowano łącznie 405.882,29zł należności
zaległych z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych, i tak:
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 204 573,56 zł
- podatek rolny 			
57 362,92 zł
- podatek leśny 				
1 808,81 zł
- podatek od środków transportowych
4 674,33zł
- podatek rolny od osób prawnych 		
1 912,00 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 828,13 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 134 722,54 zł
4.W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie
267 800,00 zł.
Są to rezerwy;
1/ ogólna w kwocie 31 800,00 zł
2/ celowe w wysokości 150.000,00 zł, z tego:
a/ na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzysowego
105.000 zł,
b/ na współpracę z zagranicą 20.000 zł,
c/ realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 25.000 zł,
Dokończenie na str. 10
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oraz na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku
86.000 zł.
5. Budżet 2016roku wykonano z nadwyżką w kwocie 2 300 207,38 zł,
przy planowanym deficycie w wysokości 1 258 505,00 zł.
6. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina posiadała zobowiązania wg.
tytułów dłużnych w wysokości 4.940.625 zł, całość tych zobowiązań
dotyczyła kredytów i pożyczek.
Pozostałe zobowiązania Gminy wynosiły 910.376,60 zł. Spłata
zobowiązań z tytułu kredytów przebiegała terminowo, stosownie do
zawartych umów z instytucjami finansującymi. W 2016 roku dokonano
spłat kredytów i pożyczek na kwotę 1.050.660,00 zł
Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły 11% w stosunku do
wykonania dochodów.
7. Realizacja upoważnień:
1. W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia
kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego
deficytu budżetu.
2. Realizując budżet, Burmistrz dokonał w nim zmian na podstawie
20 zarządzeń. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu
dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów oraz zmian w ramach działów w zakresie wydatków
bieżących, w tym również zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy. Burmistrz wprowadził także 4 zmiany w wydatkach
majątkowych na łączną kwotę 73.854 zł.; dwie zmiany obejmowały
przeniesienie kwoty 65.000 zł między zadaniami inwestycyjnymi,
a pozostałe na przeniesieniu kwoty 8.854 zł z zadań inwestycyjnych
do zadań bieżących.
3. W 2016 roku Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok.
4. W omawianym okresie założono 3 lokaty negocjowane, których
okres trwania wynosił od 14 do 35 dni, natomiast wartość od 200.000
zł do 500.000 zł.
8. Z budżetu gminy udzielono dotacje bieżące w kwocie 4.638
483,13zł
w tym podmiotowe:
- dla następujących podmiotów:
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 920 165,00zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” (szkoły) 1.672 801,20z
- Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” (przedszkola) 611 405,76 zł
Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” (przedszkola) 20 697,08 zł
- Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” (szkoły) 641 452,17 zł
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie 407 235,96 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach 67 808,77 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach 24 985,59 zł
oraz dotacje celowe:
- Komenda Wojewódzka Policji 		
4 270,56 zł
- Miasto Wągrowiec		
7 832,74 zł
- Gmina Mieścisko		
6 969,14 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”
12 737,07 zł
- Gmina Piła 418.00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach 7 130,01 zł
- Gmina Mieścisko 2.848,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Wesoły Maluszek” w Skokach 8.800,00 zł
- na zajęcia profilaktyczne w ramach zajęć pozalekcyjnych; Sportoworekreacyjnych, muzycznych i plastycznych 8 926,08zł
- na wsparcie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia dzieci
oraz wolnego
od nałogów zagospodarowania czasu wolnego w okresie wakacji
letnich (działania profilaktyczne – rekreacyjne) 2.000,00 zł
- na wypoczynek letni dzieci i młodzieży 25.000,00 zł

- na zapewnienie pomocy hospicyjno – paliatywnej20.000,00 zł
- na wsparcie i działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu
społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów
25.000,00 zł
- na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo- rekreacyjnych
o zasięgu gminnym i poza gminnym 140.000,00 zł
9. W 2016 r. wydatki bieżące zrealizowano w 94,11%, a majątkowe
w 89,79%.
10. W roku 2016 wydatkowano na inwestycje 6 235 401,70 zł, na
dalszą rozbudowę urządzeń komunalnych, budowę i modernizację
placówek oświatowych, świetlic, dróg, chodników, placów zabaw i boisk,
a w szczególności:
- budowę zbiornika retencyjnego i modernizację przepompowni wody
w Skokach,
- dofinansowanie drogi powiatowej 1675P ul. Rościńska w Skokach,
- dofinansowanie przebudowy chodnika przy ul. Rakojedzkiej w Skokach,
- przebudowę drogi gminnej w Szczodrochowie,
- rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy,
- przebudowę drogi gminnej Potrzanowo - Budziszewice,
- wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ul. Podgórnej,
- przebudowę drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzanki -dokumentacja,
- budowę placu składowego mieszanki zimowej,
- budowę parku i placu przy ul. Zamkowej w Skokach,
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzianach,
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie,
- budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rościnnie,
- przebudowę drogi gminnej w Jabłkowie – I etap,
- wymianę bramy wjazdowej na plac przy ul. Rogozińskiej,
- modernizację mieszkania komunalnego przy ul. Zamkowej w Skokach,
- wykonanie zasilanie elektrycznego w budynku gospodarczym w Szczodrochowie,
- utwardzenie dróg na terenach budownictwa jednorodzinnego w Sławie Wlkp.
- wykup lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zamkowej w Skokach,
- wykup od osoby prywatnej działki nr 41/1 w Sławicy,
- modernizacja łazienek oraz korytarzy w Urzędzie,
- zakup nowych komputerów na stanowiska robocze - 5 szt.
- termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,
- adaptację pomieszczenia magazynowego na biuro,
- montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w nowej części Urzędu,
- dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego,
- wymianę pokrycia dachowego i remont elewacji budynku szkoły
w Skokach i Jabłkowie,
- modernizację budynku szkoły,
- wykonanie zadaszenia na śmietniku, zakup komputera i monitoringu
w Przedszkolu,
- modernizację budynku gimnazjum,
- budowę oczyszczalni wód opadowych ul. Polna w Skokach,
- rozbudowę sieci wodociągowej w m. Skoki,
-wykup sieci wodociągowych położonych w mieście od inwestorów prywatnych,
- wpłatę Gminy do ZMPZ – kanalizacja Puszcza Zielonka I i II etap,
- utwardzenie placu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i zakup kontenerów do punktu,
- zagospodarowanie skweru zieleni po cmentarzu żydowskim przy ul.
Antoniewskiej,
- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Raczkowie,
- budowę wiaty rekreacyjnej w Łosińcu,
- modernizację budynku świetlicy w Brzeźnie,
- doprowadzenie energii elektrycznej do kontenera w Sławie Wlkp.
- odwodnienie terenu przy świetlicy wiejskiej i zakup zmywarki do
świetlicy w Pawłowie Skockim,
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- montaż klimatyzatorów w budynku biblioteki,
- zakup iluminacji świątecznej,
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Skokach
ul. Parkowa,
- zagospodarowanie terenu przy j. Włókna,
- wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych, wymiana dachu
nad budynkiem socjalnymi budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Skokach,
- wykonanie piłkochwytu w Jabłkowie i Sławie Wlkp.
- utwardzenie terenu wokół kortu w Lechlinie.
11. Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa na następujące zadania;
1. „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”
31.05.2016 Gmina Skoki złożyła do Stowarzyszenia Metropolia Poznań
wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa zintegrowanego
punktu przesiadkowego w Skokach”.
Dotacja w wysokości 3.578.226,93 zł została nam przyznana. Zadanie
realizowane będzie w roku 2017 i obejmować będzie swym zakresem:
– przebudowę nawierzchni ul. Dworcowej oraz jej łącznika z ul. Wągrowiecką w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej;
– budowę parkingów typu P&R na 115 miejsc postojowych (w tym 2
dla osób niepełnosprawnych) wraz z wjazdami, drogami dojazdowymi
i ciągami pieszo-jezdnymi;
– budowę wiaty rowerowej (parking typu B&R) na ok. 30 szt. rowerów;
– budowę zatoki autobusowej, budowę wiaty przystankowej;– budowę
wiaty śmietnikowej;
– budowę kanalizacji deszczowej parkingu;
– budowę oświetlenia parkingu;
– elementy małej architektury i zieleń;
– działania informacyjno-promocyjne na rzecz zachęcania mieszkańców
do korzystania z transportu publicznego.
Ogólna wartość zadania: 4.209.678,75 zł, Wartość dotacji:
3.578.226,93 zł, Wkład własny: 631.451,82 zł
2. „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”. Gmina
Skoki, jako Partner Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów
Samorządowych z Poznania, uczestniczy w projekcie pn.: „Cyfrowe
samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług
w 22 gminach województwa wielkopolskiego” .Celem projektu jest
usprawnienie obsługi klientów w 22 samorządach partnerskich poprzez
wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych w obszarze
podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, a także
podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie
profesjonalnej obsługi klientów jst. Projekt realizowany jest przy
wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II oś priorytetowa
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 – kwiecień 2018
3. ANIMATOR SPORTU – ORLIK – Ministerstwo Sportu i Turystyki
Dofinansowanie dwóch Animatorów Sportu pracujących na Orliku w okresie marzec – listopad w kwocie 500 zł /osobę, tj. w sumie
9.000,00 zł / sezon.
12. Zarówno aktywa , jak i pasywa w bilansie z wykonania budżetu
Gminy na koniec 2015r. stanowiły kwotę 2.166.110,97zł i w stosunku do roku poprzedniego na koniec 2016r.zwiększyły się do kwoty
4.280.437,85 zł.
Na koniec roku, na rachunku bankowym budżetu znajdowało się4.121.441,99zł środków pieniężnych, co zostało potwierdzone przez
skarbnika dokumentem bankowym oraz protokołem z weryfikacji
sald rachunków bankowych, a także 153.692,15zł należności. Wykazane w sprawozdaniu finansowym zobowiązania stanowiły kwotę
4.944.806,30 zł, w tym zobowiązania finansowe /kredyty/ wynosiły
4.940.625zł. Na koniec 2016 r. skumulowany wynik budżetu stanowił
kwotę – 3.702.892,88 zł.
Natomiast wartość aktywów i pasywów wykazana w bilansie łącznym jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego

zwiększyła się w ciągu 2016 roku nieznacznie, z kwoty 113.488.309,45
zł do wysokości 113.525.783,26 zł. Pomimo tego, że wartość rzeczowych aktywów trwałych wzrosła, z kwoty 102.117.895,76 zł do kwoty
100.956.881,92 zł zmniejszyła się wartość środków trwałych, na co, jak
wynika z wyjaśnień skarbnika, wpływ miała przede wszystkim sprzedaż
nieruchomości gruntowych i lokali. Natomiast zmniejszenie wartości
należności długoterminowych spowodowane zostało przede wszystkim
dokonaniem aktualizacji wartości tych należności z tytułu zajęcia pasa
drogowego. Wynik finansowy netto zwiększył się z kwoty 8.619.727,94
zł do wysokości 11.152.543,54 zł.
W rachunku zysków i strat jednostki przychody netto z podstawowej
działalności operacyjnej według stanu na koniec roku 2015 wynosiły 36.108.548,97 zł, a na koniec roku 201644.584.402,03 zł, w tym
przychody z tytułu dochodów budżetowych odpowiednio
33.467.897,76 zł i 42.093.980,94 zł. Natomiast koszty działalności
operacyjnej na koniec 2015 roku stanowiły kwotę 29.959.995,48 zł,
a na koniec 2016 roku 37.186.524,50 zł.
Wykazana w rachunku zysków i strat kwota zysku netto, jest taka
sama jak wynik finansowy netto zaprezentowany w bilansie jednostek
budżetowych i zakładu budżetowego.
13. Według stanu na dzień 31.12.2016r. Gmina posiadała grunty
o wartości 35 991 517,07 zł.
Budynki i lokale będące własnością Gminy stanowią wartość
17 904 457,17zł.
Ponadto Gmina posiada obiekty inżynierii lądowej i wodnej
o wartości37 969 571,87 zł urządzenia techniczne i maszyny o wartości 490 139,99 zł, a także środki transportu wycenione na kwotę
253.170,90 zł.
Gmina posiada również 533 udziały po 500 zł w Międzygminnym
Składowisku Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. o łącznej wartości
266 500,00 zł.
W 2016r. z tytułu wykonywania prawa własności uzyskano następujące dochody:
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 75 769,99 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 253 195,96 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 2 051 281,59 zł.
- wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 4 .603,85
Biorąc pod uwagę omawiane opinie i stwierdzenia, Rada Miejska
uznała, że budżet Miasta i Gminy Skoki w roku 2016, był zarówno
pod względem rzeczowym, jak i finansowym, realizowany prawidłowo,
a podejmowane przez Burmistrza decyzje przyczyniły się do rozwoju
urządzeń i obiektów użyteczności publicznej, zarówno komunalnych,
jak i oświatowych, kulturalnych i sportowo rekreacyjnych oraz socjalnych i przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców, jednogłośnie
zdecydowała o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium za rok 2016.
Edmund Lubawy
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że w dniach

19-30 czerwca 2017r.

odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki. Konsultacje mają
na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 19 do 30 czerwca 2017r.
Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
- zebranie z mieszkańcami, na którym omówione zostanie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki w dniu 19 czerwca 2017 r.
godzina 18:00
- zbierania uwag za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - www. gmina-skoki.pl
- ankiety elektronicznej dostępnej na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
- ankiety telefonicznej
Poniżej znajduje się diagnoza, załączniki mapowe, formularz konsultacyjny oraz ankieta.
Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem
oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. do dnia 30 czerwca 2017r.
pozostaną bez rozpatrzenia.
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Przybyłym osobom bardzo dziękujemy za obecność.
Osobą do kontaktu w sprawie rewitalizacji jest pracownik tut. urzędu
Adrianna Urbaniak, tel. 61 8925 814; rewitalizacja@gmina-skoki.pl

Masz głos – możesz decydować
W piątek 2 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach odbyło
się pierwsze z dwóch spotkań konsultacyjnych dotyczących Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skoki.

Spotkanie rozpoczął burmistrz Tadeusz Kłos wprowadzając zebranych w temat związany z rewitalizacją, jak też przedstawiając powody
dla których podjął decyzję o opracowywaniu ww. programu. Dalszą
część spotkania poprowadził przedstawiciel Grupy BST - wykonawcy
programu wyłonionego na postawie przetargu. Zaprezentowana została
definicja rewitalizacji oraz jej podstawowe założenia. Najważniejszym
punktem spotkania było przedstawienie wyników diagnozy gminy
opracowanej na podstawie wskaźników społecznych i gospodarczo-przestrzennych, określenie na podstawie tej analizy obszaru zdegradowanego na którym natężenie niekorzystnych zjawisk przyjmuje
wartości znacznie powyżej średniej gminnej oraz wstępnego zakresu
obszaru do rewitalizacji.
Do obszarów zdegradowanych zakwalifikowano wstępnie sołectwa
Brzeźno, Budziszewice, Chociszewo, Glinno, Raczkowo, Rakojady,
Roszkowo, Roszkówko, Sława Wielkopolska, Stawiany, Szczodrochowo
oraz część miasta obejmującą centrum i okolice ulic Polnej i Topolowej.
W toku dyskusji mieszkańcy mówili o problemach życia w Skokach i o
tym czego im brakuje. Podkreślono wielokrotnie problem zanieczyszczonych jezior, brak parków i skwerów zieleni oraz problem z miejscami
parkingowymi w centrum miasta. W dalszej części spotkania zastanawiano się, co można zrobić, aby jeszcze bardziej poprawić jakość życia
mieszkańców. Wszyscy byli zgodni co do tego, że nasze miasto powinno
stawiać na turystykę, rekreację i aktywny wypoczynek. W programach
rewitalizacji powinny znaleźć się przedsięwzięcia zmierzające w kierunku zadbania o naturalne środowisko, budowy plaży miejskiej, rozwoju
infrastruktury pieszo-rowerowej, rozwoju bazy gastronomicznej, hotelowej, agroturystyki i ścieżek edukacyjnych. Nie zabrakło też dyskusji
na temat konieczności wyremontowania budynków przy dworcach
kolejowych, które stanowią jakoby wizytówkę naszego miasta.
Chcąc, aby Gminny Program Rewitalizacji był oparty o rzeczywiste
potrzeby mieszkańców prosimy o aktywne włączenie się w dyskusje
oraz wypełnianie ankiety dostępnej na stronie internetowej urzędu.
Na spotkanie przybyła też spora grupa mieszkańców zainteresowanych kwestią budowy chlewni kurtynowej w Potrzanowie. Burmistrz
zapewniał wszystkich, że na tym etapie postępowania niewiele może
jeszcze powiedzieć. Zaproponował zebranym, aby temu tematowi
poświęcić osobne spotkanie.
Korzystając z okazji została przedstawiona propozycja rozmieszczenia ławek w mieście. O ich postawienie prosili często mieszkańcy.
Mają służyć zwłaszcza osobom starszym jako miejsce odpoczynku
podczas spaceru. Lokalizacja ławek uwarunkowana będzie względami
technicznymi i przestrzennym.

Poprawa efektywności oświetlenia dróg
W maju spółka energetyczna ENEA
w centralnej części miasta Skoki na Pl.
Powstańców Wlkp. ul. Jana Pawła II,
Kazimierza Wielkiego i Wągrowieckiej
rozpoczęła wymianę istniejących lamp
typu „kula” na lampy energooszczędne. Istniejące kilkunastoletnie źródła
światła zasilane żarówkami o mocy 79W
zastąpiono nowymi lampami typu LED
o mocy 39W. Łącznie będzie wymienione ok. 150 opraw, pozostawiając bez
zmian istniejące słupy oświetleniowe,
które są w dobrym stanie technicznym.
Za to przedsięwzięcie Gmina Skoki zapłaci 180.000zł.
Z wyliczeń zakładu energetycznego wynika, że oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia wyniosą ok. 8.500zł, a w kosztach konserwacji z tytułu wymiany przepalonych
żarówek ok. 6.000zł w ciągu roku. Z powyższej kalkulacji wynika, że
koszt zwrotu inwestycji nastąpi po ok. 11 latach.

Równolegle Przedsiębiorstwo „RAGAMA” z Rogoźna buduje
dodatkowe punkty oświetlenia drogowego w Skokach. Zakres robót
obejmuje montaż energooszczędnych lamp typu LED w ilości 17 szt.
na ul Przylesie i częściowo ul. Rogozińskiej. Koszt tego przedsięwzięcia został wyceniony przez najtańszego wykonawcę na kwotę 62.361
zł, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. Planowany
termin zakończenia prac został wyznaczony w zawartej umowie na
koniec czerwca br.
Adam Zdanowski

Pożar w Grzybowie
W dniu 22 maja 2017 roku we wczesnych godzinach popołudniowych w miejscowości Grzybowo spalił się doszczętnie wielorodzinny
budynek mieszkalny.
W wyniku pożaru 1 osoba doznała obrażeń, które spowodowały, że
osoba ta zmarła w szpitalu, a 12 osób pozostało bez dachu nad głową.
Osobom tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w porozumieniu
z Urzędem Gminy i sołtysem wsi Grzybowo zapewnił natychmiastowe schronienie w świetlicy wiejskiej w Grzybowie. Ośrodek Pomocy
Społecznej Skokach zapewnił rodzinie pomoc psychologiczną, zabezpieczone zostało również niezbędne ubranie, a także żywność, zostało
udzielone również wsparcie finansowe. Dzięki staraniom Urzędu
Gminy pogorzelcy natychmiast otrzymali lokal mieszkalny.
Nadmienić należy tutaj zaangażowanie społeczności lokalnej, która
w miejscowości Lechlin zorganizowała zbiórkę niezbędnej żywności,
mebli, ubrań i artykułów gospodarstwa domowego, co spowodowało, że
potrzeby rodziny tej w tym zakresie zostały zapewnione. Dzięki współpracy Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia” i Ośrodka
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Pomocy Społecznej w Skokach została zorganizowana zbiórka pieniężna na rzecz pogorzelców, z której środki w najbliższym czasie zostaną
przekazane poszkodowanym.
Wielką solidarność z ofiarami pożaru wykazała też wspólnota parafialna z Lechlina, która z inicjatywy księdza proboszcza Sławomira
Komorskiego 4 czerwca zorganizowała zbiórkę pieniężną przed kościołem, a za zebraną kwotę w wysokości 1.715 zł zakupi poszkodowanym
meble kuchenne i wersalkę.
Wszystko to spowodowało, że dzięki staraniom wielu instytucji
i społeczeństwa lokalnego, rodzinie tej natychmiast została zapewniona
pomoc i godne warunki bytowe.
Dlatego też chciałbym podziękować wszystkim osobom i instytucjom, za okazaną pomoc oraz za każdy, nawet najmniejszy dar płynący
z dobrego serca.
Robert Rogaliński

KRONIKA 112
Posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa i Komunikacji
W środę 7 czerwca w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
i Komunikacji Rady Powiatu Wągrowieckiego. Przybyłych członków
komisji oraz zaproszonych gości przywitał Przewodniczący Komisji

Stypendia i zasiłki szkolne
Przypominamy, iż uczniom zamieszkałym na terenie Miasta
i Gminy Skoki przysługuje pomoc materialna w formie stypendium
i zasiłku szkolnego.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie
(miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł
netto) W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne, wysokość
dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składane są w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w terminie do 15 września danego roku
szkolnego.
Jeżeli chodzi o zasiłek szkolny to może być on przyznany uczniowi
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ten rodzaj pomocy materialnej może być
przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego. Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu
przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba w rodzinie
ucznia). Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie
nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku.
Beata Nowak-Szmyra

ROLNIKU !!!
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI
za pośrednictwem firmy AGROOPC ORGANIZUJE
BEZPŁATNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW ROLNICZYCH.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 CZERWCA 2017 ROKU
pod nr telefonu – 61 89 25 816
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, Referat Ochrony
Środowiska
Planowany termin odbioru - LIPIEC 2017 r.
Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
- przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe i
hydrauliczne,
- filtry oleju, paliwa i powietrza
Odbiór filtrów i opakowań jest możliwy tylko w przypadku
przekazania przepracowanego oleju oraz w ilości
adekwatnej do ilości zdawanego oleju.
KAŻDY KTO PRZEKAŻE ODPADY OTRZYMA
KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW STANOWIĄCĄ
POTWIERDZENIE PRAWIDŁOWEGO ZBYCIA!!!
Wszyscy zainteresowani rolnicy otrzymają informację
telefoniczną o terminie zbiórki.
Zbiórkę obsługiwać będzie Firma AgroOPC Joanna Śliska
Izdby 5, 88-300 Mogilno, tel. 601 236 867.
Odpady powinny być przygotowane do odbioru:
filtry i opakowania powinny być oddzielnie spakowane.

Pan Grzegorz Owczarzak. Tematem posiedzenia było funkcjonowanie
straży pożarnych na terenie powiatu. Wśród zaproszonych gości był
również Prezes OSP Skoki druh Piotr Kaczmarek, który przedstawił
wszystkim zebranym wspomnianą tematykę na przykładzie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Skokach.
Spotkanie to było doskonałą okazją do dyskusji na temat wyzwań
jakie stoją przed Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Na zakończenie
członkowie komisji mieli okazję zwiedzić i zapoznać się, z zapleczem
jakim dysponuje jednostka ze Skoków.
zdjęcia: dh Łukasz Bartol
opracowanie: OSP Skoki

Straż APELUJE
Niebezpieczne urządzenia grzewcze
Ochotnicza Straż Pożarna
w Skokach odnotowała w ostatnim okresie zwiększoną liczbę
zdarzeń związanych z urządzeniami grzewczymi na terenie
naszej gminy. Dwa wypadki
miały miejsce na terenie miasta,
a dwa pozostałe w okolicznych
wioskach. Wszystkie te zdarzenia przyniosły skutek tragiczny
w postaci straty ludzkiego życia
oraz straty dachu nad głową
trzech rodzin.
Jako strażacy zwracamy się
z apelem o zachowanie szczególnych zasad ostrożności podczas
prac przy piecach C.O., których niewłaściwe eksploatowanie może
doprowadzić do tragedii, bądź też ogromnych strat w mieniu. Panująca
za oknem podwyższona temperatura powoduje wygrzanie przewodu
kominowego, który w momencie uruchomienia paleniska może powodować cofanie się spalin do pieca, a efektem tego jest wypełnienie
się pomieszczenia kotłowni niebezpiecznym dla człowieka dymem.
W takich momentach zabrania się używania dodatkowych płynnych
rozpałek, których intensywność spalania może doprowadzić do wybuchu. Przypominamy również o regularnym czyszczeniu przewodów
kominowych w mieszkaniach i budynkach jednorodzinnych.
Pamiętajmy, ogień jest niebezpieczny cały rok!!!
Piotr Kaczmarek - Prezes OSP Skoki
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Czwartki literackie reaktywacja?
W czwartkowy wieczór 18. maja antoniewska aula zamieniła się
w salon poezji, w którym uczestniczyli Seniorzy z naszej gminy zaproszeni przez dziewczęta z Ośrodka. Było to już kolejne takie spotkanie
pokoleń z poezją w tle.

Tym razem tematem przewodnim była próba szukania odpowiedzi
na pytanie „Jak żyć?” Odpowiedzi tej szukano w strofach poetyckich
ale także i w piosenkach wykonywanych przez dziewczęta z Zespołu Płomień.
Czy ją znaleziono? Pewnie każdy znalazł ją lub usiłuje znaleźć sobie
sam. I nie najważniejszą rzeczą było odkrycie recepty na szczęśliwe
życie, ale właśnie próba zastanowienia się nad tym, co ważne, co cieszy,
a co boli każdego z nas.
Ale podobne spotkania mają jeszcze inny dodatkowy walor – pozwalają zetknąć się ludziom wchodzącym dopiero w życie z tymi, którzy
poznali jego smak i kosztują jego dojrzałe owoce.
To doskonała okazja, aby uczyć się siebie wzajemnie, aby odkrywać,
że każda pora życia jest ważna i może przynosić radość. Jakże potrzebna
to nauka młodym ludziom, którzy w pogoni za tym co dziś, starają się
nie myśleć o tym, że czeka ich jakieś jutro.
Pewnie i dorośli skorzystali na tym spotkaniu, zmieniając swoje spojrzenie na młodych i znajdując w nich to, co kiedyś było ich udziałem.
Myślę, że podobne imprezy są bardzo potrzebne, bo pozwalają
znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia między dwoma odległymi
od siebie pokoleniami. Wierzę, iż będzie to już tradycją, że raz w roku
młodzież z Antoniewa zechce się podzielić swoją wrażliwością z osobami wcześniej urodzonymi.
Tegoroczne spotkanie przygotowały dziewczęta z grupy wychowawczej kierowanej przez panie: Patrycję Kaźmierczak, Agatę Serwin i Ewę
Sobalak. Za oprawę muzyczną odpowiedzialna była pani Małgorzata
Szpendowska – Wylegalska, a nad stroną literacką i scenograficzną
czuwała Irena Kasica.
Dziękujemy za liczny udział zacnych gości ze Skoków i okolic oraz zaszczycenie naszej imprezy obecnością przez panie: Anetę Andrzejewską
i Elżbietę Skrzypczak – kierujące biblioteką pedagogiczną w Wągrowcu
i biblioteką publiczną w Skokach (z którymi od lat współpracujemy).
Do zobaczenia za rok na kolejnej uczcie poetyckiej. Może też w jakiś czwartek, by w ten sposób nawiązać nieskromnie do „czwartków
u króla Stasia”? Wszak Skoki to także miasto królewskie, prawda? I.K.

Zaczęło się od stacji PKP
Stąd grupa skoczan, chętnych do bliższego poznania miasta przemaszerowała ponad 3,5 km questowymi ścieżkami. Skoki mają swoją
pierwszą i jak dotąd jedyną w powiecie grę miejską!!! Autorem dzieła
jest Andrzej Surdyk. Każdy uczestnik, który rozwiązał hasło, utworzone
z literek zdobytych w poszczególnych zadaniach otrzymał pamiątkową
pieczęć i odznakę „skockiego przewodnika”. Jak się okazało znane trasy
wydały się inne, jakby odkryte na nowo. Zabawy i nauki było niemało.
Warto zatem w wolnej chwili WYSKOCZYĆ do SKOKÓW!!!
Biblioteka po 19.00
Dla dzieci nocne czary-mary przygotowała Małgorzata Zaganiaczyk.
Można było wyczarować oryginalne kształty metodą origami i stworzyć
zaczarowany rysunek piankowy. Taka nocna plastyka wśród książek
przypadła do gustu najmłodszym.
Zaraz po zajęciach plastycznych dzieci uczestniczyły w kameralnym
przedstawieniu Teatru Cieni „Latarenka”. Spektakl „O Jasiu ze Starego Dworu” na motywach baśni H.Ch. Andresena okazał się magicznym,
zaczarowanym widowiskiem.
Nieco starsi poznali technikę decoupage dzięki zaangażowaniu Lidii
Wróbel. Instruktorka odkryła przed uczestnikami technikę zdobniczą,
która przyciągnęła niczym magnes młodzież i dorosłych.

Angielski wieczorową porą cieszył się jak zawsze powodzeniem.
W roli głównej wystąpiła Zuzanna „Kometa” Kozdęba ucząc języka
angielskiego w niecodzienny sposób. Wielopokoleniowi słuchacze zachwyceni umiejętnościami pedagogicznymi pani Zuzanny najchętniej
pozostaliby w Bibliotece do białego rana.
W sali muzycznej Biblioteki trwał nocny konkurs „odgadnij melodię”
w opracowaniu Mateusza Dońca. Mateusz wystąpił tej nocy również
w roli akompaniatora podczas koncertu na tarasie.
W czytelni Sylwia Popadowska promowała nowe zakupy wydawnicze.
Książki rozpromienione delikatnym światłem zachęcały do sięgania
po nie. Nad wystawą złożoną z księgozbioru dla małych i dużych czytelników jawił się gwiazdozbiór. Niektórzy próbowali nawet złapać
spadające gwiazdy. Niech im się spełniają marzenia!!!

Ach, co to była za noc!
Poruszeni czytaniem zostali wszyscy, którzy odwiedzili Bibliotekę
Publiczną Miasta i Gminy w Skokach podczas nocy w Bibliotece. Zainicjowana w 2015 jako ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo
– „Noc Bibliotek”, spowodowała poruszenie, a nawet zatrzęsienie
w bibliotekach po zmroku. W Skokach 3 czerwca 2017 otwarcie
instytucji kultury nastąpiło o 18 i trwało do późnych godzin nocnych.

Nocny taras ożywiony został piękną muzyką, która naprzemiennie
radowała i uciszała serca widzów. Zespół „Płomień” z Antoniewa,
pod kierownictwem muzycznym Małgorzaty Szpendowskiej - Wylegalskiej zaskakuje zawsze na nowo. Dziewczęta mają swoją publiczność.
Trudny repertuar zaśpiewany został niemalże zawodowo. Aż trudno
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było powstrzymać łzy, gdy swoje wokalne możliwości zaprezentowała
Paulina Wilk. Trzymamy kciuki Paulinko za Twoją dalszą przygodę
i karierę muzyczną. Wszyscy byliśmy na TAK słuchając Roxany Tutaj.
Uczestniczka telewizyjnego „Idola”, półfinalistka „Must Be The Music”
zachwyciła głosem i naturalnością. Pięknie się patrzyło na wokalistkę,
którą jurorzy określili mianem „przewspaniałej, urodzonej petardy”.
Kino nocne zakończyło tegoroczną edycję nocy w skockiej bibliotece.
Każdy, kto zdobył podczas trwającej w Bibliotece nocy minimum
trzy pieczątki, mógł wziąć udział w loterii. Za ufundowanie nagród
dziękujemy Jolancie Jarzembowskiej.
Podczas nocnej akcji zespół Side Effect prezentował swoje osiągnięcia i zachęcał do głosowania na młodych wokalistów w projekcie „Kuba
i Przyjaciele”. Jakub Błaszczykowski szuka talentów. Wspierajmy więc
nasz zespół https://kubaiprzyjaciele.pl/#/projects/106.

Celem naszym, jako organizatora wydarzeń było pokazanie wielu
możliwości Biblioteki. Niechaj instytucja stanie się miejscem przytulnym także w nocy, nie tracąc na swojej aktywności w czasie dnia. Za
nocny wystrój dziękujemy Ewelinie Szymkowiak, za udostępnienie
pomieszczeń Gimnazjum – Dyrektorowi Wiesławowi Sierzchule.
Państwu kłaniamy się do następnej nocy.
Elżbieta Skrzypczak

Czytanie zbliża
Rok 2017 jest rokiem jubileuszowym dla miasta Skoki. Obchodzimy
650-lecie powstania naszego grodu. W związku z powyższym postanowiliśmy zaakcentować to wydarzenie i XVI Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom (5.06.- 10.06.2017) poświęcić w całości naszemu
miastu oraz naszej społeczności.
Zrodził się pomysł, by wspólnie z uczestnikami spotkań czytelniczych
poznać historię Skoków podczas edukacyjnej wycieczki pn. Śladami
historii, zaznajomić się z florą i fauną Skoków, zrobić grę planszową,
której tematem przewodnim będzie nasze miasto, napisać przewodnik
o Skokach, opracować anglojęzyczną wersję pocztówki ze Skoków i wysłać ją w świat oraz przybliżyć młodym czytelnikom legendę o Skokach
podczas warsztatów teatralno- artystycznych pn. Legenda o Skokach
i recyklingowe marionetki.
Pomysł został zrealizowany. Do współpracy zaproszeni zostali obecni
oraz byli mieszkańcy naszej gminy, a także przyjaciele naszego miasta
w osobach: Iwony Migasiewicz, Łukasza Ogórkiewicza, Małgorzaty
Zaganiaczyk, Zuzanny Kozdęby, Magdaleny Pawelec, Sandry Litkowiec
oraz Kacpra Kujawy. Ww. Osoby spotykały się z młodymi czytelnikami i ich rodzicami, by czytać i poznawać swoją Małą Ojczyznę. Za
przekazaną wiedzę oraz za mile spędzone chwile prowadzącym oraz
uczestnikom organizatorzy Tygodnia Czytania w skockiej Bibliotece
SEDECZNIE DZIĘKUJĄ.
Sylwia Popadowska
DZIEŃ PIERWSZY - ŚLADAMI HISTORII
DZIEŃ DRUGI – FLORA I FAUNA SKOKÓW
DZIEŃ TRZECI – CZY WIESZ, ŻE?...
DZIEŃ CZWARTY – MOJE MIASTO…
DZIEŃ PIĄTY – POSTCARD FROM SKOKI
DZIEŃ SZÓSTY – LEGENDA O SKOKACH I RECYKLINGOWE
MARIONETKI

Grupa Artystyczna Skoczki
w Dobrym Sąsiedztwie Lasu
Obserwując w minioną sobotę Grupę Artystyczną Skoczki, prezentującą się na scenie wągrowieckiego amfiteatru, śmiało rzec można,
że nauka nie poszła w las. Efekty twórczej pracy rozległy się jednak
donośnie w leśnym terenie. Wszak o to właśnie chodziło podczas Regionalnych Obchodów Święta Lasu - 10 czerwca 2017 w Nadleśnictwie
Durowo. Pięknie brzmiące skoczkowe głosy, śpiewające w zmienionych
aranżacjach znane publiczności utwory, poderwały z miejsc licznych
widzów. Po błyskawicznej zmianie strojów w pełnej gotowości Grupa
pojawiła się ponownie. Tym razem zaskoczyła jak na Skoczki przystało układami tanecznymi. Instruktorzy i stali fani zespołu nie kryli
satysfakcji.

Dziękujemy Panu Sławomirowi Kołaczowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Durowo za zaproszenie GAS do Wągrowca, za przemiłą
atmosferę, poczęstunek i wsparcie finansowe naszego zespołu. Przed
Grupą jeszcze występ podczas Święta Miasta i Gminy Skoki, a zaraz po
nim długo wyczekiwany wspólny wypoczynek. Tym razem w górach!!!
Zdjęcia: Jacek Dukszta
Elżbieta Skrzypczak

LATO Z BIBLIOTEKĄ 2017
Poza zorganizowanym wypoczynkiem zapraszamy
dzieci na zajęcia stacjonarne i wyjazdowe
17.07/poniedziałek, godz.11.00-13.00 - warsztaty artystyczno - teatralne
z Magdą Pawelec
18.07/wtorek, godz.10.00-12.00 warsztaty z lepienia gliny
19.07/środa, wyjazd do Sea Parku w Sarbsku koło Łeby
20.07/czwartek, godz.10.00-11.00 tańczymy zumbę (sala ul.Ciastowicza)
21.07/piątek, godz.10.00-11.30 kino letnie dla dzieci
godz.12.00-14.00 warsztaty z ukraińskiej sztuki ludowej
godz.18.00-19.30 kino letnie dla młodzieży i dorosłych
24.07/poniedziałek, godz.11.00-13.00 - warsztaty artystyczno-teatralne
z Magdą Pawelec
25.07/wtorek, godz.11.00-11.45 pokaz iluzji dla dzieci 4-7 lat
godz.12.00-12.45 pokaz iluzji dla dzieci 8+
26.07/środa, godz.10.00-12.00 warsztaty z metaloplastyki
27.07/czwartek, godz.10.00-11.30 tańczymy zumbę (sala ul. Ciastowicza)
28.07/piątek, godz.10.00-11.30 kino letnie dla dzieci
godz. 12.00-14.00 warsztaty z ukraińskiej sztuki ludowej
godz. 18.00-19.30 kino letnie dla młodzieży i dorosłych
31.07/poniedziałek, godz.10.00-12.00 warsztaty z papieroplastyki
1.08/wtorek, godz.10.00-12.00 zajęcia z decoupage’u dla dzieci
godz.12.30-14.00 zajęcia z decoupage’u dla młodzieży i dorosłych
2.08/środa, wyjazd do Kopalni Soli w Kłodawie
4.08/piątek, godz.10.00-11.30 kino letnie dla dzieci
godz.18.00-19.30 kino letnie dla młodzieży i dorosłych

Zapraszamy!!!
Zapisy dzieci i młodzieży osobiście w sekretariacie biblioteki
lub telefonicznie 61 82 42 281, 798 824 520
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Dawid Winconek Mistrzem Koła PZW
Dawid Winconek okazał się zwycięzcą rozegranych 21 maja Spławikowych Zawodów Wędkarskich o Tytuł Mistrza Koła PZW nr 120
w Skokach.
Zawody z udziałem 21 członków Koła rozegrano na jeziorze Nienawiszcz Duży, przy czym samo wędkowanie odbywało się w godzinach
od 9,00 do 13,00. Poprzedziła je zbiórka uczestników – już o godzinie
7,00, po czym nastąpiło losowanie stanowisk i omówienie regulaminu
oraz tradycyjna „kawka”. Również, po zakończonym wędkowaniu
i pracy Komisji sędziowskiej oraz uhonorowaniu zwycięzców wszyscy
spotkali się przy grillu, na który kiełbaskę ufundował Henryk Eliński,
a nad funkcjonowaniem którego czuwał Jarosław Klewenhagen.
Komisję sędziowską tworzyli Andrzej Janiszewski i Andrzej Szymczak. Oni też ogłosili wyniki i uhonorowali:
- Pucharem Pamiątkowym Mistrza Koła Dawida Winconka- złowił
2,60 kg ryb;
- Medalami Pamiątkowymi zdobywców II i III miejsca: Leszka
Stoińskiego legitymującego się złowieniem 2,46 kg ryb oraz Mariusza
Kielmę, do siatki którego trafiło 2,40 kg ryb.
Mariusz, okazał się też zdobywcą największej ryby /płoci/, której
połów upamiętniać mu będzie statuetka ufundowane przez Mirosława Kamińskiego.
Kolejne miejsca zajęli Dawid Girzyński i Robert Helwing.
Na podstawie relacji Sekretarza Koła Piotra Babrakowskiego
opracował
Edmund Lubawy

Wędkarski Piknik na Dzień Dziecka
Organizowany przez Koło PZW w Skokach Wędkarski Piknik od
kilkunastu lat stanowi na terenie Gminy Skoki jedną z atrakcji z okazji
Dnia Dziecka. Od kilku też lat, dzięki uprzejmości Państwa Teresy
i Leszka Jankowskich, odbywa się on na „Łowisku u Leszka”.

Po zakończeniu czynności komisji wszyscy skupili się wokół organizatorów, gdzie nastąpiło ogłoszenie wyników rywalizacji. Teraz też
okazało się, że spośród 32 wędkujących, ryby trafiły na haczyki 9 – piękna słoneczna, zachęcająca do pobytu nad wodą pogoda, nie sprzyjała
żerowaniu ryb i w rezultacie wyniki okazały się mało imponujące.
Tak więc, z ust Honorowego Prezesa Koła Alojzego Pacholskiego
-zastępującego Prezesa Koła Jacka Dudka, który musiał udać się na
inną imprezę, której był współorganizatorem, obecni dowiedzieli się,
że łowiąc 1,26 kg ryb zawody wygrał Krystian Dudek. II miejsce z 0,66
kg ryb zajął Jakub Mroczyński, a III z 0,62 kg Mikołaj Winconek.
Ich zwycięstwo upamiętniać będą piękne Puchary Pamiątkowe
ufundowane przez Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawę. Oni
też, podobnie jak 3 kolejni zawodnicy legitymujący się największą wagą
złowionych ryb obdarowani zostali cennymi nagrodami rzeczowymi
ufundowanymi przez Burmistrza Tadeusza Kłosa. Pozostali młodzi
wędkarze oraz 21 nie biorących udziału w zawodach dzieci otrzymały
własnoręcznie wybrane upominki.
Jak każdego roku, organizatorzy zadbali też o aprowizację uczestników imprezy. Dzieci już w trakcie zawodów otrzymały napoje chłodzące, lody i ciasteczka, a na zakończenie wszyscy mogli skorzystać
z pysznej przygotowanej przez Mariana Konrada grochówki z kuchni
polowej oraz z serwowanej przez Karola Neumanna i Mirosława Kamińskiego kiełbaski z grilla.
Nasz Piknik Wędkarski, to udana impreza nie tylko dla dzieci, do
urzeczywistnienia której przyczynia się wiele osób. Oprócz wspomnianych już, Teresy i Leszka Jankowskich, Burmistrza Tadeusza Kłosa
i Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawy oraz imiennie wymienionych członków Koła i wielu ich kolegów, którzy chcą pozostać w cieniu,
również sponsorzy ofiarujący fundusze lub nagrody rzeczowe. Dlatego
w tym miejscu pozwolę sobie ich wymienić: Sklep „Ola”- Aleksandra
Kulawiak, „Usługi leśne” – Robert Orchowicz, TT BUD – Tomasz
Tomczak, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej- Wiesława Surdyk
Fertsch oraz Sklep Wędkarski – Jarosław Fertsch.
Wszystkim sponsorom, fundatorom nagród i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do zorganizowania naszego „Pikniku”
w imieniu jego uczestników kolejny raz dziękujemy.
PS. Zdjęcia na stronie www.gmina-skoki.pl
Edmund Lubawy

X Jubileuszowy Rajd rowerowy
na Dzień Dziecka
Blisko 200 małych i dużych, z przewagą na małych miłośników
rowerów spotkało się rankiem 27 kwietnia pod Biblioteką w Skokach
aby wziąć udział w 10 już Jubileuszowym Rajdzie rowerowym z okazji
dnia Dziecka.

Nie inaczej też było w sobotę 3 czerwca. Na „Łowisko” przybyło 135
osób chcących przy słonecznej pogodzie, mile i atrakcyjnie, w pięknym
otoczeniu spędzić sobotnie popołudniowe godziny. Bo chociaż główną
jego atrakcją były Zawody Wędkarskie dla młodych pasjonatów wędkowania, które zgromadziły zarówno już „doświadczonych”, jak i debiutujących wędkarzy, przybyli też ich opiekunowie, rodzice, dziadkowie
i starsze rodzeństwo. Jak każdego roku grono uczestników dopełniali
młodzi skoczanie, którzy kibicowali wędkującym i z ochotą korzystali
z oferowanej przez organizatorów gry zręcznościowej – łowienia do
podbieraka gumowych rybek wystrzeliwanych z katapulty.
Jak na zawodach wędkarskich przystało, trwające od 14,30 do 16,00
wędkowanie poprzedziło omówienie regulaminu oraz losowanie i zajęcie stanowisk przez zawodników, po czym na wystrzał z pistoletu
„kije poszły w ruch”. Kolejny strzał z pistoletu oznajmił zakończenie
wędkowania i rozpoczęcie prac komisji sędziowskiej.

W trasę odprawił wszystkich Burmistrz Tadeusz Kłos głośnym wystrzałem z pistoletu. Rajdowicze mieli do pokonania tylko, albo aż 15
km drogami polnymi i asfaltowymi aby dotrzeć na metę do Przedszkola
Artystycznego w Potrzanowie. Tu po posiłku regeneracyjnym na dzieci
czekały panie, które zaanimowały gry i zabawy dla dzieci.
Rajd zakończył się konkursem z nagrodami, w którym udział wzięli
zgłoszeni w terminie uczestnicy Rajdu.
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Organizatorzy dziękują rowerzystom, którzy zadbali o bezpieczeństwo uczestników Rajdu.
Rajd ten został zorganizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania pt. „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego
w Skokach”, w ramach którego wśród działań informacyjno – promocyjnych zaplanowano wykonanie szeregu gadżetów turystycznorekreacyjnych oraz wiele imprez m.in. rowerowych i kijkowych. Już
dziś w ramach tych zadań zapraszamy na zawody rowerowe MTB
Maraton – 25 czerwca oraz rajd rowerowy pod nazwą „Dzień bez
samochodu” – 1 maja.
PS. Zdjęcia i film na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

Para buch, koła w ruch...
Już od trzech lat mamy okazję gościć zabytkowy pociąg CYSTERS
Organizatorem przejazdu w ramach Markowego Produktu Turystycznego jest Turystyka Kolejowa TurKol.pl z siedzibą w Poznaniu.

było boisko sportowe przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Antoniewie. Pogoda dopisała, ani za zimno ani za ciepło, jedynie
dość mocno wietrznie. W trasę wyjechały 4 grupy rowerzystów w zależności od planowanego tempa przejazdu, czyli ok. 18, 25, 30 i 35km
na godzinę. Organizatorzy tak przewidzieli godzinę wyjazdu każdej
z grup, aby wszyscy zjechali się mniej więcej na godzinę 15 na metę.
Metę i pyszny poczęstunek przygotowali członkowie Towarzystwa
Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA w osobach Barbary Drewicz,
Marty Kaczmarek, Antoniego Kasicy i Szymona Górnego oraz Bartosza Seidlera i wychowanków MOW w Antoniewie. Serdecznie im
dziękujemy. Podziękowania kierujemy także dla wszystkich przewodników grup, tj. Tomasza Bieguna i Tadeusza Wiśniewskiego z PTTK
w Wągrowcu, Marka Nocunia i Sławka Urbańskiego.
Duże gratulacje należą się wszystkim uczestnikom rajdu, a zwłaszcza
tym, dla których było to pierwsze 100 km w życiu. Nie taki straszny
diabeł jak go malują to przesłanie kierujemy do wszystkich którzy się
wahali aby w przyszłym roku spróbowali swych sił podczas 4 Skockiej
100. Już dziś zapraszamy.
PS. Zdjęcia na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

III Zawody rowerowe na orientację
Trzeci raz Gmina Skoki oraz miłośnik dwóch kółek Maciej Tadeusz
ze Skoków zorganizowali zawody rowerowe na orientację, a zadaniem
uczestników było odnalezienie zaznaczonych na mapie, a ukrytych
w terenie punktów kontrolnych.

Jest to niewątpliwa atrakcja dla najmłodszych, którzy taki pociąg
znają jedynie z wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima.
Pociąg jechał 3 czerwca na linii Poznań – Wągrowiec, Wągrowiec
– Poznań zatrzymując się na stacji w Skokach. W Wągrowcu uczestnicy wycieczki mieli możliwość wziąć udział w imprezie z okazji Dnia
Dziecka zorganizowanej w Parku 600-lecia.
Przejazd zabytkowym pociągiem Gmina Skoki współfinansowała ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Budowa Zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”.
PS. Zdjęcia na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

100 km rowerem
2 województwa, 4 powiaty i 9 gmin, taki obszar mieli do pokonania
uczestnicy rajdu rowerowego po szosie III Skocka 100, czyli 100 km,
a w zasadzie to 103 jeśli wszyscy pojechali dokładnie wyznaczoną trasą.

W tym roku wyzwanie podjęło ok 80 osób z czego spora grupka
mieszkańców Gminy Skoki. Startem i metą podobnie jak rok temu

Organizatorzy tym razem ukryli w terenie 20 punktów, a uczestnikom
dali możliwość wybadania już w terenie dwóch dystansów, rekreacyjnego i sportowego. Do zawodów swój udział zgłaszały drużyny liczące od
1 do 4 uczestników. Zadaniem było zebrać jak najwięcej punktów w jak
najkrótszym czasie. Drużyny rekreacyjne miały do odnalezienia maksymalnie dowolnie wybranych 10 punktów, a sportowe do 20 punktów.
Punktualnie o godzinie 10 w sobotę 10 czerwca po odprawie w tren
wyruszyło łącznie 28 zespołów i miało czas do godz. 18. Jak się okazało
na mecie trasę rekreacyjną wybrało 14 drużyn, 11 sportową. 3 zespoły
nie ukończyły zawodów.
Całe podium trasy rekreacyjnej zajęli mieszkańcy Gminy Skoki:
I miejsce – drużyna „Tour de Sklep 5” w składzie: Katarzyna Rakowicz i Radosław Kopydłowski; II miejsce – drużyna „Urzędasy” w składzie: Monika i Witold Bzdęga; III miejsce – drużyna „Last Minute”
w składzie: Ewa, Arkadiusz i Grzegorz Pawlakowie
Zwycięzcy trasy sportowej:
I miejsce – drużyna „Wyindywidualizowany” w składzie: Krzysztof
Cecuła ze Swarzędza; II miejsce – drużyna „Orient Expresso Team”
w składzie: Artur Bednarek z Pobiedzisk; III miejsce – drużyna „Dezorientacja” w składzie Bartosz Naglewicz z Obornik
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
P.S. Zestawienie wszystkich drużyn, które ukończyły zawody,
szczegółowa mapa trasy oraz więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak
Dokończenie na str. 18
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Dzień Dziecka w Stawianach

Z okazji Dnia Dziecka 6 czerwca na terenie boiska przy Świetlicy
Wiejskiej w Stawianach odbyło się spotkanie integracyjne dzieci wraz
z rodzicami.
W programie imprezy były: zabawy, zawody sportowe, malowanie
twarzy oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku.

naszych zawodników, która dała im zdecydowaną przewagę i równie
zdecydowane zwycięstwo. Wynik 3 ; 0 dla „Wełny”, nie budzi w tym
względzie żadnych wątpliwości. Strzelcami bramek, które zadecydowały
o tym, że „Wełna” z nowym sezonem powróci do IV Ligi zostali: Michał
Gruszka, Mateusz Futro i Mateusz Chachuła.
Naszym zawodnikom oraz trenerowi i kierownictwu Klubu z tej
okazji gratulujemy sukcesu i życzymy dobrych wyników w rywalizacji
w gronie czwarto ligowców.
Edmund Lubawy

Skoczanie Mistrzami Wągrowca
w szachach

Organizatorami była p. Maria Krzyżanowska, która prowadzi świetlicę środowiskową w Stawianach, p. Anna Gronowicz- sołtys wsi oraz
rodzice, którzy włączyli się w przygotowanie spotkania.

„Wełna” zwycięża i awansuje
do IV Ligi
Ostatnią relację z poczynań „Wełny” na boiskach Klasy Okręgowej
zakończyliśmy omówieniem wyników meczu z „Fortuną” Wieleń, który
przyniósł wygraną skoczan z wynikiem 8 : 2 - po 2 bramki dla „Wełny”
strzelili Jakub Ślósarczyk, Mateusz Siuda, Kazimierz Dereżyński
i Michał Gruszka oraz zapowiedzią spotkania na własnym boisku
z „Koroną” Stróżewo.
Dzisiaj już, nie tylko ten mecz, ale i 2 kolejne kończące rundę wiosenną, nasi zawodnicy mają już za sobą i rundę tę zakończyli na pozycji
lidera Tabeli. Dlatego z przyjemnością informujemy, że:
Rozegrany 20 maja na własnym boisku mecz z „Koroną” Stróżewo
zakończył się kolejnym zwycięstwem naszych zawodników. O jego
wyniku 4 : 1, zadecydowali strzelcy bramek: Jakub Ślósarczyk, Robert
Ludowicz, Michał Gruszka i Błażej Gebler.
Ostatni mecz, zgodnie z terminarzem skoczanie zagrali 27 maja. Tym
razem na boisku przy ulicy Parowej starli się z walczącym o pozostanie
w Okręgówce „Sokołem” Damasławek. Nasza drużyna nie zagrożona
już na pozycji lidera i oszczędzająca „siły” na mecze barażowe, wystąpiła
bez 5 czołowych zawodników. I to pewnie zadecydowało, że mecz ten
zakończyła porażką z wynikiem 1 : 2, przy czym bramkę dla „Wełny”
zdobył Marcin Siuda.
Teraz stało się już pewne, że o losach naszej drużyny zajmującej 1
miejsce w Tabeli Okręgowej Grupy Południowej, zgodnie z decyzją
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile, rozstrzygną 2 spotkania barażowe z liderem Okręgowej Grupy Północnej – „Orkanem” Śmiłowo.
Pierwsze ze wspomnianych baraży rozegrano 11 czerwca na boisku
przy ul. Parkowej w Skokach. I tu niestety. Nie do końca wiadomo, czy
to wzmożony najazd i doping kibiców rywala, przy małym udziale na
trybunach kibiców własnych „Wełny”, czy też zwyczajnie los sprzysiągł
się przeciw naszej drużynie, ale przy stosunkowo wyrównanej grze, zwycięstwo przypadło gościom. I to, z wynikiem 1 : 2, przy czym honorową
bramkę dla podopiecznych Tomasza Bekasa zdobył Michał Gruszka.
Tak więc szansa gry w IV Lidze dla „Wełny” oddaliła się, ale jeszcze
nie przepadła. O wszystkim miało zadecydować spotkanie rewanżowe.
Tym razem 17 czerwca w Śmiłowie.
Spotkanie to rozegrane już po oddaniu obecnego wydania „Wiadomości” do druku, zapamiętane zostanie jako bardzo dobra gra

W rozegranych 4 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu
Mistrzostwach Wągrowca w Szachach Błyskawicznych mieszkańcy
Gminy Skoki ponownie okazali swą klasę
Przemysław Sydow, w punktacji mieszkańców powiatu pokonując
wszystkich zwyciężył i został mistrzem powiatu w kategorii seniorów.
6 miejsce wśród seniorów zajął Mirosław Piechocki.
W kategorii juniorów do lat 12 tryumfował Dawid Laube, a tuż za
nim sklasyfikowani zostali Artur Cibail i Szymon Cibail.
W analogicznej punktacji w kategorii juniorów w wieku od 13 do 18
lat wygrała Anita Sydow. Nasza mieszkanka była też najlepsza w kategorii kobiet. 2 miejsce w tej kategorii wywalczył mieszkaniec Kakulina
Sebastian Mazurek, a 3 reprezentant Wągrowca Kacper Zieliński.
Zawodnicy grali 2 razy po 5 minut, a w roli sędziego wystąpił Zastępca Starosty, prywatnie wielki miłośnik szachów Michał Piechocki.
Edmund Lubawy

Seniorzy w Ciechocinku
Grupa seniorów, członków Oddziału Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w towarzystwie przyjaciół – w sumie 68 osób, w dniach
od 12 do 15 maja wypoczywała w Ciechocinku. Zakwaterowanie i wyżywienie znaleźli w Domu Wypoczynkowym „Kameralna”, w którym
też integrowali się w czasie wolnym od innych atrakcji. A tych ostatnich, zwłaszcza dla odwiedzających pierwszy raz tę słynącą z licznych
sanatoriów i największych w Polsce tężni solankowych miejscowość,
było wiele.
Skoczanie starali się poznać je w trakcie grupowych i indywidualnych
wycieczek po mieście, zachwycali się pięknymi parkami, odwiedzili
amfiteatr, ujęcie wód solankowych – zwane Grzybem, kościół katolicki pw. św. Piotra i Pawła oraz kościół prawosławny – w tym ostatnim
w trakcie spotkania z duchownym prawosławnym mieli możność poznać
zasady wiary prawosławnej i zasadnicze różnice pomiędzy nią, a wiarą
katolicką. Niektórzy z naszych „podróżników” udali się na wycieczkę
nad Wisłę, a innym udało się nawiązać kontakt z zamieszkałym w Ciechocinku Don Wasylem.

Na poznanie wszystkiego, m.in. Pałacu Prezydenta, zabrakło czasu.
Może to się uda w przyszłości w trakcie kolejnej wyprawy do Ciechocinka. Ale w pamięci naszych seniorów zapisała się też, już w drodze
powrotnej do domów, wizyta w Sanktuarium Matki Boskiej - Pani
Kujaw w Ostrowąsie, koło Aleksandrowa Kujawskiego.
Na załączonej fotografii grupa naszych współmieszkańców przed
cerkwią prawosławną w Ciechocinku.
Edmund Lubawy
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Zbliżają się wakacje, a więc dni bez szkoły, bez lekcji, baz nadzoru
i opieki nauczyciela, ale czasami także i bez opieki rodziców. Często
nie jest to związane z ich zaniedbaniami, ale zwyczajnie pracują i w
domu pozostawiają dziecko, czasami pod opieką starszego rodzeństwa,
czasami babci, którą łatwo zwieść i oszukać. Corocznie z domów ucieka
kilkanaście tysięcy nastolatków, 3/4 uciekinierów stanowią dziewczyny.
Jeśli chodzi o zaginięcia nastolatków, problem jest w dużej mierze
niedoszacowany – wiele z tych zaginięć nie zostaje zgłoszonych, rodzice
czekają na powrót nastolatka do domu i nie zgłaszają zaginięcia. Tak
było w dwóch przypadkach z jakimi musieliśmy się wspólnie zmierzyć
w tym roku szkolnym. Inny rodzaj zaginięć, to zaginięcia małych dzieci
związany jest z nieodpowiednią opieką, kiedy rodzic pozostawia dziecko
ze starszym rodzeństwem, niezupełnie sprawną babcią lub pozostawia
kilkulatka samotnie bawiącego się na podwórku. Dziecko łatwo może
się oddalić, kiedy coś je zainteresuje, może pójść chociażby za ukochanym psem lub innym dzieckiem.
Jeśli chodzi o młodzież, najczęściej przyczyną zaginięcia są ucieczki
z domów. Przyczyn ucieczek jest wiele, ale wszystkie je łączy atmosfera
panująca w środowisku młodego człowieka, brak poczucia akceptacji
i wzajemnego szacunku, otwartej rozmowy o problemach.
Jakie kroki należy podjąć? Należy jak najszybciej zawiadomić policję oraz samemu podjąć akcję poszukiwawczą – sprawdzić miejsca,
w których dziecko mogło być lub tam się udać, wypytać inne dzieci. Jeśli
zdarzy się to na wycieczce, należy zawiadomić osoby pracujące w odwiedzanym miejscu, ochroniarzy, prześledzić drogę, którą szła grupa.
Szybkie zawiadomienie służb ma ogromne znaczenie, bowiem jeśli
stało się coś poważnego, to im szybciej zaczniemy poszukiwania, tym
większa szansa na odnalezienie dziecka. Czas liczy się w poszukiwaniach w terenie, ponieważ bardzo dobre rezultaty daje poszukiwanie
z psem tropiącym, jednak ślad zapachowy utrzymuje się do 7 godzin.
Jeśli dziecko szybko się nie znajdzie, policja może uruchomić Child
Alert, czyli system szybkiego rozprzestrzeniania informacji o zaginionym dziecku.
Ucieczkę zazwyczaj poprzedzają inne problemy wychowawcze, np.
wagary, pogorszenie się wyników szkolnych, coraz częstsze kłótnie lub
izolowanie się dziecka, czasami stosowanie używek. Ucieczki mogą być
impulsywne: po kłótni, za namową rówieśników lub kiedy nastolatek
boi się wrócić do domu, bo wydaje mu się, że zrobił coś niewybaczalnego. To może być zarówno zła ocena, jak i dowiedzenie się o ciąży
lub zażycie narkotyków.
Działania powinny być podjęte już wcześniej, to znaczy, kiedy zauważymy pierwsze oznaki, że z naszym nastolatkiem dzieje się coś niepokojącego, że tracimy z nim kontakt, nie radzi sobie z tym, co przeżywa.
Należy starać się zrozumieć, co się dzieje, i zacząć z dzieckiem rozmawiać, a jeśli nam to nie wychodzi, udać się po pomoc do specjalisty.
Jeśli chodzi o planowane ucieczki, to nastolatki zazwyczaj sprytnie
ukrywają swoje zamiary i bardzo trudno je odkryć.
Tym, co chroni dziecko, jest po prostu budowanie dobrej relacji, bliska więź, którą buduje się przez uważne słuchanie, zainteresowanie jego
sprawami, traktowanie go z szacunkiem i uznaniem oraz pozwalanie
na samodzielność w stopniu odpowiednim dla jego wieku. Powiem też
może coś, co jest poglądem mało podkreślanym: często najlepszy wpływ
na zachowanie dziecka ma terapia rodziców; jeśli mamy trudność, aby
taką dobrą relację z dzieckiem budować, warto przyjrzeć się temu, co
się z nami dzieje, co jest po naszej stronie.
W przypadku problemów z dziećmi i nastolatkami pomocne są
zwłaszcza terapie rodzinne i indywidualne rodziców. Pomagają w stawianiu granic, lepszym radzeniu sobie z własnymi emocjami, w bardziej
adekwatnym reagowaniu, a to przekłada się na zachowanie nastolatka.
Należy pamiętać, że nastolatek nie ucieka z dobrej relacji, dobrego
miejsca, dobrego samopoczucia; ucieka od czegoś, co jest w danej
chwili dla niego trudne, ucieka od problemu.
Mam nadzieję i tego wszystkim życzę, że w zbliżające się wakacje
ani rodzice, ani ich dzieci nie będą musieli doświadczać zachowań
wynikających z wakacji na gigancie.
Pedagog szkolny Gimnazjum - Krzysztof Ołdziejewski
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Dzień Mamy

telefonu do Straży Pożarnej 998 i numer alarmowy 112. Przedszkolaki
dowiedziały się również jak wygląda praca strażaków, jakim sprzętem
się posługują. Co więcej, strażacy zaznajomili dzieci z tym jak udzielać
pierwszej pomocy. Jednak najbardziej oczekiwanym dla wszystkich był
moment prezentacji sprzętu ratowniczego oraz możliwość by zasiąść
w wozach bojowych i założenie umundurowania oraz oczywiście hełmu strażackiego.

„Dzień Mamy jest raz w roku,Szczęśliwy i pełen uroku.W tym
dniu pragnę złożyć Ci życzenia: Zdrowia szczęścia i powodzenia”.
Jak co roku 26 maja, mamy obchodziły swoje święto. Dzieci z naszego
przedszkola uczciły ten wyjątkowy dzień przygotowując dla swoich mam
program artystyczny. Przedszkolaki słowem, tańcem i piosenką wyraziły
miłość i wdzięczność za matczyną opiekę, cierpliwość i dobroć, a także
za serce, które wiele rozumie i zawsze wybacza. Po wspaniałych występach na twarzach mam zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie
i dumę ze swoich pociech. Występy nie były łatwe, ale przedszkolaki
świetnie sobie poradziły. Podczas wręczania własnoręcznie wykonanych
upominków całusom i uściskom nie było końca.
Małgorzata Futro

Wycieczka do „Wesołej Minki”
Już po raz trzeci najmłodsze przedszkolaki wybrały się na wycieczkę
autokarową do Wesołej Minki w Wągrowcu.
Dzieci od rana były bardzo podekscytowane i nie mogły doczekać
się zabaw w ulubionym miejscu. Przedszkolaki po wejściu do Minki,
gdzie powitały nas miłe panie od razu ochoczo zaczęły korzystać z wielu
atrakcji. Radość, uśmiech i pozytywne emocje towarzyszyły zabawom
dzieci. Spędziliśmy tam dwie bardzo wyczerpujące godziny.
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Nasze maluszki nie
bardzo chciały opuścić wspaniałe miejsce zabaw. Wrócimy tam jeszcze
nie raz.
Małgorzata Futro

Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał od strażaków słodki
upominek. My odwdzięczyliśmy się wręczeniem strażakom pamiątkowych rysunków, laurek i szczerym podziękowaniem. Do zobaczenia
za rok...
Katarzyna Dukszta

Mobilne planetarium w przedszkolu
We wtorek 23 maja do naszego przedszkola zawitało Mobilne Planetarium. Przedszkolaki obejrzały film animowany „Mała Gwiazdka”.
Była to opowieść o odważnej małej gwiazdce, która nie bała się wyzwań

Dzień Dziecka
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Dzień Dziecka
zorganizowany w przedszkolu stał się okazją ku wielkiej radości. Do
atrakcji tego dnia zaliczyć można było: zabawy ruchowe, tańce, konkursy, puszczanie ogromnych baniek mydlanych, malowanie twarzy.
Wszystko to dzięki animatorom z Agencji Artystycznej L’ARTE.
Mamy z Rady Rodziców jak co roku zadbały o słodki poczęstunek.
Były różne słodkości, popcorn, lody. Przedszkolaki świetnie się bawiły. A naszym zadaniem jest taka organizacja czasu aby każdy dzień
w przedszkolu był równie radosny. Bo na dziecięcym uśmiechu bardzo
nam zależy.
Wszystkim mamom i nie tylko serdecznie dziękujemy za pomoc.
Małgorzat Futro

„KRASNAL 2017”
31maja w sali widowiskowej w Łeknie odbył się XVII Przegląd
Teatrzyków Dziecięcych. „Krasnal 2017”. Organizatorem konkursu
był Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Łeknie.
„Tygryski”- 5 latki z naszego przedszkola również wzięły udział w tym
przeglądzie z przedstawieniem „Zamieszanie w krainie bajek”. Wspaniałą grę naszych małych aktorów uświetniły wesołe piosenki, tańce
oraz piękne, kolorowe stroje przygotowane dzięki zaangażowaniu
rodziców. Nasze „Tygryski” wywalczyły II miejsce w tym przeglądzie.
Serdecznie gratulujemy!
A.Serafin

Wizyta przedszkolaków
w Ochotniczej Straży Pożarnej
To już stało się tradycją w naszym przedszkolu. Podobnie jak
w ubiegłych latach tak i teraz grupa starszaków i maluchów odwiedziła
Skockich Strażaków.
Podczas spotkań dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach
można wzywać straż pożarną. Utrwalono numery alarmowe: numer

i postanowiła wyruszyć w podróż po wszechświecie w poszukiwaniu
swojego imienia. Jej największym marzeniem było posiadanie swojej
własnej planety, którą mogłaby się zająć i otoczyć troskliwą opieką. Kiedy na swojej drodze spotyka szereg planet, zaczyna poznawać ich nazwy
i dowiadywać się o nich ciekawych informacji. Od planet dowiaduje
się, że ma na imię Słońce, a one są jej rodziną - Układem Słonecznym.
Przedszkolaki miały wspaniałą okazje do pogłębienia wiedzy na
temat kosmosu.
Małgorzata Futro

„Jaś i Małgosia”
30 maja przedszkolaki z naszego przedszkola wybrały się do
Wągrowca na przedstawienie „Jaś i „Małgosia”. Choć wszystkie
dzieci znają już bajkę o Jasiu, Małgosi i złej Babie Jadze, to z wielkim
zainteresowaniem obejrzały ją w wykonaniu aktorów Narodowego
Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Szczególną
radość wśród dzieci wywołała postać kota, który swą humorystyczną
grą uświetnił przedstawienie. Aktorom towarzyszyły wesołe piosenki
oraz pomysłowa scenografia. Przedszkolaki uśmiechem i oklaskami
dziękowały aktorom.
A. Serafin
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Wycieczka do Uzarzewa

W cukierni

W środę 7 czerwca dzieci z grupy Króliczki, wybrały się na wycieczkę autokarową do Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie.
Uczestniczyliśmy w zajęciach o zwierzętach, które od zawsze
pomagały człowiekowi. Dowiedzieliśmy się jak żyją, gdzie występują i czym się charakteryzują. Następnie zwiedziliśmy muzeum,
oglądaliśmy eksponaty zwierząt –najbardziej podobał nam się lew,
nosorożec, a przede wszystkim ogromny niedźwiedź brunatny.
Na zakończenie uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych, wykonując bajkową ulubienice dzieci – Świnkę Pepę.
Pogoda dopisała, więc mogliśmy zjeść drugie śniadanie i pobawić
się na świeżym powietrzu. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do
przedszkola.
M. Trela

Już od najmłodszych lat poznajemy zawody naszych rodziców. Dlatego odwiedziliśmy cukiernię Państwa Dziurków. Obejrzeliśmy wszystkie
pomieszczenia, począwszy od biura, poprzez magazyny, chłodnie i salę,
w której wyrabia się ciasta, wypieka i dekoruje. Dzieci z zaciekawieniem
oglądały specjalne maszyny do wyrobu ciast, ogromne miksery i piece.
Mieliśmy okazję sami udekorować pyszne babeczki, a wyobraźni nie
brakowało… Na zakończenie wizyty wszystkie przedszkolaki podziękowały właścicielom cukierni. Do przedszkola wróciliśmy nie tylko pełni
wrażeń, ale także z paczkami, w których znajdowały się własnoręcznie
robione babeczki.
Serdecznie dziękujemy Państwu Janinie i Janowi Dziurkom za
okazaną gościnność, smaczny poczęstunek i bardzo miłą atmosferę.
„Było słodko i czekoladowo”.
Katarzyna Dukszta

Wycieczka do elektrociepłowni
5 czerwca dzieci wzięły udział w warsztatach: „Razem dla czystego
powietrza”. Zajęcia zostały zorganizowane na terenie elektrociepłowni
Veolia Energia Poznań ZEC a ich fundatorem Fundacja Veolia.

Dzień Dziecka w grupie Biedronek
i Muchomorów …
Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie - oddział Łosiniec bardzo miło i wesoło spędziły Dzień Dziecka.

Warto wspomnieć że sprawcą tego całego „zamieszania” oraz
organizatorem po stronie Veolia była Skoczanka i mama jednego
z przedszkolaków Pani Katarzyna Borowczyk. W ramach warsztatów
dzieci zwiedziły elektrociepłownie, poznały zasady jej funkcjonowania
a także korzyści wynikające ze stosowania ciepła systemowego. Tematem przewodnim warsztatów było czyste powietrze i wpływ systemów
ogrzewania na stan środowiska. Dzieci dowiedziały się dlaczego czyste
powietrze jest tak ważne oraz jakie negatywne skutki przynosi jego
zanieczyszczenie. Dzięki przeprowadzanym przez przedszkolaki eksperymentom dowiedziały się one jak ważny jest tlen w procesie spalania,
jakie zanieczyszczenia powstają w piecach oraz w jaki sposób elektrociepłownia zapobiega zanieczyszczeniu powietrza. Sporą część warsztatów
poświęcono na omówienie problemu spalania odpadów w domowych
piecach. Dzieci podsumowały warsztaty pięknymi rysunkami.
Podczas spaceru po elektrociepłowni dzieci miały ubrane kamizelki
oraz kaski, które płatały im ciągle figle, spadając z małych główek.
Śmiechu było co nie miara.
Elementem spotkania, który bardzo dzieciom przypadł do gusty,
było poznanie jastrzębia Terry, który strzeże terenu zakładu przed
nieproszonymi gośćmi. Na pamiątkę pobytu w tak ważnym miejscu
dzieci otrzymały różne upominki.
Serdecznie dziękujemy mamie Amelii i Kornelii za ciekawe doświadczenia.
K. Borowczyk, W. Paczyńska

Sami zobaczcie jak wspaniale się bawiliśmy…

A. Kokowska

Dzień Dziecka
Tego dnia poranek przywitał nas chłodem, więc zamiast pikniku
odbyło się wspólne śniadanie na dywanie. Była okazja do jedzenia,
rozmów, gier i zabaw.

Starszaki w szkole
Starszaki, które kończą wkrótce przedszkole wybrały się do Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach. Podczas takiej wizyty
dzieci miały możliwość zwiedzenia sal lekcyjnych, boiska, placu zabaw,
biblioteki oraz świetlicy. Spotkały starszych kolegów i koleżanki oraz
panie, z którymi na pewno bliżej poznają się we wrześniu. Szkoła wywarła bardzo pozytywne wrażenie na przedszkolakach.
Katarzyna Dukszta

Hitem tego dnia okazała się praca plastyczna Kolorowe marzenia,
która powstała za pomocą kolorowej piany.
P.N.
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tycznych. Wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy
matematycznej nie tylko w zakresie podstawy programowej.

Bieg po zdrowie
W II semestrze bieżącego roku szkolnego kl. IVc realizowała program profilaktyczny „Bieg po zdrowie” przygotowany przez Główny
Inspektorat Sanitarny. Podczas zajęć uczniowie poszerzali zakres
wiedzy dotyczący zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych skutków
palenia papierosów i używania e-papierosów. Pilotażowy program
adresowany do czwartoklasistów dotarł do 20% szkół w Polsce. Ważnym elementem spotkań była nauka asertywnych zachowań. Integracji
zespołu klasowego sprzyjały zajęcia w grupach. Każdy uczeń otrzymał
barwny zeszyt zadań, a szkoła - plakaty edukacyjne. Pracę uczniów
i wychowawcy wspierali rodzice, którym bardzo serdecznie dziękuję.
Magdalena Fertsch

Szlakiem Piastowskim
7 czerwca 2017 r. o godzinie 7:30 uczniowie klasy II a i II b wyruszyli
autokarem w podróż historyczną Szlakiem Piastowskim. Przejazd kolejką wąskotorową ze Żnina do Wenecji, zwiedzanie Muzeum Kolejki

Laureaci konkursu
- kl. II, I miejsce – Jeremiasz Burzyński, II miejsce – Marceli Jarzębowski, III miejsce – Krzysztof Wojtaś - kl.
III, I miejsce – Amelia Jeske, II miejsce – Marta Dłużnik, III miejsce – Błażej Kubicki
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulują organizatorki konkursu: Paulina Mączyńska, Renata Martyńska oraz niżej podpisana.
Estera Kruszka

Sukces wokalny
W niedzielę 4 czerwca w Wapnie odbył się
Powiatowy Festiwal Piosenek Ireny Jarockiej
,,Ireniada”. W konkursie naszą szkołę reprezentowała Anita Brzezińska. Uczennica wzbudziła ogromny zachwyt publiczności i gromkie
brawa. Zaprezentowała piosenkę zatytułowaną
„Wymyśliłam Cię”. Decyzją jury, w kategorii
szkół podstawowych, zdobyła I miejsce. Serdecznie gratulujemy!
Jowita Maćkowiak

Lekcja zdrowia

Wąskotorowej, ruin zamku weneckiego oraz Muzeum Archeologicznego w Biskupinie było dla małych odkrywców niezwykłą lekcją historii.
Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem odkrywali gród w Biskupinie,
który przenosi w odległe czasy historyczne sięgające VIII wieku p.n.e.
Szlakiem Piastowskim wspólnie z uczniami podróżowały Jowita
Maćkowiak oraz niżej podpisana.
Estera Kruszka

17 maja uczniowie klas 1a, 2e oraz 3b uczestniczyli w nietypowej
lekcji – Lekcji Zdrowia. Zajęcia dla dzieci przeprowadziła pani Magdalena Seidler z Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu. Agencja Rynku
Rolnego realizuje program „Owoce i warzywa w szkole’’. Głównym
celem programu jest kształtowanie wśród dzieci dobrych nawyków
żywieniowych, a w szczególności zwiększenie ilości spożywanych przez
nie owoców i warzyw. Wprowadzenie właściwej diety, bogatej w owoce
i warzywa może w znaczącym stopniu wpłynąć na zachowanie dobrego
zdrowia przez całe życie oraz ograniczyć ryzyko nadwagi.

Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Cystersach
18 maja 2017 r. odbył się konkurs wiedzy o cystersach i choć wymagał
od uczniów dodatkowej wiedzy, znaleźli się chętni, by zmierzyć się z tym
zadaniem. W klasach 4-6 byli to: Kamil Dokuczał, Oliwia Fredrych
i Mateusz Kulus. W klasach trzecich naszą szkołę reprezentowały:
Aleksandra Cibail i Wanda Surdyk. Konkurs, który składał się z dwóch
etapów pisemnych i finału ustnego, został zwieńczony sukcesem Wandy, którą przygotowywała pani Alina Gapińska przy wsparciu Barbary
Surdyk, prywatnie mamy uczennicy. Wandzie gratulujemy I miejsca
i życzymy kolejnych sukcesów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
czas poświęcony na dodatkową naukę.
B.Surdyk

Konkurs matematyczny
23 maja 2017 r. w szkole odbył się konkurs matematyczny „Jeden
z dziesięciu”, adresowany do uczniów klas II i III. Uczniowie w czasie
konkursu mieli możliwość zaprezentowania umiejętności matema-

Niecodzienna lekcja z pewnością wpłynęła na prawidłową postawę
dzieci. Zajęcia były atrakcyjne i „smaczne’’. Nasi uczniowie brali
aktywny udział w konkursach, rozwiązywali krzyżówki oraz spotkali
się z panią dietetyk Magdaleną Walkowiak. Wyjątkową atrakcją były
zabawy z warzywami i owocami: tworzenie twarzy z warzyw oraz przygotowywanie owocowych szaszłyków. Warzywne twarze i owocowe

23
szaszłyki zostały z apetytem zjedzone. Wspólne jedzenie w klasie owoców i warzyw to ważny aspekt edukacyjny realizowanego przez ARR
programu. Na zakończenie zajęć każda z klas otrzymała pamiątkowy
dyplom. Kolejną niespodzianką były prezenty dla dzieci. Każde dziecko
otrzymało zestaw podarków propagujących zdrowy styl życia, w tym
właściwe odżywianie.
M. Kapczyńska

Miasteczko ruchu drogowego istnieje na szkolnym boisku i jest wykorzystywane podczas egzaminów na kartę rowerową. W tym roku szkoła
wzbogaciła się o ponad 10 elementów toru przeszkód, niezbędnych do

Piknik rodzinny
31 maja 2017 r. społeczność klasy II a spotkała się na pikniku rodzinnym w urokliwym zakątku agroturystycznym „Zacisze” w Łosińcu.
Rodzice dołożyli wszelkich starań angażując się w przygotowanie
pikniku. Moc atrakcji dla dzieci, smaczne przekąski oraz pieczone
kiełbaski wprawiły wszystkich w piknikowy nastrój. Wspólnie spędzone
popołudnie było dla dzieci doskonałą okazją do integracji i beztroskim
czasem spędzonym również z rodzicami.
Estera Kruszka

Rodzice Dzieciom
Najpiękniejsze są proste historie. O rodzince i ich czworonożnych
przyjaciołach, o skrzydlatych pomocnikach, o tarapatach w gródku
i o radosnym wyrywaniu rzepki. Bo proste rzeczy stają się magiczne
za sprawą teatru. Zabawna opowiastka o rzepce, która miała odsłonę
w naszej szkole w przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka, zaskarbiła sobie sympatię wszystkich widzów - tych najmłodszych i tych
zupełnie dorosłych. Tym razem aktorzy, prywatnie rodzice uczniów

prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wspaniałym darczyńcą okazał się
pan Rafał Jarzębowski, który na co dzień zajmuje się obróbką drewna.
Już w tym roku, w ramach przegotowań do Powiatowego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, korzystaliśmy z ofiarowanego
nieodpłatnie toru przeszkód. Za bezinteresowną pomoc naszej szkole
serdecznie dziękujemy.
Krzysztof Gapiński

I miejsce w Powiatowym Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

z klasy 2 d, swoją wyborną grą zaświadczyli, że na wspólną zabawę i na
szkołę nigdy nie jest za późno. Przygotowali wspaniałą inscenizację
utworu „Rzepka” J. Tuwima i zaprezentowali ją przed szkolną publicznością, zdobywając ogromny aplauz. Ta niezwykła niespodzianka wraz
z bogactwem walorów aktorskich, muzycznych i plastycznych sprawiła
widzom wiele radości.
Dyrektor szkoły Wiesław Berendt podziękował wszystkim uczestnikom za artystyczną ucztę i dawkę humoru. Aktorami byli: Dziadek
- pan Grzegorz Korczak, Babcia - pani Magdalena Korczak, Szczeniaczek
Mruczek - pani Malwina Gracz, Kicia - pani Izabela Grzechowiak, Kurka
- pani Ilona Jasińska, Bocian - pani Natalia Radzińska, Rzepka - pan
Hubert Radziński, Żabka - pani Aleksandra Kliczbor, Kawka - pani Jolanta Śrama, Narrator - pani Karina Mysakowska, Gąska - pani Paulina
Jeske, Wnuczek - Jacek Mania (uczeń gimnazjum). Kreatywnym rodzicom pomagały nauczycielki: Aldona Lubiatowska (pomysłodawczyni
projektu i wychowawczyni 2d), Paulina Jeske (scenografia) i Jowita
Maćkowiak (podkład muzyczny).
Za rewelacyjny występ dziękujemy!
W imieniu widzów Renata Stróżewska

Nowy zestaw do doskonalenia techniki jazdy na rowerze już w szkole
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach od wielu lat
uczestniczy w turniejach mających na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Aby sprostać wymaganiom
turniejowym, konieczne jest ćwiczenie praktyczne przed zawodami
na odpowiednim torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego.

Dnia 9 maja w Wągrowcu odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Niestety,
nasza drużyna startowała niekompletna i nie liczyła się w klasyfikacji
generalnej zawodów. Mimo to świetnie poradziliśmy sobie z poszczególnymi konkurencjami turnieju. Dzięki dobremu przygotowaniu przed
zawodami, nasza drużyna w składzie: Kornelia Strojna, Rafał Jarzębowski i Marcin Nogajewski, znakomicie prezentowała się na torze
przeszkód. Z radością informujemy, że uczeń naszej szkoły – Marcin
Nogajewski (uczeń klasy 5b) – zdobył indywidualnie pierwsze miejsce.
Serdecznie gratulujemy.
Krzysztof Gapiński

Sportowy Dzień Dziecka
Dmuchane urządzenia, zamki, zjeżdżalnie, trampolina, tor przeszkód, miękka góra, byk rodeo i wiele innych atrakcji, to od wielu
lat gwarancja dobrej zabawy podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka.

Wzorem lat ubiegłych skocki stadion zamienił się w krainę fantastycznej
rozrywki i aktywnego wypoczynku. Gdy boisko wypełniło się wesołym
gwarem dzieci, nauczyciele dbali o ich bezpieczeństwo, a rodzice
zapraszali do stoiska ze słodkościami. Obok tych kolorowych atrakcji
odbywały się turnieje sportowe, nad którymi czuwali nauczyciele
wuefiści. W imieniu dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów, serdeczne
Dokończenie na str. 24
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Dokończenie ze str. 17

podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza za pomoc organizacyjną
i ufundowane lody oraz do Rady Rodziców za coroczne zaangażowanie.
Renata Stróżewska

Dzieci świata
Pod takim tytułem 25 maja odbyło się spotkanie ze skocką podróżniczką panią Małgorzatą Wojciechowską, która tuż przed Dniem
Dziecka postanowiła opowiedzieć uczniom o życiu dzieci i zwyczajach
panujących wśród mieszkańców Afryki. Pani Małgorzata przybyła na
zaproszenie pań Alicji Kramer i Wiolety Grzegorzewskiej. Trudno
było uwierzyć, że w dobie tak szybko rozwijającej się elektroniki,
dzieci żyją bez prądu, nie posiadają telefonów, komputerów, zabawek,
a nawet wody. Duże zaskoczenie wywołał fakt, że dzieci z odległych
afrykańskich wiosek nie chodzą do szkoły, a najcenniejszym prezentem dla nich są... długopisy. Opowieści z życia wzięte pani Małgorzata
udokumentowała licznymi fotografiami, prezentacją multimedialną
oraz oryginalną muzyką. Zdradziła też turystyczne plany na najbliższą
przyszłość. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. 6a, 6d, 5a i 4b.
Wioleta Grzegorzewska

się: I miejsce Oliwia Fredrych, II miejsce Maria Gąsecka i Kinga
Karczmarek, III miejsce Kinga Bejma. Wyróżnienia otrzymali: Paweł
Sierakowski, Dagmara Futro, Alicja Fliszkiewicz, Wojciech Tyll, Alicja
Rojtek, Oliwia Łączyńska.
Barbara Surdyk

Wyprawa do lasu
W ramach realizacji programu „Super Wiewiórka” uczniowie klas
trzecich pod opieką wychowawców i rodziców udali się do Ośrodka
Edukacji Leśnej w Durowie na spotkanie z leśniczym. Celem wyprawy
było poznanie pracy leśniczego, pogłębienie i utrwalenie wiadomości
zdobytych na lekcjach przyrody oraz bezpośredni kontakt z naturą.

Szkolny Turniej Szachowy
30 maja 2017 r. odbył się Szkolny Turniej Szachowy, który już na stałe
wpisał się w kalendarz szkolnych wydarzeń sportowych. Uczniowie klas
3-6 dzielnie walczyli o tytuł najlepszego szachisty w szkole. Rozegrali
Dzieci z zapartym tchem słuchały opowieści leśniczego o roślinności
i zwierzętach zamieszkujących lasy. Na ścieżce edukacyjnej utrwaliły
wiadomości o warstwach lasu, rodzajach lasów, różnicach między
drzewami a krzewami. Dowiedziały się o tym, co las daje ludziom, jak
go chronić oraz jak należy się w nim zachowywać. Dzieci miały możliwość oglądania prawdziwych paśników, budek lęgowych, karmników
oraz ambony.
Ogromną atrakcją było smażenie kiełbasek na ognisku i wspólne
biesiadowanie na łonie przyrody. Dzięki pięknej pogodzie śmiechom
i zabawom nie było końca. Uczniowie wrócili do szkoły szczęśliwi
i zadowoleni z nietypowej lekcji przyrody w lesie.
Wioletta Molińska
pięć emocjonujących rund, ucząc się współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji. Zwyciężył Dawid Laube, który wywalczył pierwsze miejsce,
drugi był Artur Cibail, trzeci - Szymon Cibail. Czwarte miejsce zdobył
Piotr Janowiak. Zawodnicy otrzymali dyplomy oraz wspaniałe puchary.
Turniej był okazją do sprawdzenia i porównania umiejętności graczy,
a także świetną zabawą i rozrywką.
Wioletta Molińska

Turniej wojenny
W piątek 12 maja uczniowie klas szóstych mieli okazję zaprezentować i skonfrontować ze swoimi rówieśnikami stopień opanowania
wiedzy i umiejętności zdobytych podczas lekcji historii. Na zajęciach
wychowawczych przygotowywali plakaty, ćwiczyli musztrę, recytację
oraz wspólny śpiew. W poszczególnych etapach rozgrywek prezentowali swoje umiejętności plastyczne, poetyckie i wokalne. Najwięcej
emocji dostarczyły konkurencje sprawnościowe, które jak w kalejdoskopie zmieniały punktację. Okazało się, że szóstoklasiści efektywnie
pracują w grupach, potrafią i chcą rywalizować, a przy okazji świetnie
się bawią.Ostatecznie zwycięzcą turnieju została klasa VI b.
Wioleta Grzegorzewska

Historyczne Pokemony
Turniej wojenny stał się doskonałą okazją do wręczenia nagród
za konkurs „Historyczne Pokemony”. Zabawa polegała na zbieraniu pytań i udzielaniu na nie odpowiedzi dotyczących zmagań walk
polskich żołnierzy i bitew podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.
W rywalizację zaangażowało się ponad 50 uczniów. Najlepsi okazali

„Rowerowy zawrót głowy”
Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA po raz kolejny organizuje dla
dzieci i młodzieży zajęcia pozalekcyjne, które mają na celu propagować
aktywne spędzanie czasu wolnego oraz promować walory turystyczno
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– krajobrazowe naszej pięknej Gminy. W ramach realizacji zadania publicznego „Rowerowy zawrót głowy” finansowanego przez Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki realizujemy w Szkole Podstawowej w Jabłkowie
i jej filiach zajęcia pozalekcyjne w formie wycieczek rowerowych.
Pierwsza wycieczka za nami, odbyła się 19 maja i zawiozła miłośników
rowerów do Dzwonowa. Było to spotkanie z archeologią, na które
zaprosił nas odkrywca słynnego już zaginionego średniowiecznego
miasta Pan Marcin Krzepkowski. Głodni wiedzy o pradziejach naszych
przodków, w niecodziennym towarzystwie Pana Marcina, mogliśmy
poczuć się przez chwilę jak prawdziwi archeolodzy. Pan Marcin oprowadził nas po średniowiecznym mieście, ciekawie opowiedział o historii
zaginionego miasta, badaniach archeologicznych tam prowadzonych
oraz o niecodziennych znaleziskach. Uczniowie z zaciekawieniem
słuchali, przyglądali się eksponatom, wzięli udział w mini konkursie
archeologicznym. Na zakończenie spotkania otrzymaliśmy książkę
autorstwa Pana Marcina oraz Pana Tomasza Podzerka, która stanowi
interesującą oraz fachową publikację historyczną i archeologiczną,
dotyczącą naszej najbliższej okolicy.
Joanna Tomczak

Rowerowy zawrót głowy”
W ramach zajęć pozalekcyjnych odbyła się kolejna wycieczka rowerowa, tym razem uczniowie z Rejowca z opiekunami udali się 27 maja
na rajd turystyczny po Puszczy Zielonka „XVIII GOŚLIŃSKIE LO-

drodze. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. Aby go zdać,
musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście.
Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu
praktycznego. Część praktyczna odbyła się na terenie przy szkole w Le-

chlinie. W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką
sprawnej jazdy na rowerze obejmującą: jazdę po łukach, wykonywanie manewrów: skręcanie w prawo, skręcanie w lewo, zawracanie,
omijanie przeszkód, wymijanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie.
Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali
zaproszeni funkcjonariusze, sierż. sztab. Krzysztof Rubert i asp. sztab.
Paweł Dudziński oraz nauczyciel zajęć technicznych – pani Justyna
Graczyk. Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 18 uczniów. Miłym
podsumowaniem egzaminu były upominki przekazane przez Urząd
Miasta i Gminy Skoki w formie bidonów.
Joanna Tomczak

Na Szlaku Piastowskim
Turniej polonistyczno – historyczny

FRY”. Celem rajdu była popularyzacja turystyki rowerowej, poznanie
walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz
aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Wyruszyliśmy spod szkoły
z Rejowca, przez Stawiany, Pawłowo Skockie i Bednary dotarliśmy
do mety, którą była Stanica Leśna nad Jez. Wronczyńskim Wielkim.
Cała trasa wiodła nas drogami leśnymi, wśród odgłosów otaczającej
przyrody. Na miejscu wzięliśmy udział w konkursie przyrodniczym,
konkursie sprawnościowym i konkursie piosenki oraz zjedliśmy
pyszną grochówkę. Korzystając z pogody uczniowie zanurzyli stopy
w urokliwym miejscowym jeziorze. Po atrakcjach zaplanowanych przez
organizatorów rajdu, wypoczęci i pełni wrażeń wyruszyliśmy w drogę
powrotną do Rejowca.
Joanna Tomczak

Karta rowerowa
25 maja uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie z filiami
w Lechlinie i Rejowcu przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Cele tego egzaminu to: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu
drogowego, podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Egzamin składał się z dwóch części. Pierwsza część, teoretyczna,
to sprawdzenie wiadomości. Etap ten odbył się w formie pisemnej
i polegał na rozwiązaniu testu. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości
przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad
ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów. Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu
drogowego niezbędnych do bezpiecznego poruszania się rowerem po

Zgodnie z tradycją szkoły w miesiącu maju, uczniowie szkół w Jabłkowie, Lechlinie i Rejowcu, wzięli udział w kolejnej edycji turnieju
polonistyczno – historycznego przygotowanego przez nauczycieli
polonistów i historyków. Konkurs drużynowy odbył się tym razem
w szkole w Jabłkowie. Czteroosobowe drużyny zmierzyły się z pytaniami z dziedziny historii, jak i języka polskiego dotyczącymi Szlaku
Piastowskiego. Rywalizacja przebiegała w dobrej atmosferze. Ostatnie jednak zadanie okazało się decydującym i prowadzenie jednym
punktem przejęli uczniowie z Lechlina zajmując tym samym I miejsce.
Uczniowie z Jabłkowa zajęli II miejsce. III miejsce w turnieju zdobyła
drużyna z Rejowca. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tej edycji
konkursu oraz pozostałym drużynom. W nagrodę uczestnicy turnieju
otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
A.C.

Pasowanie na czytelnika
Biblioteka to bardzo ważne miejsce w każdej szkole. Nasi pierwszoklasiści mieli okazję przekonać się o tym na lekcji bibliotecznej
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poprzedzającej pasowanie na czytelnika. Dowiedzieli się na niej
jak funkcjonuje biblioteka, co się w niej znajduje, a także jak należy
„traktować” książki. 25 maja, w obecności wychowawcy klasy (p. G.
Mazurek ) uczniowie zostali poddani egzaminowi sprawdzającemu ich
wiadomości dotyczące bajek, baśni oraz organizacji biblioteki. Forma
konkursu-zabawy bardzo przypadła do gustu młodym czytelnikom. Po
pomyślnie zdanym egzaminie, pierwszoklasiści przystąpili do uroczystego ślubowania oficjalnie wprowadzającego w magiczny świat książek.
Justyna Mendlik

Dzień Dziecka
Z olbrzymią radością pragniemy podzielić się wrażeniami z Dnia
Dziecka zorganizowanego w Lechlinie we współpracy z sołectwami
Lechlin, Lechlinek, Grzybowo i Chociszewo. Nauczyciele, którzy
pracują w lechlińskiej szkole i przedstawiciele wspomnianych sołectw,
zadbali, aby Dzień Dziecka różnił się od zwykłego dnia spędzonego

w naszym regionie, odwiedzenie okolicznych miejscowości oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Trasa wycieczki liczyła około 40 km
i wiodła przez okoliczne wsie i lasy. Wyruszyliśmy z Lechlina, a pierwszym przystankiem był kościół św. Mikołaja Biskupa w Skokach. Ze
Skoków udaliśmy się w kierunku Raczkowa przez Antoniewo, Glinno
i Jagniewice. W Raczkowie dotarliśmy do Kościoła p.w. Wszystkich
Świętych, który położony jest na lekkim wzgórzu. Opuszczając obiekt
w Raczkowie ruszyliśmy w kierunku Jabłkowa, gdzie podziwialiśmy
kościół p.w. św. Michała Archanioła. Ostatnim naszym przystankiem
był drewniany kościół pod wezwaniem Zwiastowania NMP w Popowie
Kościelnym oraz szereg kapliczek z figurami wokół kościoła. Wycieczka
była bardzo ciekawa i pouczająca. Pogoda nam dopisała. Był piękny,
słoneczny dzień. Mogliśmy podziwiać uroki wiosny. Poznaliśmy ciekawe i malownicze zakątki naszej gminy. Wszystkim chętnym doznania
wspaniałych wrażeń estetycznych i duchowych polecamy podobną
przejażdżkę.
Joanna Tomczak

Majowe spotkanie z przyrodą
Majowe zajęcia kółka przyrodniczego odbyły się w pobliskim lesie,
gdzie pod okiem fachowca, Z. Wasylewicza młodzi przyrodnicy z Lechlina prowadzili obserwacje flory i fauny. Na początku wędrówki,
leśniczy opowiadał uczniom o roli martwego drewna w przyrodzie.
Pokazał im owady żyjące w leżącym na ziemi pniu drzewa. Przyrodnicy
przyglądali się hubom, które masowo występowały na rosnącym jeszcze,

w szkole i przygotowali atrakcje piknikowo - sportowo - rekreacyjne.
Było słodkie biesiadowanie na trawce, zabawy i gry sportowe, kiełbaska z grilla, napoje, ciasto i lody. Dodatkowymi atrakcjami były wizyty
strażaków i funkcjonariuszy policji, którzy przygotowali dla dzieci nie
tylko pokazy, ale przekazali także szereg interesujących i niezmiernie
ważnych informacji. W zabawach i zorganizowanych atrakcjach uczestniczyły także dzieci nie uczęszczające do naszej szkoły, które bawiły się
równie wspaniale. Ten owocujący w wiele wrażeń dzień niewątpliwie
na długo zapisze się w pamięci uczestniczących w imprezie dzieci.
Bardzo dziękujemy wszystkim Sołectwom zaangażowanym w imprezę
oraz Piekarni Emka w Skokach za pieczywo. Z całą pewnością, dzięki
współpracy przy organizacji tego wyjątkowego dnia, był to dla dzieci
czas radości, niespodzianek i beztroski.
Joanna Tomczak

„Rowerowy zawrót głowy”
Nasza przygoda rowerowa trwa. Głównym celem naszej kolejnej
wycieczki było poznanie drewnianych kościołów znajdujących się

ale osłabionym drzewie. Podczas zajęć uważnie obserwowali tętniące
życiem mrowiska, słuchając opowieści o organizacji życia mrówek i ich
roli w lesie. Po drodze chętni uczniowie prowadzili obserwacje lornetką.
Zajęcia zakończyły się na skraju lasu i łąki, gdzie zwykle można spotkać
wiele gatunków ptaków, które gnieżdżą się w lesie, a żywią na łące.
W tym czasie nie było ich zbyt dużo, ponieważ wiosną samice opiekują
się gniazdem, a samce zapewniają bezpieczeństwo. Majowe spotkanie
z przyrodą na długo pozostanie w pamięci lechlińskim przyrodnikom.
Grażyna Kufel

Piknik Rodzinny w Rejowcu
W pogodny piątkowy dzień na szkolnym boisku odbył się piknik
rodzinny. To okazja do obchodów najmilszych majowo – czerwcowych
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świąt: Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Ojca. Udział w piknikowej
zabawie wzięły dzieci z przedszkola oraz szkoły w Rejowcu, rodzice
i dziadkowie uczniów oraz pracownicy szkoły. na to wyjątkowe spotkanie przygotowano wiele niespodzianek. Rodzice mogli podziwiać
talenty swoich dzieci, które pod okiem nauczycieli przygotowały część
artystyczną. Niewątpliwą atrakcją tego dnia były wspólne rodzinne gry
i zabawy w towarzystwie animatora. Na dzieci czekały słodkie upominki
przygotowane przez mamy, wśród nich pyszne gofry, domowe ciasta,
orzeźwiające lody, wata cukrowa i inne pyszności. Z kącika malowania
twarzy wyłaniały się kolorowe motylki, kwiatki, bajkowe postacie. Moc
atrakcji sportowych wywołało wśród piknikowiczów dużo pozytywnych
emocji. Jednak największe szczęście na twarzach dzieci pojawiało się,
gdy do wspólnych zabaw dołączyli rodzice i dziadkowie. Tegoroczny
piknik rodzinny uważamy za udany! Dziękujemy wszystkim, którzy
pomogli w przygotowaniu rodzinnego spotkania.
Anita Czechowska

Rowerem nad jezioro Włókna
i jezioro Stęszewsko–Kołatkowskie
W ramach projektu „Rowerowy zawrót głowy” udaliśmy się na
kolejne wycieczki rowerowe. Tym razem w piątkowe, słoneczne popołudnie 9 czerwca udaliśmy się z Lechlina nad jezioro Włókna do
Potrzanowa, a w sobotę 10 czerwca z Rejowca nad jezioro Stęszewsko

– Kołatkowskie, położone na terenie gminy Pobiedziska. Głównym
celem i założeniem naszych wycieczek rowerowych jest poznawanie
interesujących miejsc naszej okolicy i najbliższego regionu oraz
propagowanie zdrowego stylu życia, a także wdrażanie młodzieży do
czynnego spędzania wolnego czasu. Wszystko udaje nam się zrealizować w 100%!
Joanna Tomczak

• Oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach
trudnych (konkurs).
• Wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji”.

Etap pierwszy i drugi uczniowie pisali na terenie swoich szkół.
Teksty dyktand zostały przesłane przez organizatorów do zgłoszonych
szkół w dniach określonych w terminarzu. Za organizację pierwszego i drugiego etapu konkursu odpowiadali nauczyciele zgłaszający
uczniów. Zadaniem komisji szkolnych było wyłonienie maksymalnie
trzech uczniów, którzy w eliminacjach osiągnęli najlepsze wyniki. Po
II etapie, na podstawie nadesłanych protokołów, organizatorzy konkursu zgodnie z regulaminem, wyłonili 13 uczniów, którzy uzyskali
najwyższe wyniki. Ci uczniowie wzięli udział w finale II Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego klas III, który odbył się 31 maja
w Lechlinie. Po wnikliwym sprawdzeniu wszystkich prac komisja nie
przyznała tytułu „Mistrza Ortografii”, ale wyłoniła najlepsze prace
i przyznała odpowiednio:
I miejsce – Jakub Gruszka, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie filia
Lechlin – 86 pkt.
II miejsce – Alicja Przybysz, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym – 83 pkt.
III miejsce – Jowita Gaca, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym – 81 pkt.
Ponadto wyróżnieni zostali: Julia Kowalewska, Oliwia Koperska,
Nikola Gaca, Oliwier Gier, Klaudia Kędziora, Marta Szymkowiak,
Weronika Majcherczyk, Agata Hynder, Kacper Bąkowski i Agata
Januchowska. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu dziękujemy i gratulujemy wiedzy w dziedzinie ortografii, która wymaga systematycznej
i wytrwałej pracy.
Joanna Tomczak

II Międzyszkolny Konkurs
Ortograficzny

Szkoła Podstawowa w Jabłkowie po raz drugi zaprosiła uczniów klas
III szkół podstawowych do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie
Ortograficznym. Koordynatorem konkursu była pani Joanna Tomczak,
za wybór i przygotowanie tekstów dyktand odpowiedzialna była pani
Anita Czechowska. Tekst dyktanda etapu III opracowała pani Elżbieta
Drygas, pedagog, współzałożycielka autorskiej szkoły „Łejery” w Poznaniu. Organizatorki wspomagane były przez panie: Justynę Graczyk,
Małgorzatę Lewicz, Natalię Korczak i Danutę Dobrzycką - Klimczak.
Konkurs był trzyetapowy. Na wszystkich etapach miał formę dyktanda.
Maksymalnie, w każdym etapie, uczestnik mógł zdobyć 100 punktów.
Celem konkursu było:
• Syntetyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego nauczania.
• Uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej.
• Kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej.
• Stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii.

Kacper Kujawa - I miejsce
w konkursie j. niemieckiego
13 maja. w Poznaniu, w Bibliotece Filologicznej NOVUM Wydziału
Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM odbyła się V edycja Konkursu
Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Wielkopolski oraz powiatu wałeckiego.
Zadaniem uczestnika była prezentacja dwóch wybranych wierszy
z listy utworów, która została opracowana przez organizatorów konkursu. Oceniane były cztery równorzędne kryteria: płynność, wymowa,
intonacja oraz interpretacja wiersza.
Dokończenie na str. 28
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Miło mi poinformować, że laureatem I miejsca
w kategorii gimnazjów został Kacper Kujawa uczeń klasy III naszej szkoły. Jako zdobywca
głównej nagrody weźmie on, wraz z nauczycielem
przygotowującym p. Dorotą Mrozińską, udział
w międzynarodowym forum obywatelskim, które
odbędzie się w zamku Trebnitz w Niemczech.
Kacper Kujawa, jako laureat konkursu, wziął
także udział w VI Gali Młodych Utalentowanych
Wielkopolan organizowanej przez Kuratorium
Oświaty i Wychowania w Poznaniu. Recytacja
Kacpra spotkała się z uznaniem znajdujących się na sali przedstawicieli Landu Brandenburg. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Dorota Mrozińska

Zawody pływackie
7 czerwca w Wągrowcu odbyły się Zawody Pływackie o Puchar
Burmistrza Miasta Wągrowca. W zawodach brali udział uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy
zawodnik mógł startować indywidualnie na dwóch dystansach i raz

Dereżyńska, Adrianna Będziecha, Natalia Lahuta, Klaudia Szwed,
VII-VII m Patrycja Początek, Aleksandra Konieczka, Zuzanna Szczepaniak, Anna Pruss, IX-XII m Julia Przybylska, Małgorzata Gorońska,
Julia Martynek, Erika Zamecka, Klaudia Jahnz, Gabriela Mistrzak,
Aleksandra Tyll, Małgorzata Surdyk, XIII – XV m Wiktoria Gądysiak,
Sara Sapieja, Roksana Dudkiewicz, Nicole Przybylska, Joanna Zalewska, Katarzyna Malczewska
Chłopcy: I m Piotr Łuczak, Stanisław Kubicki, II m Filip Stefański,
Mikołaj Gebler, III m Bartosz Sierzchuła, Piotr Sawiński, IV m Bartosz
Wojtkowiak, Michał Grabiszewski, V-VI m Sławomir Pinkowski, Angelo Zamecki, Oskar Wichtowski, Dawid Lipiński, VII-VIII m Mateusz
Konieczny, Patryk Stefański, Jakub Kujawa, Dawid Sznajder, IX – XII
m Jan Szymański , Dominiki Maciejewski, Krystian Konieczny, Filip
Graczyk, Kasper Grzegorzewski, Andrzej Inda, Bartosz Chudzik,
Mateusz Roguszka, XIII – XVI m Miłosz Szwed, Krystian Siódmiak,
Daniel Maćkowiak, Mateusz Kamiński, Michał Przywarski, Mateusz
Graczyk, Jakub Springer, Dominik Sendor
Organizatorzy: Elżbieta Chojnacka, Wiesław Sierzchuła, Hanna Węglewska.
Zdjęcia, tekst: Hanna Węglewska

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Plażowej Dziewcząt i Chłopców
24 i 25 maja na boiskach Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej
Plażowej Dziewcząt i Chłopców. Turnieje rozegrane zostały systemem
brazylijskim, wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, a trzy najlepsze zespoły w kategorii dziewcząt i chłopców zostały nagrodzone pucharami.
W rywalizacji dziewcząt wzięło udział 8 zespołów.

w czteroosobowej sztafecie mieszanej. W pierwszej kolejności rozegrane zostały wyścigi indywidualne seriami na czas na dystansie 50 m
stylem dowolnym, grzbietowym i klasycznym. Następnie sztafeta 4x50
m stylem dowolnym. Skockie gimnazjum reprezentowała Aleksandra
Wojna, Dagmara Żak, Małgorzata Surdyk, Łukasz Chojnacki i Miłosz
Szwed. W klasyfikacji końcowej, w kategorii szkół gimnazjalnych, drużyna wywalczyła dwa brązowe medale: Łukasz Chojnacki na dystansie
50 m stylem klasycznym oraz drużynowo w sztafecie stylem dowolnym.
Opiekun: Elżbieta Chojnacka
Foto. Elżbieta Chojnacka

Mistrzostwa szkoły w piłce plażowej
16 i 17 maja w gimnazjum odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Piłce
Siatkowej Plażowej Dziewcząt i Chłopców. Turnieje rozegrane zostały systemem brazylijskim. W rywalizacji uczestniczyło 15 zespołów
dziewcząt i 16 zespołów chłopców.
Klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta: I m Łucja Teofilewska, Agnieszka Pietrzak, II m Anita
Łukaszewska, Zuzanna Stefańska, III m Magdalena Kaczmarek, Joanna Dziel, IV m Julia Frąckowiak, Dagmara Głuszek, V-VI m Daria

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach:
Anita Łukaszewska, Zuzanna Stefańska.
II miejsce Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach:
Agnieszka Pietrzak, Łucja Teofilewska. Opiekun: Hanna Węglewska
III miejsce Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów
w Damasławku: Zuzanna Cholewińska, Dominika Twarożek. Opiekun:
Paulina Matyjaszek
IV miejsce Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej: Marita Piasecka, Wiktoria Tomczak. Opiekun: Beata Bejma
Andrzejczak
W kategorii chłopców o tytuł mistrza powiatu walczyło 9 zespołów.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach:
Filip Stefański, Piotr Łuczak.
II miejsce Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach:
Mikołaj Gebler, Stanisław Kubicki. Opiekun: Wiesław Sierzchuła
III miejsce Gimnazjum Nr 3 Gminy Wągrowiec im. Henryka Sienkiewicza w Rąbczynie: Hubert Jaśkowiak, Patryk Patro.
IV miejsce Gimnazjum Nr 3 Gminy Wągrowiec im. Henryka Sienkiewicza w Rąbczynie: Arkadiusz Głowski, Kacper Jarecki. Opiekun:
Dariusz Substyk
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Zgodnie z przepisami SZS „Wielkopolska” do dalszych rozgrywek
awansują dwie najlepsze szkoły. W finale rejonu pilskiego nasz powiat
reprezentować będą szkoły: w kategorii dziewcząt- Gimnazjum Skoki
i Gimnazjum Damasławek; w kategorii chłopców – Gimnazjum Skoki
i Gimnazjum Rąbczyn.
Zdjęcia i tekst: Hanna Węglewska

Awans do finału wojewódzkiego wywalczyli: Julia Przybylska, Natalia Lahuta, Kasper Grzegorzewski, Michał Liberski. Gratulujemy!
Opiekunowie: Wiesław Sierzchuła, Hanna Węglewska
Zdjęcie i tekst: Hanna Węglewska

Finały rejonu pilskiego w siatkówce
plażowej dziewcząt i chłopców

7 czerwca na stadionie Olimpii w Poznaniu odbył się Finał Wojewódzki w Indywidualnej L.A.

Finał wojewódzki w L.A.

Zawody odbyły się na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji PŁOTKI w Pile, w dniu 31 maja br. Uczestniczyło 8 drużyn
dziewcząt i 8 zespołów chłopców, po dwa zespoły z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego, chodzieskiego i pilskiego.
Powiat złotowski nie był reprezentowany.

Naszą szkołę reprezentowały zespoły w składzie: dziewczęta – Anita Łukaszewska i Zuzanna Stefańska. Opiekun: Hanna Węglewska.
Chłopcy – Filip Stefański i Piotr Łuczak. Opiekun: Wiesław Sierzchuła. Dziewczyny zajęły miejsca VII-VIII, a chłopcy zajęli miejsce III,
otrzymali dyplomy i medale.
Tekst i zdjęcie: Hanna Węglewska

Indywidualne mistrzostwa powiatu
w L.A.

Troje uczniów naszego gimnazjum reprezentowało nasz powiat:
Kasper Grzegorzewski w biegu na dystansie 100m, Natalia Lahuta
w pchnięciu kulą i Julia Przybylska w biegu na dystansie 1000m. Niestety nie udało się wywalczyć miejsca na podium.
Gratulujemy zawodnikom udziału w tak dużej imprezie sportowej
(ok. 1500 uczestników). Opiekun: Hanna Weglewska.
Zdjęcie, tekst: Hanna Węglewska

Piłka siatkowa
W czwartek 8 czerwca w Kiszkowie odbył się Towarzyski Turniej
Piłki Siatkowej Dziewcząt. Dwa zespoły reprezentujące nasze gim-

W Wągrowcu na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji 11 maja
o prym i prawo reprezentowania powiatu w Finale Wojewódzkim
rywalizowali lekkoatleci.

Nasze gimnazjum reprezentowała dziesięcioosobowa grupa: Natalia
Lahuta I miejsce w pchnięciu kulą, Julia Przybylska I miejsce w biegu
na dystansie 1000m, Kasper Grzegorzewski II miejsce w biegu na
dystansie 100m, Michał Liberski II miejsce w pchnięciu kulą, Krystian
Konieczny II miejsce w biegu na dystansie 2000m, Jakub Najdek III
miejsce w pchnięciu kulą, Łucja Teofilewska – bieg na dystansie 1000m,
Roksana Nowak – bieg na dystansie 600m, Patrycja Fijołek – skok
wzwyż, Jakub Podraza – bieg na dystansie 100m.

nazjum uplasowały się na I i II miejscu.
I miejsce zajął zespół w składzie: Adrianna Będziecha, Daria Dereżyńska, Julia Frąckowiak, Martyna Frąckowiak, Dagmara Głuszek,
Julia Martynek, Anita Łukaszewska, Agnieszka Pietrzak, Zuzanna
Stefańska, Łucja Teofilewska, Erika Zamecka. Opiekun: Hanna
Węglewska
II miejsce zajął zespół w składzie: Magdalena Kaczmarek, Zuzanna
Szczepaniak, Natalia Lahuta, Nikola Sroczyńska, Roksana Nowak,
Anna Pruss, Klaudia Szwed. Opiekun: Elżbieta Chojnacka
Dziewczęta klasy III a rozegrały tym samym ostatni turniej w koszulkach naszego gimnazjum. Zapisały się w historii naszej szkoły
wielokrotnie ją reprezentując, zdobywając wiele dyplomów, pucharów.
Życzymy im dalszych sukcesów !
Zdjęcie, tekst: Hanna Węglewska
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W miesiącu maju trzecioklasiści
z naszej Gminy pierwszy raz w swym
życiu dostąpili Sakramentu Eucharystii. To ważne wydarzenie w życiu
dzieci i ich rodzin uwieczniają fotografie, z którymi dzięki uprzejmości
ich rodziców dzielimy się z czytelnikami naszego miesięcznika:
21.05.2017 - parafia p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach- dziewczynki
w towarzystwie ks. proboszcza Karola
Kaczora, ks. wikariusza Bartosza Gallasa
i ks. rezydenta Domu Rekolekcyjnego
w Rościnnie Krzysztofa Burwiela oraz katechetek: Alicji Kramer i Barbary Surdyk
21.05.2017 - parafia p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach- chłopcy wraz
z kapłanami i katechetkami wymienionymi jak wyżej
28.05.2017 - parafia p.w. Świętego
Stanisława Biskupa w Lechlinie – dzieci
z księdzem Sławomirem Komorskim.
28.05.2017 – parafia p.w. Świętego
Michała Archanioła w Jabłkowie i p.w.
Wszystkich Świętych w Raczkowie – dzieci z księdzem Mirosławem Węglarzem
i katechetką Anną Ratajczak.
Edmund Lubawy
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Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki
na lata 2017-2023

.

To Ty decydujesz
o losie swojego miejsca zamieszkania!
Weź udział w procesie tworzenia Programu Rewitalizacji i uczyń swoją
gminę lepszą!
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyﬁcznych uwarunkowań danego obszaru oraz
wzmacnianie jego lokalnych potencjałów. Jest procesem wieloletniim, prowadzonym przez interesariuszy
tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.

Zalety rewitalizacji to m.in.:
• polepszenie jakości życia mieszkańców,
• poprawa infrastruktury społecznej,
• zwiększenie integracji lokalnej społeczności,
• przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
• rozwój gospodarczo-ekonomiczny,
• tworzenie nowych miejsc pracy,
• poprawa stanu środowiska naturalnego,
• zwiększenie ruchu turystycznego,
• remont lub modernizacja zdegradowanej struktury przestrzennej,

zagospodarowanie przestrzeni miejskiej,
• poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
• rozwój infrastruktury kulturalnej oraz
• rekreacyjno-sportowej.

Rewitalizacja to proces ożywiania obszarów
zdegradowanych, na których występuje stan
kryzysowy.
Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją
negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności
bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu
edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego
poziomu
uczestnictwa
w
życiu
publicznym
i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi
zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
gospodarczej,
środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

W procesie tworzenia Programu Rewitalizacji
Miasta i Gminy Skoki na lata 2017 - 2023 mogą brać udział:
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty

•
•
•
•
•

zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
mieszkańcy gminy,
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą lub
społecze, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
organy władzy publicznej;
inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje społeczne

Kluczowym elementem tworzenia Programu jest
partycypacja społeczna, czyli czynny udział osób, które
są
jego
bezpośrednimi
odbiorcami.

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje
plany dotyczące aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na
życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk, propozycji itp. od
instytucji i osób, których dotkną skutki proponowanych przez administrację działań.
2020 wykorzystane zostaną następujące formy komunikacji:
•
Konsultacje nie ograniczą się jednak tylko do przedstawienia dokumentu, ale także do wysłuchania
opinii na jego temat, modyﬁkowania i informowania o ostatecznej decyzji.

W ramach konsultacji społecznych prowadzonych na potrzeby opracowania Programu
Rewitalizacji wykorzystane zostaną następujące formy konsultacji:
> Zbieranie uwag pisemnych oraz elektronicznych;
> Spotkania informacyjno-konsultacyjne;
> Badania sondażowe;
Ł
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> Zbieranie uwag ustnych w trakcie spotkań.
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Spotkania z mieszkańcami odbędą się w dniach
2 czerwca oraz 19 czerwca 2017 roku o godzinie 18:00
w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Ankieta do pobrania na stronie http://www.gmina-skoki.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami już dziś!
GRUPA BST
e-mail: biuro@grupabst.pl,

Urząd Miasta i Gminy w Skokach
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. 61 8 925 800
e-mail: rewitalizacja@gmina-skoki.pl

Unia Europejska
Fundusz Spójności

32

CZYSTA GMINA
SKOKI

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SKOKI
zaprasza do wzięcia udziału w akcji
odbioru odpadów:

WIELKOGABARYTÓW I ELEKTROŚMIECI

HARMONOGRAM WYWOZU
Jabłkowo - 26-27 czerwca
Kakulin - 29-30 czerwca
Kuszewo - 3-4 lipca
Chociszewo - 6-7 lipca
Roszkowo - 10-11 lipca
Rościnno - 13-14 lipca
Grzybowo - 17-18 lipca
Lechlinek - 20-21 lipca
Lechlin - 24-25 lipca
Brzeźno - 27-28 lipca
O lokalizacji i godzinie otwarcia kontenera dowiesz się od swojego sołtysa.

Jeśli masz złożoną deklarację na odbiór odpadów komunalnych w Gminie Skoki

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych BEZPŁATNIE przyjmie od Ciebie

m.in.: meble, dywany, zużyte opony, opakowania styropianowe, akumulatory,
żarówki, resztki farb i lakierów, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki
po aerozolach, olejach, stare kosmetyki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
tusze i tonery do drukarek, odpady po domowych remontach, starą odzież,
pościel, koce i dywany, odpady zielone: liście, ściętą trawę, pocięte gałęzie.

Przywieź odpady do PUNKTU przy ul. Rogozińskiej 10A w Skokach!

