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Niedziela 5 lipca 2015 była
bardzo gorąca nie tylko ze
względu na prawdziwie tropikalną pogodę, ale również
emocjonujące koncerty „Lata
z Radiem”. Letnia impreza
Radiowej Jedynki zgromadziła na skockim stadionie
w sumie 18 tysięcy osób! Publiczność rozgrzewały występy
znanych i lubianych artystów.
Od wczesnego przedpołudnia
z wozu transmisyjnego Programu
Pierwszego Polskiego Radia na
skockim rynku nadawane były
„na żywo” audycje. Wzięli w nich
udział przedstawiciele skockiego magistratu z Burmistrzem
Tadeuszem Kłosem na czele:
Katarzyna Przybysz, Karolina
Stefaniak, Łukasz Ogórkiewicz
i Zbigniew Kujawa. Mobilizacja
sił rowerowych nie zawiodła. Na
rynek przyjechali cykliści ze Skoków i okolic. O muzyce łączącej
skockie pokolenia śpiewająco
opowiedzieli Antoni Wiśniewski
z Emeryckim Zespołem Śpiewaczym HARFA i Małgorzata
Wiśniewska z Grupą Artystyczną
SKOCZKI. W kolejnych wejściach antenowych słuchacze mogli dowiedzieć się o działalności
sportowej ORLIKÓW i ŻAKÓW
KS WEŁNA SKOKI od pań
kierujących grupami: Magdaleny
Bartkowiak i Katarzyny Trąbki.
O osiągnięciach Olimpijczyka
Łukasza Nowaka oraz sukcesach
sportowych jego brata Mateusza
opowiedział Wiesław Nowak.
Nie zabrakło wzmianki na temat
historii Skoków. Tutaj przed
mikrofonem zasiedli: Iwona Mi-

gasiewicz i Andrzej Surdyk. Młodych zdolnych reprezentowali na
antenie Radiowej Jedynki: Maciej
Kujawa i Side Effect.
W zabawie z Papa D uczestnikom nie przeszkodził nawet największy upał. Zespół Afromental
porwał wszystkich do tańca słowami: Jesteśmy tutaj dzięki Wam!
Jesteście wspaniali! Pamiętajcie,
że możecie osiągnąć wszystko, co
sobie wymarzycie. Późnym wieczorem dla znajomych Małgośka,
a dla wszystkich Maryla Rodowicz
nie musiała nikogo namawiać do
wspólnego śpiewania niezapomnianych przebojów. Ogromny
entuzjazm wzbudziło również
imponujące widowisko iluzjonisty
Macieja Pola, a specjalny program dla najmłodszych przygotowało Centrum Uśmiechu. Pokaz
sztucznych ogni zapierał dech
w piersiach, a stoiska patronackie karmiły pysznym jedzeniem
i nagrodami. W rolę Żółwika na
scenie wcielił się z wielkim powodzeniem Szymon Serafiński.
Strażacy OSP w Skokach chłodzili publiczność wodą, Policja i
Ochrona dbała o bezpieczeństwo
uczestników imprezy, a tym,
którym upał nadmiernie dokuczył
pomagali ratownicy medyczni.
Niezastąpiony pan Jacek, dwie
Anie, Zuzia i Karol byli jak zawsze „ na posterunku”. Teren
imprezy błyszczał, bo sprzątała
go na bieżąco niezawodna skocka
Firma. Pan Paweł bezawaryjnie
czuwał nad stałą dostawą prądu.
Przedstawiciele lokalnej prasy
byli również w pełnej gotowości.
Teren stadionu wraz z zapleczem klubu KS WEŁNA SKOKI
Dokończenie na str. 2
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Dokończenie ze str. 1
udostępnili przedstawiciele Zarządu Klubu. Wszystkim zebranym na
stadionie bardzo serdecznie podziękował Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki Tadeusz Kłos.

Podobnie jak w ubiegłym roku, obok przedpołudniowej audycji „Lato
z Radiem” nadawanej od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-12.00
i w niedziele w godz. 10.00-12.00, Radiowa Jedynka proponuje także
dwa dodatkowe pasma – „Lato z Radiem Extra” i „Lato z Radiem
Pod Gwiazdami”. Pierwsze z nich to interaktywny program z dużą
dawką muzyki, nadawany w godz. 16.00-23.00 w soboty i niedziele,
prowadzony przez Marię Szabłowską, Zbigniewa Krajewskiego, Małgorzatę Kościelniak i Marcina Kusego. Natomiast „Lato z Radiem
Pod Gwiazdami” pojawia się na antenie w nocy z soboty na niedzielę,
w godz. 23.00-3.00. W audycji Marcin Kusy opowiada o zbliżających
się występach gwiazd na trasie „Lata z Radiem” oraz podsumowuje
koncerty dnia. Nocna audycja jest także okazją do ponownego wysłuchania wszystkich „Piosenek Dnia Jedynki” z mijającego tygodnia.

Radiowa Jedynka zaprasza również na specjalną stronę internetową
latozradiem.pl, poświęconą tegorocznej audycji i trasie koncertowej.
Multimedialny serwis umożliwia zapoznanie się z „Latem z Radiem”
2015 od A do Z – internauci znajdą w nim m.in. wszystkie szczegóły
dotyczące koncertów, artystów, audycji, zespołu redakcyjnego „Lata
z Radiem”, konkursów i wiele innych ciekawostek. W wakacyjne soboty i niedziele, dzięki transmisji wideo na stronie, każdy będzie mógł
zobaczyć występy gwiazd „Lata z Radiem”.
Relacja z „Lata z Radiem” w Skokach – w postaci galerii zdjęć
i filmów – została zamieszczona w serwisie internetowym Miasta
i Gminy Skoki: www.gmina-skoki.pl oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach: www.bibliotekaskoki.pl, a także na portalu
społecznościowym FB.
Raz jeszcze kłaniamy się w podzięce wszystkim, którzy pomogli przy
organizacji imprezy i w szczególny sposób Mieszkańcom za wspaniałą
zabawę. W imieniu współorganizatora:
Elżbieta Skrzypczak
W artykule wykorzystano fragmenty informacji prasowej przygotowanej
przez Agencję Promocji Polskiego Radia S.A.
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UWAGA „DOPALACZE”
Przyszli na świat i w naszej społeczności
znaleźli swe miejsce na ziemi:
Weznerowicz Michalina 01.06.2015
Piotrowicz Kacper 10.06.2015
Korczak Borys 14.06.2015
Wieczorek Lena 18.06.2015
Bejma Jakub 02.07.2015
Zawistowski Dawid 04.07.2015
Nawrocki Alan 05.07.2015
Wruk Stanisław 11.07.2015
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Witkowska Karolina i Nowak Damian
Koralewska Marta i Białożyński Krystian
Michalik Monika i Błachowiak Dariusz
Graczyk Milena i Nowak Marcin
Urbaniak Karolina i Urbaniak Maciej
Woźniak Aleksandra i Dobrowolski Dawid
Banaszak Ilona i Dobski Krzysztof
Kowalska Dominika i Szymkowiak Mariusz
Gruszka Judyta i Przysiek Mikołaj
Gruszka Jowita i Krugiełka Michał
Bocian Joanna i Zyffert Robert
Bruss Daria i Wojtkowiak Tomasz
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku
na skockiej ziemi znaleźli:
Sarnowski Franciszek ur. 29.10.1938 w Łosińcu zm. 07.07.2015
Szymczak Renata ur. 10.09.1966 w Wągrowcu zm. 07.07.2015
Alamenciak Irena ur. 19.04.1947 w Przetocznicy zm. 08.07.2015
Zywert Mariusz ur. 28.04.1967 w Wągrowcu zm. 09.07.2015
Wiśniewski Jan ur. 14.06.1931 w Skokach zm. 11.07.2015

Przestroga zawarta w tytule artykułu nie wynika z informacji radiowych czy telewizyjnych. Od kilku miesięcy obserwujemy w naszym
wągrowieckim powiecie lawinowy wzrost przypadków zatrucia „dopalaczami”. W przypadku takich zatruć osobom tym udzielana jest pomoc
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale Pediatrycznym Szpitala
wągrowieckiego i Poradni Leczenia Uzależnień. Czym są dopalacze?
- Są to środki psychoaktywne działające podobnie jak narkotyki. Jaki
jest ich skład chemiczny? - Bardzo różny. Składnikiem bywa benzyna,
domestos (środek czyszczący), kret (środek do przeczyszczania kanalizacji), trutka na szczury, aktywne chemiczne składniki proszków do
prania itp.
Dopalacze są znacznie groźniejsze od alkoholu i klasycznych narkotyków. Znacznie szybciej uzależniają, po kilkunastu razach zażycia a w
niektórych przypadkach nawet po kilku razach zażywający odczuwa
głód tego środka i przymus zażywania. Ze wszystkich znanych środków
psychoaktywnych w sposób zmasowany i bardzo szybki uszkadzają
korę mózgową, powodując nieodwracalne zmiany. Ze względu na
chałupniczą produkcję i brak kompetencji chemicznych i farmaceutycznych producentów skład chemiczny zawarty w poszczególnych
„działkach” nie jest jednorodny. W związku z tym może się zdarzyć,
że jednorazowe zażycie spowoduje nieodwracalne zmiany w organiźmie, a nawet śmierć. Okres wakacji to czas, w którym młodzi ludzie
najczęściej próbują sięgać po zabronione środki. Dlatego apeluję do
rodziców - bądźcie uważni. Zwracajcie uwagę na zmiany zachowania
własnych dzieci. Nie zostawiajcie ich samopas. Rozmawiajcie z nimi
o ich problemach. W miarę możliwości starajcie się zagospodarować
im wakacyjny czas.
Krzysztof Ołdziejewski

DOM POMOCY
W JABŁKOWIE
Z ciekawym pomysłem wyszli mieszkańcy Jabłkowa, państwo Kozłowscy adaptując w profesjonalny sposób część zabudowań swojego
gospodarstwa na Dom Pomocy.

Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

KOMUNIKAT!

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

Ośrodek może przyjąć 24 starsze osoby, samotne, pragnące w spokoju cieszyć się życiem i godnie mieszkać wśród życzliwych, gotowych
do pomocy ludzi.
Pensjonariusze mają do swojej dyspozycji pokoje 1, 2 i 3 osobowe
z łazienką, jadalnię, salon z biblioteczką i telewizorem, konsultacje
lekarskie, całodobową opiekę pielęgniarską, rehabilitację, terapię
zajęciową i gimnastykę oraz opiekę duszpasterską na życzenie.
Karolina Stefaniak
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Wyróżnienie honorowych
krwiodawców

Podczas uroczystości Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu,
4 lipca, w Hotelu „Pietrak” wręczono odznaczenia i wyróżnienia,
a także podsumowano powiatowy konkurs krwiodawstwa, konkurs
rodzinny i karmienia piersią. Po odegraniu hymnu czerwonokrzyskiego
w formie prezentacji prezes PCK w Wągrowcu przedstawił działalność
czerwonokrzyską na terenie powiatu wągrowieckiego, ze szczególnym
uwzględnieniem honorowego dawstwa krwi i szpiku.
W uroczystości wzięli udział m. in: Tomasz Kranc – starosta wągrowiecki, Mirosław Welc – prezes Oddziału Rejonowego PCK w Pile,
przedstawiciele gmin z Gołańczy, Wapna, Damasławka, Mieściska,
miasta i gminy Wągrowiec, szpitala, policji, straży pożarnej, regionalnego centrum krwiodawstwa w Poznaniu.
Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień najbardziej zaangażowanym dawcom krwi i szpiku, a także uczestnikom
konkursów promujących zdrowie. Decyzją Wielkopolskiego Oddziału
Okręgowego PCK w Poznaniu Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi” zostali wyróżnieni: Maciej Janowiak – Skoki, Andrzej Kłosowski – Skoki, Daniel Woźny – Skoki, Krystian Słomiński – Potrzanowo,
Arkadiusz Słomiński – Kakulin, Paweł Grabiński – Lechlin, Dariusz
Widziński – Skoki, Piotr Seidler – Skoki, Piotr Michalak – Skoki.

Z otrzymania odznaki Zasłużony HDK PCK wynikają szczególne
przywileje na terenie ziemi wągrowieckiej: ulgi przy zakupie biletu do
Aquaparku i kina MDK, bezpłatne przejazdy komunikacja miejską
i wejścia na mecze piłki nożnej i ręcznej „Nielby”, poza kolejnością
do lekarza i apteki, ulgi przy zakupie niektórych leków. Na terenie
powiatu wągrowieckiego Zasłużeni HDK PCK posiadają największą
ilość przywilejów w kraju.
Decyzją Kapituły przy PCK w Wągrowcu tytuł ME DARE wraz ze
statuetką, na zakończenie działalności w honorowym dawstwie krwi
została wyróżniona Danuta Skałbania z Sławy Wlkp. Podsumowano
również Konkurs Rodzinny PCK, gdzie jeden z członków rodziny
zachęcił drugiego do dawstwa krwi i szpiku, wyróżnienia otrzymali
Aleksandra, Marcin Berendt z Skoków.
W imieniu władz samorządowych słowa uznania dla wągrowieckiego PCK, a szczególnie dla honorowych dawców krwi i szpiku wyraził
Tomasz Kranc, starosta wągrowiecki, który powiedział – „Dziękujemy
wam za bezcenny dar, którym dzielicie się z innymi”.
Jan Maćkowiak - prezes PCK w Wągrowcu

Możesz uratować komuś życie!!!
PCK w Wągrowcu zaprasza do honorowego oddawania krwi
i szpiku. Wszystkim chętnym oferujemy: bezpłatne badanie lekarskie,
oznaczenie grupy krwi, produkty regenerujące i wzmacniające organizm, usprawiedliwienie za dzień oddania krwi, a dla zamiejscowych
zwrot kosztów podróży. Po oddaniu 6 litrów (kobiet 5) PCK nadaje
tytuł zasłużony honorowy dawca krwi. Na terenie powiatu wągrowieckiego wszyscy Zasłużeni HDK PCK mogą korzystać z największej
ilości przywilejów w kraju. Z powyższych ulg mogą również korzystać Zasłużeni Dawcy Przeszczepu – szpiku. Punkt Krwiodawstwa
w Wągrowcu mieści się w budynku szpitala powiatowego i czynny
jest w: poniedziałek, wtorek i czwartek, zapisy w godzinach rannych.

SPOTKANIE PO LATACH

czyli
Zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza rocz. 1966- 1967
Dzisiaj, panie i panowie w „słusznym wieku”, a w czerwcu 1966 i 1967 roku uczniowie kończący klasę VII i VIII
Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Skokach,
23 maja 2015 roku spotkali się na Zjeździe Absolwentów.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w intencji zmarłych oraz cieszących się życiem koleżanek i kolegów, a także wychowawców. Ale
już przed Mszą, były serdeczne powitania i uściski wielu dawno nie
widzianych koleżanek i kolegów, które też kontynuowano po wyjściu
z kościoła. Po powitaniach, dawni uczniowie udali się do „swej budy”,
w której wspólnie spędzili 7 lub 8 szkolnych lat. Tutaj, mile witani przez
dyrektora Wiesława Berendta, pod jego przewodnictwem zwiedzili
Szkołę, której mury w tak szerokim gronie opuścili przed 49 laty. Bo
chociaż, w związku z ówczesną reformą oświatową wprowadzającą 8
klasową szkolę podstawową, część z nich ostatecznie ze szkołą pożegnała się za rok, tj. w roku 1967, to już nie było to samo. Swą wizytę
w Szkole upamiętnili wpisem do Kroniki Szkoły oraz pamiątkowym
zdjęciem, które przypominać będzie im ów uroczysty dzień.
Po wizycie w Szkole, już na luzie, spotkanie kontynuowano w Restauracji „Dworek Pod Złotą Podkową”, gdzie w imieniu Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, przybyłe koleżanki i kolegów oraz honorowych
gości nauczycieli i wychowawców: Aurelię Muszyńską i Wiesławę Pogodzińską, powitała Anna Gąsowska (Żołądkiewicz). Tutaj przy stole,
w trakcie obiadu, a następnie przy kawie i zimnym bufecie wspominano
wydarzenia oraz koleżanki i kolegów z ławy szkolnej i wychowawców,
którzy przygotowali ich do życia. Ale, spotkanie nie ograniczyło się
tylko do rozmów przy stole. Sympatyczną, miłą atmosferę tworzyli też
zaproszeni przez Komitet Organizacyjny muzycy: Piotr Wiśniewski
z synem Bartoszem, którzy zachęcali uczestników do wspólnego śpiewu
i do tańca. Ich muzyka i śpiew powodowały też, że nogi same rwały się
do tańców, które trwały do 2.00 w nocy.
Przy tym wszystkim, nie zapomniano też o zmarłych koleżankach
i kolegach oraz nauczycielach – ich pamięć uczczono przysłowiową
minutą ciszy, a wcześniej członkowie Komitetu Organizacyjnego na
grobach spoczywających na skockim cmentarzu zapalili znicze i złożyli
wiązanki kwiatów.
Ps.: W roku szkolnym 1965/ 1966 Szkołę Podstawową im Adama
Mickiewicza w Skokach ukończyło 41 uczniów Klasy VII A – wychowawczyni Elżbieta Żołądkiewicz oraz 34 uczniów Klasy VII B- wychowawca Janusz Wiśniewski, a w roku szkolnym 1966/1967 35 uczniów
Klasy VIII – wychowawca Elżbieta Żołądkiewicz.
W zjeździe udział wzięło 42 absolwentów. Od chwili ukończenia
szkoły zmarło 13 koleżanek i kolegów.
Edmund Lubawy
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Uroczystości Pierwszokomunijne 25 LAT KAPŁAŃSTWA
Naszych Dzieci
KSIĘDZA
W czerwcowym wydaniu naszej publikacji pisaliśmy o uroczystościach Pierwszokomunijnych, które po rocznej przerwie, w miesiącu
KRZYSZTOFA BURWIELA
maju odbyły się w Parafiach Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zamieściliśmy też zdjęcia dzieci dostępujących Sakramentu Eucharystii w Parafii
Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach.
Zgodnie z tradycją, dzisiaj publikujemy zdjęcia dzieci przyjmujących Pierwszą Komunię Świętą w Parafiach naszej Gminy. Zdjęcie
z Lechlina otrzymaliśmy dzięki uprzejmości proboszcza księdza Sławomira Komorskiego oraz rodziców, a pozostałe dzięki uprzejmości
Foto Video Mix.

31.05.2015- parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa w Lechliniedzieci w otoczeniu księdza Sławomira Komorskiego.

31.05.2015- Raczkowo - dzieci z parafii pw. Wszystkich Świętych
w Raczkowie oraz parafii pw. św. Michała Archanioła w Jabłkowie
z księdzem Mirosławem Węglarzem

24.05.2015 – Rejowiec – dzieci z parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Rejowcu – dzieci w obecności ks. Błażeja Czarneckiego.

24 maja 2015. w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa
w Skokach ksiądz Krzysztof Burwiel- rezydent Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie odprawił dziękczynną Mszę Świętą,
w której dziękował Bogu za 25 – lat kapłaństwa. Msza Święta
miała charakter koncelebrowany i w modlitwach Jubilatowi
towarzyszyli: ksiądz proboszcz Karol Kaczor i ksiądz dziekan
Marek Chmara z Parafii na Zielonych Wzgórzach w Murowanej Goślinie.
Ksiądz Krzysztof Burwiel
urodził się w Czempiniu,
gdzie spędził dzieciństwo
w domu rodzinnym i ukończył
Szkołę Podstawową. Następnie został uczniem Liceum
Zawodowego w Poznaniu, po
ukończeniu którego zdecydował się na służbę kapłańską.
W 1982 wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, w którym
studia ukończył w 1990 i w
dniu 24 maja w Archikatedrze
Poznańskiej z rąk Arcybiskupa Jerzego Stroby otrzymał
święcenia kapłańskie.
Po święceniach ksiądz
Krzysztof rozpoczął czynną
służbę duszpasterską w charakterze wikariusza. Najpierw
w kościele parafialnym w Solcu Wielkopolskim, a w kolejnych latach w parafiach: w Poniecu, Ryczywole, Tulcach, Bojanowie Poznańskim, Śremie i w Buku. Dalszą jego
pracę duszpasterską w parafiach przerwała choroba, która spowodowała, że ksiądz Krzysztof w październiku 2002 trafił na rekonwalescencję
do Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie.
Przebywając na Ziemi Skockiej stał się jednym z nas. Tu zyskał wielu
znajomych i przyjaciół. Jako ksiądz, służy min. pomocą w wypełnianiu
obowiązków duszpasterskich skockiej Parafii: odprawia Msze Święte,
z Sakramentem Komunii Świętej odwiedza chorych, sprawuje opiekę
duchowną nad osobami przynależnymi do Stowarzyszenia „Wesołe Misie” i odwiedza rodziny w ramach rocznych wizyt duszpasterskich. Ale,
jako człowiek, jest też członkiem skockiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach i bierze czynny udział w jego
działalności, a członkowie Związku uważają go za swego kapelana.
Osobowość księdza Krzysztofa Burwiela sprawiła, że w sprawowanej przez Niego Mszy dziękczynnej udział wzięło wielu życzliwych
Mu ludzi, a pieśni Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa” min.
„Biała sutanna” i „Lilio biała” towarzyszyły modlitwom. Ale wśród
modlitw znalazła się też część bardziej przyziemna-ludzka, w czasie
której zebrani w towarzystwie „Harfy” zaśpiewali Jubilatowi „100 lat”,
a przedstawiciele i delegacje: dzieci, ministrantów, katechetów, Matek
Różańcowych, Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej
oraz Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „ Harfa”, złożyli Mu życzenia,
wiązanki kwiatów i pamiątkowe oraz praktyczne upominki.
W godzinach południowych duchowni i świeccy przyjaciele księdza
Krzysztofa spotkali się w Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie na uroczystym obiedzie wydanym przez Jubilata.
Edmund Lubawy
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Aktywny wypoczynek DZIECI CO WY DO NAS MÓWICIE?!
Liturgicznej Służby Ołtarza parafii
pw. św. Mikołaja Bpa w Skokach

W dniach 19-25 czerwca br. Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO) parafii
pw. św. Mikołaja Bpa w Skokach wypoczywała na wycieczce w Zakopanem zorganizowanej przez ks. wikariusza Bartosza Gallasa. Bazę noclegową stanowił klasztor OO. Bernardynów pw. św. Antoniego z Padwy
na Bystrem w Zakopanem. Choć to przedbiegi wakacji kondycja dopisywała, zatem czas spędzony na południu naszego kraju wykorzystaliśmy
owocnie. Pierwszego dnia pobytu – w sobotę 20 czerwca wybraliśmy
się na zapoznanie z Zakopanem i okolicą, pierwsze kroki kierując pod
Wielką Krokiew. Miejsce to dla kibiców skoków narciarskich jest szczególne i symboliczne. Wyciągiem wjechaliśmy na górę. Widok ze skoczni
w dół nie jednego uczestnika przyprawił o zawrót głowy. Spod skoczni
poszliśmy Drogą Pod Reglami do Doliny Strążyskiej, którą dotarliśmy
do Polany Strążyskiej. Stąd wdrapaliśmy się na Czerwoną Przełęcz, by
następnie zdobyć Sarnią Skałę (1377 m.n.p.m.). W drodze powrotnej
przez Czerwoną Przełęcz zeszliśmy Doliną Białego do Wielkiej Krokwi.
Drugiego dnia (w niedzielę) przez Kuźnicę poszliśmy zdobywać
Kasprowy Wierch (1987 m.n.p.m.). Po kilku godzinach mozolnej wspinaczki udało się. Drogę powrotną nieco sobie ułatwiliśmy zjeżdżając
kolejką linową.
W poniedziałek pojechaliśmy do Kir, skąd początkowo Doliną Kościeliską ruszyliśmy czerwonym szlakiem na Ciemniak (2096 m.n.p.m.).
szliśmy, szliśmy i prawie się udało. Widoki przepiękne, widoczność
świetna, tatrzańskie łąki pięknie ukwiecone.
Czwartego dnia zdobyliśmy Morskie Oko (1395 m.n.p.m.) W trakcie
kilkugodzinnej wędrówki towarzyszyło nam duże zachmurzenie i raz
po raz padający deszcz. Ostatniego dnia pobytu w środę poszliśmy na
zakupy lokalnych specjałów – różnych serów na targ pod Gubałówką.
Potem obolałe nieco nogi i nie tylko wymoczyliśmy na zakopiańskich
termach. Tego dnia wieczorem nie mogło zabraknąć jednego elementu,
a mianowicie „szkoły liturgicznej” gdyż każda okazja jest dobra aby
doskonalić umiejętności związane ze służbą w kościele parafialnym.
Każdego dnia także uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej
w kaplicy domowej klasztoru OO. Bernardynów.
Wyjazd zorganizowano dzięki ludziom dobrej woli, którzy w różny
sposób wsparli grupę skockich ministrantów i lektorów. Bóg zapłać
Każdemu za okazane serce.
Kilka tygodni wcześniej, na przełomie marca i kwietnia br. skockie LSO
uczestniczyło w rozgrywkach VI Mistrzostw Archidiecezji Gnieźnieńskiej
w Piłce halowej. Mistrzostwa rozegrano w trzech kategoriach wiekowych,
a mianowicie: ministranci (szkoła podstawowa), lektorzy młodsi (gimnazjum) i lektorzy starsi (szkoły ponadgimnazjalne). W tym roku najpierw
rozegrano turnieje kwalifikacyjne w Kiszkowie, Murowanej Goślinie
i Inowrocławiu (zespoły ze Skoków grały w Murowanej Goślinie), a następnie finały archidiecezjalne w Murowanej Goślinie. Do tychże finałów
zakwalifikował się zespół lektorów starszych zajmując ostatecznie razem
z zespołem parafii pw. św. Jana Apostoła z Mogilna czwarte miejsce.
Łukasz Ogórkiewicz

Większości starszych wiekiem czytelnikom bardziej lub mniej znane
są słowa używane w gwarze poznańskiej. Nie mają oni kłopotów z rozszyfrowaniem zdań popularnej rymowanki: „W antrejce na ryczce /
Stały pyry w tytce, /Przyszła niuda, spucła pyry /A w wymborku umyła
giry.”, natomiast wiele trudności sprawia im zrozumienie tego, co
mówią ich wnuki.
Mamy wakacje, w czasie których nierzadko gościmy swoich ukochanych wnuków. Z przerażeniem konstatujemy, że ich nie rozumiemy.
Nie chodzi tu tylko o różnice w poglądach, czy ocenie świata, ale także
o zwykłe porozumiewanie się. Język, którym posługują się dzieci naszych dzieci brzmi dla nas jak język obcy.
Czy należy się martwić, czy walczyć ze zjawiskiem jakim jest język
młodzieżowy? A może trzeba zacząć się uczyć tego nowego dla nas języka?
Młodzież zawsze miała, ma i będzie miała swój specyficzny język,
którym pragnie wyrażać siebie i definiować otaczający świat, do którego
chce w jakimś stopniu się dopasować, albo przeciwko niemu buntować.
Powtarzając za znanym językoznawcą prof. Janem Miodkiem trzeba
jednak przyznać, że nie było jeszcze w dziejach okresu, w którym różnica
między polszczyzną ludzi starszych i w średnim wieku a pokoleniem
najmłodszym byłaby tak wyraźna.
Po roku 1989 nierzadko język potoczny zastąpił poprawną czystą
polszczyznę. Obserwujemy to zjawisko nie tylko w zachowaniach komunikacyjnych młodzieży, ale także w oficjalnych wystąpieniach osób,
od których oczekiwalibyśmy większej dbałości o słowo.
Język młodzieżowy cechuje duża żywiołowość i kreatywność, co może
i jest zjawiskiem niegroźnym i przemijającym, ale także coraz większa
brutalizacja i wulgaryzacja, co może niepokoić, choć nie powinno dziwić, zważywszy, że i rzeczywistość staje się także coraz brutalniejsza.
Młodzi ludzie traktują język jako narzędzie nie tylko do porozumiewania się, ale także jako wyznacznik oryginalności i przynależności
do określonej grupy społecznej. Używanie gwary wzmacnia bowiem
więź środowiskową, oraz przekonanie członków grupy o swojej wyjątkowości. Jest wyrazem buntu przeciwko światu oraz specyficznym
kodem, który dzięki temu, iż jest niezrozumiały dla osób spoza środowiska pozwala uniknąć kontroli dorosłych i spowodowanych nią
sankcji kontrolnych.
Nie da się nie zauważyć, że język młodych to jest język pełen skrótów,
ucięć, a w jego tle jest angielszczyzna. To efekt nie tylko korzystania
z elektronicznych form komunikacji, ale także przenikania się języków.
Starsi wtrącali rusycyzmy lub germanizmy, nawet nie mając pełnej tego
świadomości, a młodzi anglicyzmy, bo jest to obecnie wiodący język
obcy nauczany w szkołach.
Młody człowiek witając się powie „hallo”; on nie patrzy tylko „luka”,
podchodzi do życia „lajtowo”, a coś jest albo „oldskulowe” albo „niuskulowe”. Rzadko powie „przepraszam”, które zastąpi słowem „sorki”.
Nie można bezkrytycznie czerpać z języka angielskiego, ale nie wolno
zapominać, że język używany przez środowisko młodzieżowe ulega
zmianom, jest nietrwały. Byle tylko nie stał się manierą i nieznośną
pozą, która pozostanie na dłużej i z czasem zacznie śmieszyć.
Młodzieży można wybaczyć posługiwanie się skrótami, zapożyczeniami, bo często świadomie łamiąc zasady językowe i kulturowe chce
zamanifestować swoją odmienność, dystans do świata dorosłych i norm
przez niego wyznaczonych.
Ważne jest, żeby jednak nie zatraciła się w owych skrótach językowych, zapożyczeniach i wulgaryzmach i potrafiła posługiwać się
piękną polszczyzną, wyrafinowanym słownictwem świadczącym o poziomie człowieka.
A dziadkom radzę uzbroić się w cierpliwość i nie nadużywać znanego
stwierdzenia ”Ta dzisiejsza młodzież jest nie do zniesienia” i mieć
nadzieję, że większość tych młodych za lat kilka zapomni o „spoko’,
nara”, „w porzo”. Póki co, to polecam zakupienie np. „Słownika slangu młodzieżowego” czy „Słownika gwary uczniowskiej” i „skumacie”
Państwo „o co biega”.
I.K.

7

„czy mnie jeszcze pamiętasz?”

Skoki i Skoczanie
w starym obiektywie
W „Wiadomościach Skockich” z m-ca września 2013 rozpoczęliśmy
nasz cykl publikacji poświeconych dawnym Skokom i ich mieszkańcom.
Przypomnieliśmy wówczas historię powstania i działalność Zespołu
Śpiewaczego „Harfa” AD 1967 oraz postacie pierwszych członków
tego Zespołu. Ale ówczesna „Harfa”, będąca swego rodzaju chlubą
Skoków nie wzięła się z niczego. Jej podwaliny dali ”śpiewacy” działający wcześniej w chórze kościelnym i w Młodzieżowym Zespole Pieśni
i Tańca ZMS oraz potrafiący ich skupić w jedną całość dyrygent tego
Zespołu- nauczyciel Szkoły Podstawowej Janusz Wiśniewski. I właśnie
działalności tego Zespołu poświęcamy obecne wspomnienia.

Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca powstał w ostatnich miesiącach
zimowych 1961 i działał do sierpnia 1967. W tym czasie pod okiem niezastąpionego opiekuna, wychowawcy i dyrygenta Janusza Wiśniewskiego
swe umiejętności rozwijało i doskonaliło, a swymi występami na scenach,
nie tylko skocką publiczność zabawiało kilkadziesiąt młodych dziewcząt
i chłopców. Nie dysponujemy materiałem dokumentującym pierwsze lata
pracy Zespołu. Do dzisiaj natomiast zachowała się pełna dokumentacja
z działalności Zespołu w okresie od m-ca września 1964 do m-ca sierpnia
1967. Z niej dowiadujemy się, że w 1964 jego część chóralną tworzyły
dziewczęta: Giersig Ewa - sopran, Frąckowiak Urszula – sopran, Fertsch
Danuta - sopran, Forycka Dorota – sopran, Kielma Krystyna –sopran,
Mazurek Maria - alt I, Zaremba Zofia –alt I, Kubińska Zofia –alt II,
Kapusta Helena – alt II i Połczyńska Urszula – solistka sopran.
W grupie tanecznej natomiast swe umiejętności doskonalili i na scenie
publiczność bawili: dziewczęta: Gołembowska Maria, Lica Danuta, Michalak Alicja, Talar Maria, Wdowska Apolonia, Ślósarczyk Janina oraz
chłopcy: Kubiński Mieczysław, Frąckowiak Zygmunt, Orchowicz Jerzy,
Kostrzewa Tadeusz, Wiśniewski Antoni i Wilczyński Bogdan.
Z dziennika zajęć dowiadujemy się, że w trakcie działalności Zespołu
jego członkowie w każdym tygodniu spotykali się na dwóch dwugodzinnych próbach, na których przygotowywali swój repertuar. W okresie od
września 1964 do sierpnia 1965 r. ćwiczyli bardzo popularne w tych czasach
pieśni masowe, min. „Ukochany kraj”, „Tysiące rąk”, „Tu idzie młodość”,
„Gdy naród do boju” oraz równie popularne pieśni żołnierskie i partyzanckie, które uzupełniały wykonywane zarówno w języku polskim ,jak
i w rosyjskim pieśni i piosenki radzieckie. Ale podążając z duchem czasu
do swego repertuaru wprowadzili też popularną „Balladę bieszczadzką”
i rozsławione przez robiące w tym czasie furorę „Ali Babki”, powszechnie
ulubione, wykonywane na trzy głosy „Batumi”. Program uzupełniały popularne polskie pieśni i piosenki ludowe, które często towarzyszyły układom
tanecznym. Niemniej intensywnie pracowali członkowie Grupy Tanecznej
przygotowujący nie tylko oberki i kujawiaki oraz wiązanki tańców ludowych, ale i pełnego dostojeństwa i godności „Poloneza”.
Efekty tych prób podziwiali min. uczestnicy: Inauguracji Roku Kultu-

ralnego w Bliżycach, Festiwalu Pieśni Radzieckiej w Damasławku, Święta
1 Maja w Skokach, Święta Ludowego w Bliżycach i w Wągrowcu oraz
Święta Odrodzenia w Skokach i w Wągrowcu.
Jeszcze bardziej intensywną działalność Zespół przejawiał w kolejnych
latach, w których żadna poważna uroczystość w powiecie nie odbyła się
bez jego udziału.
We wrześniu 1965 swą przygodę z Zespołem rozpoczęli min.: Kapusta
Józef, Połczyński Bernard i Rochowiak Stefan i oni już wraz z pozostałymi
jego członkami swymi występami umilali pobyt uczestnikom: Wojewódzkiej Wystawy Rolniczej w Wągrowcu, Powiatowego Święta Plonów w Damasławku, otwarcia Domu Kultury w Popowie Kościelnym i Powiatowego
Święta Ludowego w Siedleczku oraz wszelkich uroczystości i akademii
w Skokach i na terenie byłej Gromadzkiej Rady Narodowej, min. w Rościnnie, Rakojadach i w Rejowcu. W listopadzie rozpoczęto udane próby
zorganizowania orkiestry, a już w lutym 1966 r. Zespół „Stejan”, z czasem
określany jako „Kowole”, przygrywał do tańca na Karnawałowej Zabawie Młodzieżowej. Od tego czasu jego muzyka zawsze już towarzyszyła
zarówno chórowi, jak i zespołowi tanecznemu w trakcie ich występów na
scenie. Publiczność oprócz wciąż poszerzanego repertuaru pieśni masowych, żołnierskich i obrzędowych usłyszała min. „Czarnuszkę” – 4 głosowy
utwór z solistą, wykonywaną na 2 głosy piosenkę humorystyczną „Trzy
panienki” oraz 3 głosową „Czambałałajkę” i w wykonaniu chóru z solistą,
„Czterdzieści kasztanów”. Zobaczyła też wiele nowych tańców ludowych
i stanowiących nowość w wykonaniu Zespołu, tańców towarzyskich.
W sierpniu i we wrześniu 1966. Zespół uatrakcyjniał Dożynki w Skokach,
w Mieścisku i w Damasławku. We wrześniu koncertował też w Wągrowcu,
a jego pieśni partyzanckie i żołnierskie towarzyszyły odbywanym w okresie
jesienno zimowym na Ziemi Skockiej na podsumowanie i zakończenie
obchodów 1000 - lecia Państwa Polskiego, spotkaniom mieszkańców
z oficerami Wojska Polskiego.
Od stycznia 1967 Zespół przygotowywał repertuar do obchodów 50 –
lecia Rewolucji Październikowej, a w dniu 28 lutego w Wągrowcu w duecie
i w chórze zaprezentował w języku polskim pieśni radzieckie pt :„Płynie
rzeka” oraz „Kocham życie” i „Sewastopolski walc ”. Z kolei 15 kwietnia
duet Zespołu wystąpił przed publicznością w sali TPPR w Poznaniu, a 23
kwietnia w Sali nad „Pałuczanką” w Wągrowcu. W kwietniu członkowie
Zespołu koncertowali też na odbywającym się w Szkole Podstawowej
w Skokach z udziałem 180 uczestników spotkaniu z aktorami teatralnymi:
Marią Deskur i J .Chrobal. Bardzo intensywną działalność Zespołu widzimy i w kolejnych tygodniach, a składały się na nią koncerty: 30 kwietnia
w Amfiteatrze w Wągrowcu - na uroczystościach z okazji Święta 1 Maja, 7
maja w Sali Banku Spółdzielczego w Skokach - na spotkaniu z żołnierzami
Wojska Polskiego, 14 maja w Damasławku – na Powiatowych Obchodach
Święta Ludowego, 20 maja w Sali Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wągrowcu - na spotkaniu w Dniu Działacza Kultury, 22 lipca
w Skokach - na uroczystościach z okazji Święta Odrodzeni Polski. Po tak
intensywnej działalności koncertowej jeszcze w sierpniu przygotowywano nowy program, a w nim utwór przebojowy „Dziękuję Ci serce” oraz
„Marynarz”. Niestety, program ten nie ukazał się już na scenie. Przez cały
okres działalności Zespołu następował w nim ruch osobowy. Z różnych
powodów, często z uwagi na naukę i pracę oraz wstępowanie w związki
małżeńskie lub powołania do służby wojskowej, ale i ze względu na zmianę
miejsca zamieszkania, członkowie rezygnowali z udziału w pracy Zespołu.
Ale zawsze znajdowali się chętni, którzy zasilając jego szeregi, pozwalali na
płynne uzupełnianie składu i zapewnienie ciągłości jego działania. Jednak
w tym czasie trudności się skumulowały – 2 członkinie wyszły za mąż, a 2
członków zostało powołanych do służby wojskowej. Równocześnie powstał
pomysł utworzenia bardziej atrakcyjnej, skupiającej różne grupy wiekowe,
reprezentacyjnej „Harfy”. Rozpoczęły się jej próby pod kierownictwem
Janusza Wiśniewskiego i w niej tez kontynuowali swą działalność sceniczno-artystyczną zakochani w śpiewie młodzieżowcy. Tak więc dojrzała
decyzja o rozwiązaniu Zespołu, co nastąpiło w sierpniu 1967.
Ps. Na naszej „Starej fotografii” utrwaleni zostali członkowie ówczesnego Zespołu Tanecznego: - w grupie dziewcząt /patrząc od lewej/: Maria Gołembowska /
Wilczyńska/, Urszula Połczyńska /Kubińska/, Dorota Forycka /Pilaczyńska/, Zofia
Kubińska /Starzyńska/ i Helena Kapusta /Kukurenda/ - w grupie chłopców: Jerzy
Orchowicz, Antoni Wiśniewski, Mieczysław Kubiński i Zygmunt Frąckowiak.

Edmund Lubawy
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ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA ZA ROK 2014
Uchwałą nr IX/48/2015 z dnia 2 czerwca 2015 Rada
Miejska Gminy Skoki zaakceptowała działalność Burmistrza w roku 2014 i udzieliła Mu jednogłośnie absolutorium.
Udzielenie absolutorium poprzedziło równie jednogłośne podjęcie
Uchwały nr IX/47/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Skoki za 2014 oraz wysłuchanie i przyjęcie przez Radę:
- Opinii Komisji Rewizyjnej Rady o wykonaniu budżetu Miasta
i Gminy Skoki za 2014 oraz Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie
wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki absolutorium za 2014
- Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Miasta i Gminy o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium za 2014
- Opinii stałych Komisji Rady do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2014 r.
Z w/w wniosków, opinii i uchwał wynikało co następuje:
Uchwalony przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian w ciągu
roku przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 34 056 465,56 zł.
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 33 682 530,19 zł, co
stanowi 98,90% planu, przy czym dochody bieżące wykonano w 99,41
%, natomiast majątkowe w 88,82%.
Uchwalony przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian w ciągu roku
przewidywał realizację wydatków w kwocie 35 355 245,56 zł. Wydatki
zostały wykonane w kwocie 33 140 959,70 zł, co stanowi 93,74% planu,
a wydatki bieżące w 94,18% i majątkowe w 91,34%.
Zaległości w realizacji wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych
i pozostałych dochodów wyniosły na koniec 2014 ogółem 2.799.830,71
zł, w tym 63.576.55 zł odsetek. W stosunku do roku 2013, zaległości
te wzrosły o kwotę 354.088,72 zł ogółem. Komisja zwróciła uwagę na
wzrost zaległości w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu
wieczystego użytkowania oraz czynszów mieszkaniowych i dzierżaw,
które zwiększyły się odpowiednio o 87,07% i 5,30%. Wzrost ten
spowodowany jest przede wszystkim nie regulowaniem zobowiązań
przez tych samych długoletnich dłużników, a prowadzona egzekucja
komorników nie daje oczekiwanego rezultatu, z powodu przedłużających się procedur, czy też braku majątku dłużników możliwego do
zajęcia. Ponadto, w wyniku nowej wyceny gruntu opłata za wieczyste
użytkowanie gruntu znacznie wzrosła, a to z kolei spowodowało wzrost
zaległości, w tym u największego dłużnika o ponad 6.000 zł. W dziale
756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
zaległości wzrosły o 332,38%, co stanowi kwotę 14.603,88 zł i jest
głównie spowodowane powstaniem w omawianym okresie zaległości
nowego dłużnika w wysokości 13.000 zł. Zaległości z tytułu podatku od
nieruchomości, od osób fizycznych zwiększyły się o 7,92%, przy czym
główny wpływ na ich wzrost mają nowo powstałe zaległości 3 podatników z roku 2014 o łącznej kwocie 91.000 zł. O 7,91% wzrosły zaległości
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i w większości dotyczą tych samych osób. Zaległości z wpływów z tytułu innych
lokalnych opłat, dotyczą w główniej mierze opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, która na koniec 2014 wyniosła 170.811,65
zł. W stosunku do tych zaległości wysłano 1.386 upomnień na kwotę
142.015,92 zł, a dalsza jej egzekucja jest prowadzona w 2015, stosownie do zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. W miesiącu kwietniu 2015 wysłano 122 tytuły wykonawcze
do Urzędu Skarbowego w Wągrowcu, dotyczące 2013. W najbliższym
czasie prowadzona będzie egzekucja zaległości powstałych za lata 2014
i 2015. Natomiast w dziale 852 – Pomoc społeczna zaległości z tytułu

zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wzrosły o 19,15%
co z kolei jest spowodowane wzrostem liczby dłużników oraz kwot
wymagalnych do zapłaty.
W okresie 2014 wyegzekwowano łącznie 211.175,16 zł należności
zaległych z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych, i tak:
- podatek od nieruchomości 		
- 122.166,76 zł
- podatek rolny 		
- 43.182,04 zł
- podatek leśny 		
		
- 2.343,82 zł
- podatek od środków transportowych
- 2.278,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi				
- 41.203,94 zł
4.W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie
176.200,00 zł.
Są to rezerwy;
1/ ogólna w kwocie 45.600 zł
2/ celowe w wysokości 130 000 zł, z tego:
a/ na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzysowego
- 95.000 zł,
b/ na współpracę z zagranicą - 10.000 zł,
c/ realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 25.000 zł,
d/ na drobne zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu
roku - 600 zł.
5. Budżet 2014 roku wykonano z nadwyżką w kwocie 541.570,49 zł,
przy planowanym deficycie w wysokości 1.298.780 zł.
6. Na dzień 31 grudnia 2014r. Gmina posiadała następujące zobowiązania;
- z tytułu kredytów i pożyczek - 4. 966.445,00 zł
- pozostałe zobowiązania – 926.284,01 zł.
Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiegała terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W 2014r. roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę
1.045.660,00 zł
Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły 14,74 %
w stosunku do wykonania dochodów.
7. Upoważnienia:
7.1 Realizując budżet Burmistrz wprowadził w nim zmiany na podstawie 17 zarządzeń. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów,
a także szeregu zmian wprowadzonych w ramach działów w zakresie
wydatków bieżących, oraz 7 zmian w wydatkach majątkowych między
zadaniami w ramach działu na kwotę 126.000 zł.
7.2 W omawianym okresie nie lokowano środków w innych bankach,
a także nie zaciągnięto kredytu na pokrycie występującego w ciągu
roku deficytu budżetowego.
7.3 W Uchwale budżetowej Rada Miejska Gminy ustaliła kwotę
4.000.000 zł, do której Burmistrz mógł samodzielnie zaciągać zobowią-
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zania. W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie 43.963,55 zł. Ponadto, na podstawie upoważnienia
zawartego w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy, Burmistrz zaciągnął w wysokości 1.747.299,89 zł
zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczały poza
rok budżetowy.
7.4 Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć.
7.5 Rada Miejska Gminy Skoki, w uchwale w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej upoważniła Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , które Burmistrz
wykorzystał w kwocie 819.724,42 zł.
8. Z budżetu gminy udzielono dotacje bieżące w kwocie 4.040.315,06 zł
w tym podmiotowe:
- dla następujących podmiotów:
- Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
841.299,00 zł
- Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”
1.810.184,18 zł
- Niepublicznemu Przedszkolu Artystycznemu w Potrzanowie		
					
344.505,90 zł
- Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Tęcza”
633.715,32 zł
- oraz dotacje celowe dla:
- Powiatu Wągrowieckiego		
150.000,00 zł
- Gminy Murowana Goślina		
37.494,87 zł
- Miasta Poznań				
12.042,31 zł
- Miasta Wągrowca			
3.305,96 zł
– Gminy Wągrowiec			
1.672,00 zł
– Gminy Mieścisko			
6.484,86 zł
– Miasta Luboń				
2.269,31 zł
– Gminy Kiszkowo			
1.411,46 zł
– Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”
3.253,89 zł
- Gminy Piła				
522,00 zł
- Gminy Mieścisko 			
2.511,00 zł
- na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
9.978,00 zł
- na wypoczynek letni dzieci i młodzieży
20.000,00 zł
- na zapewnienie pomocy
hospicyjno – paliatywnej			
20.000,00 zł
- na wsparcie i działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa
w życiu społecznym oraz poprawy stanu fizycznego
i psychicznego seniorów 		
14.665,00 zł
- na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych
i sportowo -rekreacyjnych o zasięgu gminnym
i pozagminnym				
125.000,00 zł
- a także dotacje inwestycyjne w kwocie
220.000,00 zł
w tym celowe:
- dla Biblioteki Publicznej w Skokach
220.000,00 zł
9. W 2014r. wydatki bieżące zrealizowano w 94,18 %, a majątkowe
w 91,34%.
10. W roku 2014 wydatkowano na inwestycje 5.030.100,79 zł na
dalszą rozbudowę urządzeń komunalnych, budowę i modernizację
placówek oświatowych, świetlic dróg, chodników, placów zabaw i boisk,
a w szczególności :
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sława Wielkopolska
w ramach przedsięwzięcia - Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy
wraz z przepompowniami i zbiornikiem wyrównawczym,
- zakup wiaty przystankowej na Plac Powstańców Wielkopolskich,
- budowę nawierzchni ulic w Skokach- Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa,
- budowę ulic osiedla Topolowa I i Topolowa II,
- budowę drogi w Rejowcu,
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie,
- wykup gruntów pod drogi,
- budowę wjazdu z ulicy Wągrowieckiej na parking wewnętrzny Urzędu,

- utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do posesji położonych pomiędzy ul. Wągrowiecką, a K. Wielkiego,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Lechlinie,
- utwardzenie placów i chodników z kostki betonowej pochodzącej
z demontażu w miejscowości Pawłowo Skockie, Lechlin i Miasto
Skoki na powierzchni ok. 800m2
- modernizację i przebudowę budynku komunalnego w Skokach przy
ul. Wczasowej
- prace modernizacyjne budynku gospodarczego w Łosińcu,
- budowę strategii rozwoju Gminy,
- zakup nowych komputerów,
- zakup sprzętu elektronicznego do sal szkolnych,
- modernizację sal w Przedszkolu,
- wykonanie odwodnienia terenu pod budynkiem gimnazjum wraz
z zabezpieczeniem fundamentów i dachu istniejącego budynku,
- zakup maszyny czyszczącej
- termomodernizację budynku GOZ III etap i modernizacja pomieszczeń,
- zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia,
- budowę oczyszczalni wód odpadowych – separator wraz z piaskownikiem,
- wpłaty Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – kanalizacja Puszcza Zielonka I i II,
- zakup materiałów do wymiany sieci wodociągowej z przyłączami
w ulicy Poznańskiej,
- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Kościuszki w Skokach,
- rekultywację nieczynnego składowiska odpadów komunalnych
w Rejowcu,
- wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej
w Stawianach,
- remont i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach,
- budowę wiaty rekreacyjnej w Potrzanowie,
- modernizację budynku rekreacyjno–biesiadnego w Łosińcu,
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej i boiska sportowego
w Rościnnie,
- budowę infrastruktury rekreacyjno sportowej przy Bibliotece Publicznej w Skokach,
- oświetlenie stadionu miejskiego w Skokach i modernizacja budynku
na stadionie,
- budowę placów zabaw w Rościnnie i Rakojadach z funkcją miejsca
przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki,
- budowę placu zabaw w Sławicy, Kakulinie i Niedźwiedziach, wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Glinnie, zakup urządzeń zabawowych .
11. Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa na następujące zadania;
I. Projekty dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013:
1. „Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy
szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki”.Wys. dofinansowania: 25.000 zł. Wartość zadania: 47.318,64, zł
2. „Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy
szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki” Wys. dofinansowania: 25.000 zł. Wartość zadania: 46.098,80 zł
3. „Aktywni seniorzy w Gminie Skoki”. Wys. dofinansowania: 31.529,48
zł. Wartość zadania: 40.393,20 zł
4. „Sieć wodociągowa w miejscowości Sława Wlkp. w gminie Skoki”.
Wys. dofinansowania: 64.174,00 zł. Wartość zadania: 412.489,06 zł
5. „Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach,
gm. Skoki – etap I”. Wys. dofinansowania: 86.508,00 zł. Wartość
zadania: 168.953,70 zł
6. „Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Kuszewo, gm. Skoki”. Wys.
dofinansowania: 5.904,00 zł. Wartość zadania: 9.077,40 zł
7. „Zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania dla świetlicy
wiejskiej w Stawianych, gm. Skoki”. Wys. dofinansowania: 19.745,39
zł. Wartość zadania: 53.201,61 zł
Dokończenie na str. 10
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8. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kakulin i Niedźwiedziny,
gm. Skoki”. Wys. dofinansowania: 58.500,00 zł. Wartość zadania:
99.103,89 zł
II. Projekty dofinansowane ze środków WRPO na lata 2007-2013
1. „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów
przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Skoki”.
Planowana wysokość dofinansowania: 225.000 zł. Wartość zadania:
300.000 zł.
Realizacja przedsięwzięcia pierwotnie była planowana na lata 20142015, ale w związku z przedłużającymi się procedurami, wykonanie
całości zadania przesunięto na rok 2015.
III. Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa i samorządu województwa:
„Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzanowie, gm. Skoki”. Wys. dofinansowania: 27.847,35 zł. Wartość zadania: 47.214,88 zł
Większość z przedstawionych powyżej dotacji została rozliczona pod
koniec 2014 roku, a środki wpłynęły w I kwartale 2015 roku.
12. Zarówno aktywa, jak i pasywa w bilansie z wykonania budżetu
Gminy na koniec 2013 r. stanowiły kwotę 1.308.281,84 zł, w stosunku do roku poprzedniego na koniec 2014 r. zwiększyły się do kwoty
1.774.044,30zł.
Na koniec roku na rachunku bankowym budżetu znajdowało się
1.610.538,94 zł środków pieniężnych, a także 161.655,36 zł należności.
Zobowiązania stanowiły kwotę 4.966.800,82 zł, w tym zobowiązania
finansowe /kredyty/ wynosiły 4.966.445,00 zł. Na koniec 2014r. skumulowany wynik budżetu stanowił kwotę – 4.481.004,72 zł.
Natomiast wartość aktywów i pasywów wykazana w bilansie łącznym
jednostek budżetowych i zakładu budżetowego zwiększyła się w ciągu
2014 roku z kwoty 106.649.811,10 zł do wysokości 110.896.665,56 zł,
przy czym aktywa trwałe wzrosły z kwoty 102.184.372,61 zł do wysokości
105.623.292,57 zł, a obrotowe z kwoty 4.465.438,49 zł do wysokości
5.273.372,99 zł. Zwiększenie wartości aktywów trwałych spowodowane
zostało przede wszystkim ujęciem w księgach realizowanych w omawianym okresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wzrostem należności długoterminowych, natomiast aktywów obrotowych wzrostem
należności krótkoterminowych. Wynik finansowy netto zwiększył się
z kwoty 7.734.209,66 zł do wysokości 8.556.806,21 zł.
W rachunku zysków i strat jednostki przychody netto z podstawowej
działalności operacyjnej według stanu na koniec roku 2013 wynosiły 32.496.640,92 zł, a na koniec roku 2014 34.376.366,08 zł, w tym
przychody z tytułu dochodów budżetowych odpowiednio 30.758.418,33
zł i 32.280.220,35 zł. Natomiast koszty działalności operacyjnej na koniec 2013 roku stanowiły kwotę 26.686.668,27 zł, a na koniec 2014 roku
28.731.933,37 zł. Przychody finansowe, na koniec 2013 roku wynosiły
202.173.96 zł, a koniec 2014 429.350,53 zł. Ponadto koszty finansowe
na koniec 2013 roku zamknęły się kwotą 231.979,93 zł, a na koniec
2014 roku kwotą 162.357,13 zł.
13.Według stanu na dzień 31.12.2014r. Gmina posiada grunty o wartości 37 093 851,50 zł
w tym :
- grunty będące własnością Gminy Skoki nie oddane w użytkowanie
wieczyste o powierzchni 617,1424 ha o wartości szacowanej na kwotę
31 987 364,50 zł.
- grunty będące własnością Gminy Skoki oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 14,9364 ha – wartość 4 814 920,25 zł
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym przez Gminę Skoki o powierzchni 3,0279 ha o wartości 291 566, 75 zł
Budynki i lokale będące własnością Gminy stanowią wartość
16 059 034,00 zł. Ponadto Gmina posiada obiekty inżynierii lądowej
i wodnej o wartości 32 112 803,00 zł urządzenia techniczne i maszyny
o wartości 710 733,12 zł, a także środki transportu wycenione na kwotę
215 040,00 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 2014r., z tytułu wykonywania prawa własności uzyskano następujące dochody:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 54 810,27 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 220 322,54 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 1 157 527,39 zł.
- wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 103 183,30 zł
Biorąc pod uwagę w/w stwierdzenia Rada Miejska uznała, że budżet
Gminy w roku 2014 był zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym realizowany prawidłowo, a podejmowane przez Burmistrza
decyzje przyczyniły się do rozwoju Gminy i do poprawy warunków życia
jej mieszkańców, akceptowała działalność Burmistrza i udzieliła mu
absolutorium za rok 2014, co nastąpiło poprzez podjęcie cytowanej
na wstępie Uchwały nr IX/48/2015.
Edmund Lubawy

X SESJA RADY MIEJSKIEJ
25 czerwca 2015 z udziałem 14 radnych odbyła się X sesja Rady
Miejskiej Gminy Skoki. Rada obradowała pod przewodnictwem radnego
Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Wiesław Nowak.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 13 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr X/49/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej na rok 2015.
Uchwałą tą zmiany jakie zaistniały w trakcie realizacji budżetu 2015
Rada wprowadziła do swej Uchwały nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia
2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015.
Łączne dochody budżety zmniejszono o sumę 43.552 zł, a łączne wydatki budżetu zwiększono o kwotę 769.490 zł. W rezultacie tych zmian
budżet Miasta i Gminy Skoki wynosi 35.103.554,47 po stronie dochodów
i 37.897.182,47 zł po stronie wydatków.
2. Uchwałę nr X/50/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2015-2036.
Uchwałą tą zmiany wynikłe ze swej Uchwały nr X/49/2015 Rada
wprowadziła do załączników nr 1 i 2 do swej Uchwały nr III/10/2014
z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2015-2036.
3. Uchwałę nr X/51/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Piła.
Wymienioną uchwałą Rada zadecydowała o udzieleniu Gminie
Piła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 850,00
zł z przeznaczeniem na podejmowanie przez Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile czynności wobec
przebywających tam osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy
Skoki w zakresie działań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
4. Uchwałę nr X/52/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Brzoskwiniowej
i Malinowej przeznaczonych pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Powyższą uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż 15 działek
komunalnych o numerach geodezyjnych od 858/86 do 858/100 włącznie przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Sprzedaż omawianych działek nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
5. Uchwałę nr X/53/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
zamiany nieruchomości położonych w Skokach.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany gruntów
pomiędzy Gminą Skoki- właścicielem działki nr 1306/1 o powierzchni
5241 m2 i właścicielem działki nr 1296/9 o powierzchni 3890 m2. Obie wymienione działki położone są w rejonie ulicy Polnej w Skokach. Zamiana
ta następująca na wniosek właścicieli działki nr 1296/9 zapewni dostęp
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do drogi publicznej dla dużego areału gruntów gminnych stanowiących
działkę nr 1296/2 o powierzchni 2.8822 ha – działka ta obecnie takiego
dostępu nie posiada. Kompleks ten zostanie dodatkowo powiększony
o 3870 m2, tj. o przejmowaną działkę nr 1296/9.
Osoby fizyczne występujące jako strona zamiany zainteresowane
są przejęciem działki nr 1306/1 stanowiącej grunt przyległy do nieruchomości będącej ich własnością /działki nr 1308 i 1296/10. Zgodnie
z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia
1997 r. przeprowadzenie zamiany związane jest z koniecznością wyceny
przedmiotowych gruntów i rozliczenia różnicy pomiędzy wartościami
poszczególnych działek.
6. Uchwałę nr X/ 54/ 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
działki nr 192/10 w Rejowcu.
Omawianą uchwałą, Rada przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Rejowcu i posiadającą
dostęp do drogi publicznej działkę komunalną nr 192/10 o powierzchni
0,1164 ha.
7. Uchwałę nr X/55/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
zamiany nieruchomości położonych w Skokach i w Roszkówku.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany gruntów
pomiędzy Gminą Skoki – właścicielem działki nr 70/17 o powierzchni
2160 m2 w Skokach przy ul. Falistej i właścicielami działki nr 29/11
o powierzchni 3001 m2 w Roszkówku.
Zamiana ta ma na celu zabezpieczenie terenu pod poszerzenie drogi
gminnej stanowiącej dojazd do wsi. W ten sposób zapewniona zostanie
także możliwość ulokowania na zamienianej działce urządzeń komunalnych zrealizowanie postulatu mieszkańców dotyczącego budowy
placu zabaw dla dzieci. Planowana zamiana uzasadniona jest brakiem
gruntów gminnych w obrębie głównych dróg przebiegających przez wieś.
Osoby fizyczne występujące jako druga strona zamiany zainteresowane są pozyskaniem działki nr 70/1, ponieważ jest to grunt przyległy do
nieruchomości zabudowanej będącej ich własnością.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami przeprowadzenie zamiany związane jest z koniecznością wyceny przedmiotowych nieruchomości gruntowych i rozliczenia ewentualnej różnicy
pomiędzy wartościami poszczególnych działek.
8. Uchwałę nr X/56/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych na terenie Gminy
Skoki.
Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka”
z siedzibą w Murowanej Goślinie 9 nieruchomości położonych na
terenie Gminy Skoki niezbędnych do realizacji projektu „Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka”, do którego należy również Gmina
Skoki, realizujący między innymi na terenie naszej Gminy budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, które wymagają
wydzielenia odrębnych działek geodezyjnych i uregulowania stanu prawnego, poprzez Kancelarie Adwokacką wystąpił z wnioskiem w sprawie
sprzedaży gruntów na terenie których zlokalizowane zostały urządzenia
i obiekty kanalizacyjne.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zbycie
nieruchomości między jednostkami samorządu terytorialnego oraz
między związkami tych jednostek następuje w drodze bezprzetargowej.
W związku z powyższym podjęcie tej uchwały stało się uzasadnionym.
9. Uchwalę nr X/57/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez
Gminę Skoki gruntów położonych w Roszkówku /obręb geodezyjny
Roszkowo/.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę Skoki od
osoby fizycznej, działki nr 16/2 o powierzchni 111 m2 w Roszkówku, przez
którą na odcinku około 50 m przebiega droga gminna w kierunku stacji
uzdatniania wody i dalej w kierunku wsi Rościnno.
10. Uchwałę nr X/58/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Powyższą uchwałą Rada powołała Zespół w składzie: Alicja Kramer, Piotr Babrakowski, Zbigniew Kujawa i Aneta Matuszak, którego
zadaniem będzie zaopiniowanie kandydatów na ławników do sądów

powszechnych i przedstawienie tych opinii do wiadomości Rady.
11. Uchwałę nr X/59/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji
członkostwa Miasta i Gminy Skoki w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Rybacka „7 Ryb” w okresie programowania 1014-2020.
Podejmując w/w uchwałę Rada zadeklarowała wolę kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w okresie
realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014- 2020”.
Jednocześnie Miasto i Gmina Skoki zadeklarowała wolę współtworzenia obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz
przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju, z uwzględnieniem
programowania 2014-2020.
12. Uchwałę nr X/60/2015 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki.
Uchwałą tą, podjętą w wyniku rozpatrzenia skargi wniesionej przez
panią Witę Szulc zamieszkałą w Poznaniu na działalność Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłos, Rada skargę tę uznała za bezzasadną. Treść tej uchwały wraz z uzasadnieniem przekazano do widomości
skarżącej się.
Zgodnie z Regulaminem obrad Rady Miejskiej Gminy Skoki, podjęte
uchwały od nr X/49/2015 do nr X/59/2015 włącznie zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy, a uchwala nr X/60/ 2015 przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Wszystkie one wraz z Protokółem
obrad sesji znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, na
stanowisku do spraw obsługi Rady i jej organów – pokój nr 8. Wszystkie
też znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Skoki na stronie: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
Edmund Lubawy

Wykaz działki nr 66/15 w Brzeźnie

1. Oznaczenie nieruchomości: działka 66/15, obręb geodezyjny
Brzeźno, nr KW PO1B/00048134/6
2. Powierzchnia nieruchomości: 0,0908 ha
3. Opis nieruchomości: Działka 66/15
w Brzeźnie ma kształt
wielokąta o wymiarach:
20,00m/6,06m/28,80
m/29,16m/36,48m; teren płaski, dojazd drogą
gruntową. W sąsiedztwie
zabudowa mieszkaniowa
i tereny uprawiane rolniczo. Możliwość uzbrojenia
w wodę i energię. Brak
sieci kanalizacyjnej i gazowej.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Dla terenu, na którym położona jest działka wydana została decyzja
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki nr 87/09 o warunkach zabudowy
z dnia 13.08.2009 nr RIGP.7331-1/77/09. Decyzja ustala warunki
zabudowy dla budynków parterowych, maksymalnie z poddaszem
użytkowym, wysokość głównej kalenicy maksymalnie 10,50 m od
poziomu terenu, szerokość elewacji maksymalnie 14 m, dach
stromy - dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30° do 45°,
pokryty dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, wysokość
górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 4,50 m. Budynek
usytuowany w nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej w załączniku do decyzji.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nieokreślony
6. Cena nieruchomości: 26 443,84 zł brutto
7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: Działka 66/15
zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze
zmianami): 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
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Wyniki egzaminów końcowych

W dniu 1 kwietnia 2015, 70 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Skokach przystąpiło do egzaminu końcowego, który składał się z dwóch części: pierwszej, obejmującej wiedzę
z zakresu języka polskiego i matematyki oraz drugiej, sprawdzającej
znajomość języka angielskiego.
Jak wynika z raportu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
uczniowie naszej szkoły z pierwszej części sprawdzianu uzyskali średni
wynik - 63,33% (dla porównania: średni wynik powiatu – 61,51%,
województwa - 65,02%, kraju – 67% ) natomiast z języka angielskiego
- 73,67% (dla porównania: średni wynik powiatu – 72,08%, województwa – 76,71%, kraju 78%)
Osiągnięte przez uczniów wyniki uplasowały szkołę na zaszczytnym 7 miejscu z części pierwszej sprawdzianu i 6 miejscu z języka
angielskiego, na 20 szkół podstawowych prowadzonych na terenie
powiatu wągrowieckiego.
Trzy tygodnie później, w dniach 21-23 kwietnia 2015 z egzaminami
końcowymi zmagało się 92 uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków w Skokach. W pierwszym dniu egzaminu uczniowie
wykazywali się wiedzą zdobytą na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie (część pierwsza) oraz języka polskiego (część druga). W drugim dniu egzaminu sprawdzana była wiedza z zakresu przedmiotów
przyrodniczych(część pierwsza) i matematyki (część druga). Z kolei
w ostatnim dniu egzaminu uczniowie zmagali się z językiem angielskim
w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
Średnie wyniki gimnazjalistów przedstawiają się następująco: historia i wos – 60,83% (dla porównania: średni wynik powiatu – 58,66%,
województwa – 62,65%, kraju – 64%), język polski – 51,43% (dla
porównania: średni wynik powiatu – 54,64%, województwa – 58,98%,
kraju – 62%), przedmioty przyrodnicze – 46,88% (dla porównania:
średni wynik powiatu – 45,69%, województwa – 49,19%, kraju – 50%),
matematyka – 42,58% (dla porównania: średni wynik powiatu –
43,20%, województwa – 46,98%, kraju – 48%), język angielski poziom
podstawowy – 59,82% (dla porównania: średni wynik powiatu – 55,96%,
województwa – 64,95%, kraju – 67%), język angielski poziom rozszerzony – 37,60% (dla porównania: średni wynik powiatu – 36,50%,
województwa – 46,78%, kraju – 48%).
Wszystkim zdającym gratulujemy i życzymy jeszcze większych sukcesów na dalszych etapach edukacji.
Beata Nowak-Szmyra

Konkurs „Piękna i Zielona
Gmina 2015”

W dniu 16 lipca 2015 roku w restauracji „Dworek pod Złotą Podkową” w Skokach miało miejsce uroczyste podsumowanie kolejnej
edycji konkursu „Piękna i Zielona Gmina” na najładniejszy ogród.

Ideą tego konkursu jest zachęcenie mieszkańców o dbanie o otoczenie swoich posesji, poprawa estetyki wokół nas oraz pokazanie
efektów pracy pasjonatów - ogrodników z naszej gminy. To również
docenienie wysiłków właścicieli ogrodów, którzy często poświęcają
pracy w ogrodzie każdą wolną chwilę.
Frekwencja dopisała podobnie jak w ubiegłym roku - do rywalizacji stanęli właściciele 46 ogrodów (26 z terenu miasta i 20 z terenu
gminy). Powołana przez Burmistrza komisja, składającą się z pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, oceniała posesje w ciągu
aż czterech dni, tj. 15 i 17 oraz 22 i 24 czerwca. Pod uwagę brano
m.in.: różnorodność nasadzeń, wkład pracy własnej, funkcjonalność
nieruchomości, oryginalność zagospodarowania posesji oraz ogólne
wrażenie estetyczne.

W zgłoszonych do konkursu ogrodach nie brakowało kwitnących kwiatów i bylin, różnorodnych gatunków drzew i krzewów,
przystrzyżonych trawników. Znalazły się również kąciki wypoczynkowe
czy miejsca na ogniska.
Wybór najładniejszego ogrodu był trudny, bo wszystkie były tworzone
z pasją. Dlatego też poza trzema pierwszymi miejscami przyznano aż
pięć wyróżnień, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.
Lista zwycięzców przedstawia się następująco:
I miejsce – Marzanna Bachorska (Skoki), II miejsce – Teresa
Majntas (Rościnno), III miejsce – Aneta Oksza-Skibińska (Skoki)
Wyróżnienia: Agnieszka Drewicz - Podraza (Lechlin), Małgorzata
Napierała (Jabłkowo), Halina i Henryk Sękowscy (Skoki), Iwona
i Paweł Tyll (Skoki), Agnieszka i Tomasz Herkt (Skoki).
Właścicielom wszystkich ogrodów należy się uznanie za wkład pracy
i podziw za piękno tworzonych aranżacji.
Galeria zdjęć ocenianych ogrodów i wręczenia nagród znajduje się
na stronie www.gmina-skoki.pl
Aleksandra Frankowska

Światłowód do domu

to projekt budowy sieci dostępowej w ramach działania 2.8 “Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.
Dzięki projektowi ŚWIATŁOWÓD DO DOMU w 18 powiatach
w Wielkopolsce wybudowana zostanie sieć światłowodowa „ostatniej
mili” czyli sięgająca do domu/mieszkania/firmy.
W ramach projektu przyłącza budowane są za darmo. Wybudowana
infrastruktura umożliwi mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego
Internetu o szybkiej przepływności danych, telewizji internetowej oraz
usług multimedialnych, źródło: http://swiatlowoddodomu.pl
Projekt realizowany jest ze środków Unijnych. Kryterium doboru
miejscowość, w których powstanie infrastruktura ostatniej mili opierało się na obszarach wykluczonych cyfrowo. Na terenie Gminy Skoki
projekt będzie realizowany w Skokach, Jabłkowie, Kakulinie, Pawłowie
Skockim, Potrzanowie, Rakojadach i Rejowcu. Łącznie planowe jest
podłączenie 870 gospodarstw domowych.
Witold Bzdęga
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sławie Wielkopolskiej – obręb geodezyjny Szczodrochowo
przeznaczonych pod budownictwo usługowe

1.

Opis i oznaczenie nieruchomości

L.P.

NUMER
DZIAŁKI

1.

CENA
WYWOŁAWCZ
A
BRUTTO

WYSOKOŚĆ I
TERMIN
WPŁATY
WADIUM

POŁOŻENIE

NUMER KSIĘGI
WIECZYSTEJ

POW.
DZIAŁKI

DŁUGOŚĆ LINII FRONTOWEJ DZIAŁKI I
UKSZTAŁTOWANIE TERENU

TERMIN
PRZETARGU

64/86

Sława Wlkp.
ul. Fioletowa

PO1B/00059216/5

1861 m2

ok 38 m – teren płaski, działka o regularnym
kształcie czworoboku, porośnięta samosiewami
drzew

68 762 zł

7 000 zł
do 06.08.2015

11.08.2015
(wtorek) godzina
1000

2.

64/88

Sława Wlkp.
ul. Fioletowa

PO1B/00059217/2

1847 m2

Ok. 40 m – teren płaski , działka o nieregularnym
kształcie czworoboku, porośnięta samosiewami
drzew

68 245 zł

7 000 zł
do 06.08.2015

11.08.2015
(wtorek) godzina
1030

3.

64/90

Sława Wlkp.
ul. Fioletowa

PO1B/00059195/1

2447 m2

Działka o nieregularnym kształcie wieloboku, teren
płaski porośnięty samosiewami drzew

85 780 zł

8 500 zł
do 06.08.2015

11.08.2015
(wtorek) godzina
1100

Charakterystyka nieruchomości i jego przeznaczenie:
Działki położone w miejscowości Sława Wielkopolska przy srodze wojewódzkiej 196. W pobliżu znajdują się tereny leśne, jeziora i zabudowa mieszkaniowa. Do
działek dojeżdża się drogą gruntową, zjeżdżając z drogi wojewódzkiej nr 196. Nieruchomości zostały uzbrojone w sieć wodociągową i energetyczną. W okolicy
znajduje się stacja kolejowa i przystanek autobusowy.
3. Warunki zabudowy: Dla tego terenu został opracowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący
obszar działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2009 r. Określa on dla wyżej
wymienionych działek następujące warunki zabudowy: a) lokalizacja zabudowy obiektów usług różnych, b) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce 40
%; c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna na działce 30 %; d) maksymalnie 12 m wysokości zabudowy e) maksymalnie 3 kondygnacje;
4. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu.

2.

Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 06.08.2015
(czwartek). Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
6. Terminy i miejsce przetargów:
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, dnia 11 sierpnia 2015 (wtorek) w godz. 1000- 1100
7. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.
8. Uwagi:

5.

a)
b)
c)
d)
e)

w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargach;
ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej
wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej;
koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca;
informacji o przetargach udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2, tel. 61 8925-814 lub 815
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
położonych w Skokach w rejonie ulicy Antoniewskiej i ulicy Kościuszki
1) Oznaczenie nieruchomości
L.p.

Numer
działki

numer księgi
wieczystej

Powierzchnia
działki

Cena wywoławcza
(brutto)

Wysokość i termin wpłaty
wadium

1.

858/47

PO1B/00057904/1

0,1406 ha

66 543,00 zł

6 500,00 zł
do 13.08..2015 r.

2.

858/48

PO1B/00057904/1

0,1187 ha

58 425,00 zł

6 000,00 zł
do 13.08.2015 r.

3.

858/49

PO1B/00057904/1

0,1198 ha

59 040,00 zł

6 000,00 zł
do 13.08.2015 r.

Miejsce i termin przetargu
17.08.2015 r. |
(poniedziałek)
o godz. 1000
17.08.2015 r.
(poniedziałek)
o godz. 1030
17.08.2015 r.
(poniedziałek
o godz. 1100

2) Opis nieruchomości i jego przeznaczenie
Dla terenu, na którym położone są działki
opracowany
został
„Miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego w części
Miasta Skoki – rejon ul. Antoniewskiej i ul.
Kościuszki”
zatwierdzony
Uchwałą
Nr
X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia
27.10.2011r. Wymieniony plan ustala warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu, dla
którego został opracowany w zakresie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy
mieszkaniowo-usługowej. Działki przeznaczona
są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
3) Warunki zabudowy:
lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi wg obowiązujących
i nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu : nie mniej niż 5,0 m; forma zabudowy:
wolnostojąca z dachami stromymi, możliwość lokalizacji garaży wolnostojących; maksymalna ilość
kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze z dopuszczeniem(w zależności od warunków
gruntowo-wodnych) 1 kondygnacji podziemnej; maksymalna wysokość budynku do kalenicy - 9,00 m; kąt
nachylenia głównych połaci dachowych od 350 do 450; maksymalna wysokość garażu wolnostojącego: 4,50 m;
kolorystyka budynku: pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej,
czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej, ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych, zakaz stosowania
jako materiałów wykończeniowych plastykowych listew elewacyjnych typu „siding”; zakaz lokalizacji w pasie
12 m od granicy lasu obiektów budowlanych
4) Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Gminy Skoki do dnia 13 sierpnia 2015 r. (czwartek). Za
termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód
wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie wpłacającego, który będzie uprawnionego do udziału
w przetargu.Numer konta: 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Banku Spółdzielczy w Gnieźnie-O/Skoki
5) Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w Sali konferencyjnej na
II piętrze w dniu 17 sierpnia 2015 r. od godz.1000 do godz.1100 (poniedziałek) – 3 działki
6) Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone
wadium ulega przepadkowi
7) Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w
ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie
podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania
przetargu,
c) teren działek nie jest uzbrojony,
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w
Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (61) 8925-814 lub 815.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
działki budowlanej położonej w Sławie Wielkopolskiej
przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

L.P.

1
1.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
WG EWIDENCJI
GRUNTÓW
NUMER KIĘGI
WIECZYSTEJ
2
Działka numer 64/117
Powierzchnia 783 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

OPIS
NIERUCHOMOŚCI
3
Działka przy ul. Niebieskiej o kształcie
wieloboku, na terenie
płaskim. W okolicy
tereny leśne i zabudowa mieszkaniowa.
Dojazd do działki
drogą gruntową. Teren uzbrojony w sieć
wodociągową i energetyczną. Brak sieci kanalizacyjnej.

WARUNKI ZABUDOWY

CENA
BRUTTO

UWAGI:

ZŁ
4
6
Warunki zabudowy określa „Miejscowy plan zagospo- 36 613,00
darowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący
obszar działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony
uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy
Skoki z dnia 27.10.2009 r.
Ustala on następujące warunki budowy:
Budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących
i nieprzekraczających liniach zabudowy
Zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje w tym
poddasze
Dachy strome, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym
Dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących
Maksymalna powierzchnia zabudowy do 25%
Maksymalna wysokość budynku do kalenicy do 8,5 m
Kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20⁰
do 45⁰
Odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m
Ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie
1,5 m, przy tym w części powyżej 0,4 m wyłącznie
ogrodzenie ażurowe.

7
Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 518) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz
opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl - BIP , http://www.gmina-skoki.pl/ oraz w prasie internetowej – dziennik www.otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl
3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (061) 8925-814 lub 815.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 101/2015
Burmistrza Miasta i Gminy w Skokach
z dnia 10 lipca 2015 r.
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„Harfa” z wizytą
u Braci Kurkowych

We wtorkowe popołudnie 7 lipca członkowie Emeryckiego Zespołu
Śpiewaczego „Harfa” spędzili czas w siedzibie Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Skokach. Organizatorem spotkania był członek „Harfy”, brat kurkowy Stanisław Grzegorzewski.
Punktualnie o 17.00 weszliśmy do siedziby bractwa, gdzie powitali
nas bracia kurkowi: Krzysztof Jachna, Adam Mroziński, Wojciech
Glinkiewicz i wspomniany już Stanisław Grzegorzewski. Bracia oprowadzili nasz zespół po swym pięknym obiekcie. Niektórzy z członków
„Harfy” byli tu pierwszy raz .Urządzenie siedziby i eksponaty wywarły
na nich , jak i na pozostałych wielkie wrażenie. Po zwiedzaniu chórzyści
zostali ugoszczeni kawą, Herbatą napojami chłodzącymi oraz pyszną
szarlotką upieczoną przez żonę brata Stanisława panią Dankę, która
jest także członkiem „Harfy”.

W trakcie spotkania „Harfa” pod przewodnictwem Antoniego
Wiśniewskiego zaśpiewała wspólnie z gospodarzami kilka pieśni
patriotycznych.
Bracia Kurkowi urządzili nam także turniej strzelecki, w którym
pierwsze miejsce zdobyła alcistka Elżbieta Jażdziewski , drugie zajęła sopranistka Danuta Grzegorzewska, a trzecie alcistka Barbara
Tokarska. Najcelniejszy strzał oddała wspomniana już pani Danusia.
Ukoronowaniem spotkania była wspólna fotografia na tle okazałej
kurkowej armaty.
Chór „Harfa” bardzo dziękuje za zaproszenie i miłe przyjęcie
Antoni Wiśniewski

Biesiada poświęcona Pamięci
Janusza Wiśniewskiego (1919–1980)

Muzyczna biesiada, to spotkanie, którego celem
było, jest i będzie wspólne śpiewanie popularnych
piosenek noszących miano „biesiadnych”. Ten
rodzaj spędzania wolnego czasu miał i ma wielu
zwolenników. Chętni tłumnie gromadzą się na
rynkach, boiskach, placach, salach, aby w radosnych dźwiękach prostych melodii dać wyraz
przynależności do swej Małej Ojczyzny.
W sobotę 4 lipca, zaproszeni zostaliśmy do
wspólnego biesiadowania na teren przedszkola
w Potrzanowie. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Kowole”: Waldemar Błażyński, Antoni Wiśniewski, Piotr Wiśniewski i Mieczysław
Jarzembowski – główny organizator imprezy. Do grona „Kowoli”

Mieczysław Jarzembowski zaprosił „lokalnych muzyków”. A byli to:
Iwona Migasiewicz, Zdzisława Kłos, Janusz Błażyński, Eugeniusz
Maćkowiak i Marceli Uciński.
Już w słowach powitania przybyłych uczestników, Mieczysław Jarzembowski przytoczył słowa wypowiedziane przez Waldemara Błażyńskiego w trakcie przygotowań do Biesiady: „Wiesz, jeszcze kilka lat
temu „grałem biesiady”, śpiewałem to musiałem się do tego specjalnie
motywować. Dziś jestem przekonany, że to nasza „misja” przekazać
następnym pokoleniom tradycję wspólnego śpiewu. Jak mówi przyłowie: „muzyka łagodzi obyczaje, a wspólny śpiew zbliża ludzi”. Jeżeli
nie my, to kto?”. W tych prostych słowach kryje się głęboka prawda
o misji tworzenia historii małych społeczeństw.
Ostatnie biesiadowanie – trzecie już w Potrzanowie zgodnie
z założeniem organizatorów miało trzy funkcje, a więc rozrywkową,
wychowawczą i dydaktyczną. Poświęcona zostało pamięci człowieka,
który całe swe życie związał ze Skokami i gminą, wielkiego pedagoga,
nauczyciela muzyki i śpiewu, człowieka wielkiego serca w pełni oddanego misji propagowania wychowania w muzyce dzieci, młodzieży
i starszych, człowieka, który czuł muzykę całą swoją osobą, a według
Mieczysława Jarzembowskiego, „jego przewodnika po pięciolinii” Pana
Janusza Wiśniewskiego.
Biesiadne spotkanie składało się z trzech części: oficjalnej, biesiadnej i biesiadno – tanecznej.
W części oficjalnej było bardzo dużo retrospekcji, czyli powrotów do
muzycznej działalności Janusza Wiśniewskiego i nie tylko. Zaproszeni
byli dawniejsi członkowie zespołów muzycznych prowadzonych przez
Pana Janusza. Wśród nich byli widoczni śpiewacy „Starej Harfy”,
no i oczywiście „Starych Kowoli”- śpiewacy i tancerze. Na uroczystą
biesiadę przybyła żona Janusza Wiśniewskiego - jeszcze ciągle czynna
wokalnie mimo podeszłego wieku – z synem Antonim, który prowadził
część oficjalną biesiady, a wcześniej tańczył w „Kowolach” i śpiewał
w „Starej Harfie”, a od 1991 roku prowadzi „Młodą Harfę”. Zauważyć
się dało także :Ewę Chudziak, Zofię Starzyńską, Helenę Kukurendę,
Józefa Kapustę, Alinę Owsianną, Zdzisławę Kłos – wspomnianą już
akordeonistkę z dawnego Zespołu Młodzieżowego , lub jak kto woli ze
„Starych i Nowych Kowoli” oraz Kazimierza Szwarca, Miłosza Dychtowicza, Urszulę Szczepaniak, Dorotę Winkel, Barbarę Kłosowską,
Urszulę Kubińską oraz jej siostrę Jolantę Krzysztoń.
Wszyscy wspomniani uhonorowani zostali pamiątkowymi medalami z wpisem na rewersie: „Ukochany kraj Janusza Wiśniewskiego
04.07.2015 r.”, a na awersie: „Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
w Potrzanowie”. „Starej Harfie” towarzyszyła kontynuująca jej tradycje
obecna „Harfa”- widać było integrację zespołów.
Oficjalną część spotkania rozpoczął Mieczysław Jarzembowski wspominając „swego przewodnika po pięciolinii”- Janusza Wiśniewskiego
/1919 – 1980/, a „Kowole” odegrali utwór, którym J.W. rozpoczynał
najczęściej muzyczną edukację uczniów pt. „Pojedziemy na łów.” Takich „wejść” słowno muzycznych było jeszcze sześć. Wyglądało to w ten
sposób, że najpierw muzycy wykonywali krótki popis instrumentalny,
by potem wespół z widownią razem śpiewać. Przed drugim wejściem
zespołu, prowadzący wspomniał iż J.W. miał sentyment do utworów
ludowych, które wplatał do swego repertuaru, jak np. „Łowiczanka
jestem”, którą wspólnie wykonano. „Polonez warszawski”, to już kolejny utwór wykonany wspólnie, a zatańczony przez młodych adeptów
zespołu tanecznego z potrzanowskiego przedszkola prowadzonego
przez panią Iwonę Przybylską, córkę Mieczysława Jarzembowskiego.
Przed tym występem Antoni Wiśniewski - prowadzący – wspomniał
o byłych tancerzach i śpiewakach „Starych Kowoli”. Po tanecznym
występie nastąpiły wspomnienia o Januszu. Udział w nich wzięli ci,
z którymi wspomniany był bardzo blisko, a więc Franciszek Baranowski,
Dorota Winkel, Antoni – syn, Piotr- najmłodszy syn i przedstawiciele
„Starej Harfy”.
Zmieniały się składy zespołów, zmieniali się wykonawcy, ale „Fale
Dunaju” zawsze musiały „płynąć”. To był kolejny utwór opracowany
przez „Kowoli”.
W piątej odsłonie oficjalnej części biesiady przypomniano, jak to
maestro Janusz z lubością przemycał do swego repertuaru programo-
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wego coś „ze zgniłego zachodu”, jak to dawniej mówiono w cenzurze.
Utworem w wykonaniu „Kowoli” pt „Glory, glory, alleluja” udowodniono to, a zebrani biesiadnicy ułatwili sobie i śpiewano „Naprzód
wesoło niech popłynie gromki śpiew”.
Następnie Antoni- syn Janusza zapoznał biesiadników z życiorysem
ojca, zwracając uwagę na to, że „Małą Ojczyzną” taty, zostały Skoki i ich
okolice, czego dowodem była pieśń ze słowami Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego i muzyką Tadeusza Sygietyńskiego „Wszystko Tobie,
ukochana Ziemio”, czyli mówiąc krótko „Ukochany kraj….”. Po tej
pieśni dyrektorka Przedszkola w Potrzanowie Małgorzata Wiśniewska
rozdała wraz z ojcem Mieczysławem wspomniane wcześniej okolicznościowe medale. Ostatnią piosenką części oficjalnej, były „Czerwone
róże”, które także zawsze znaleźć można było w repertuarze wokalnoinstrumentalnym zespołów pod batutą Janusza Wiśniewskiego.
Część oficjalna zakończyła się toastem, który wzniósł członek Rady
Powiatu Krzysztof Migasiewicz .
Biesiadna część, czyli druga, rozpoczęła się po krótkiej przerwie,
podczas której zaczęto degustować słodkości. Skrzętnie pomagały
panie z Koła Rodzin Skockich na czele z panią Basią, żoną Mieczysława Jarzembowskiego i Danutą Wiśniewską, żoną Piotra, czyli
synową Janusza. Żona Janusza, pani Krystyna bacznie przyglądała się
poczynaniom poświęconym pamięci męża, dzierżąc okolicznościowy
medal i bukiet czerwonych róż, które wręczyła jej pani Barbara z mężem Mieczysławem.
Każdy z uczestników mógł zaopatrzyć się w trzeci z kolei śpiewnik
specjalnie opracowany i wydany na biesiadę poświęconą jej bohaterowi
Januszowi Wiśniewskiemu , przez organizatora imprezy Mieczysława
Jarzembowskiego. „Co nieco” można było kupić w barku prowadzonym
przez panią Jarzembowską z „Lewiatana” na ulicy Topolowej w Skokach. Kto chciał się odprężyć mógł obejrzeć wystawę na specjalnym
stoisku zatytułowaną: „Kowole, a potem Harfa”.
Biesiadna i biesiadno - taneczna część połączyły się razem, by zabawiać się do późnych godzin wieczornych. Potwierdza to piszący, który
uczestniczył w czymś takim pierwszy raz. Dziękujemy!
Edmund Lubawy

„Lato z Biblioteką”

Zakończył się lipcowy turnus półkolonii pod hasłem Lato nad Wełną
i nad Wartą z Biblioteką spędzić warto. Dzieci w nim uczestniczące uczyły
się poprzez zabawę w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Z Ogrodu
otrzymaliśmy skrzynkę lęgową, którą udostępnimy ptaszkom. Półkoloniści przeżyli wspaniałą przygodę w edukacyjno-rozrywkowym

dzieci. Tyle samo będzie naszymi miłymi gośćmi podczas turnusu
w sierpniu.
Projekt Lato nad Wełną i nad
Wartą z Biblioteką spędzić warto
otrzymał dofinansowanie w formie
darowizny z Fundacji PKOBP
z siedzibą w Warszawie. Odpłatność
uiścili także rodzice wypoczywających w Bibliotece dzieci. W siedzibie wypoczynku odbyło się również
bardzo interesujące spotkanie dzieci z pracownikami skockiego Banku
PKOBP .
Dziękujemy dzieciom za sympatyczną atmosferę i przyjemne chwile
z Wami spędzone. Elżbieta Skrzypczak
ZDJĘCIA W GALERII ZDJĘĆ
na WWW.BIBLIOTEKASKOKI.PL i na fb Biblioteki.

Rekrutacja!
Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Skokach
przyjmuje zapisy do modułu
Multisztuka:
- grupa Plastusie
(zajęcia plastyczne)

Deli Parku w Rosnówku, poznali Ostrów Tumski - miejsce związane
z początkiem polskiej państwowości. W trakcie półkolonii dzieci wzięły udział w zajęciach z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy.
Ponadto podziwiały przyrodę gminy Skoki z perspektywy siodełka
rowerowego podczas rajdu gminnym szlakiem turystycznym. Zwiedziły
również Ogród Zoologiczny w Poznaniu.
Chęć uczestnictwa w zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy w Skokach formie letniego wypoczynku zgłosiło 45

Multimuzyka:
- perkusja (nauka gry),
- pianino (nauka gry),
- gitara (nauka gry),
- Grupa Artystyczna Skoczki (dzieci 4+)
- Emerycki Zespół Śpiewaczy „HARFA”,
- Chór Kameralny.
Więcej informacji pod nr tel.: 798 824 520
lub
w sekretariacie biblioteki:
Skoki, ul. Rogozińska 1B
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Nasi uczniowie odnoszą sukcesy

Konkursy są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania
i są wynikiem dodatkowej pracy zarówno ucznia, jak i nauczyciela.

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie osiągnęli wiele sukcesów.
SUKCESY W KONKURSACH:
W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM „KANGUR” wyróżnienia otrzymali: kl. 2: Amelia Glapa, kl.3:
Artur Cibail, kl.4: Aleks Urbaniak, Martyna Kubiak i Szymon Kubiak,
kl. 5: Mateusz Kamiński i Paulina Kawczyńska, kl.6: Aleksandra Szymańska.
W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY O POWSTANIU
WIELKOPOLSKIM: I m. Aleksandra Tyll i Małgorzata Surdyk, III
m. Klaudia Szwed, IV m. Kajetan Dłużnik, a Patryk Talar był finalistą
tego konkursu.
W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY O WIELKOPOLSCE nasi reprezentanci zdobyli: I m. Oliwia Fredrych, Martyna
Kubiak, Szymon Kubiak, Paulina Kubicka, Małgorzata Surdyk
i Aleksandra Szymańska, II m. Piotr Łuczak.
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM „ALFIK”: I miejsce w Polsce: Szymon Kubiak z kl.4, II miejsce w województwie – Oliwia Fredrych (z kl.4), III m. Anita Brzezińska (kl.4), IV
m. Albert Grzegorzewski (kl.4),V m. Mateusz Kulus (kl.4). Z klasy 5:
III m. w Sergiusz Widziński, z klas 6: I m. Małgorzata Surdyk, II m.
Piotr Łuczak i Aleksandra Szymańska, IV m. Magdalena Kaczmarek.
W OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU PTTK: II m. w województwie
wielkopolskim wywalczyły: Paulina Kubicka, Aleksandra Szymańska
i Małgorzata Surdyk.
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NAUK PRZYRODNICZYCH „ŚWIETLIK 2014” wyróżnienie uzyskali: Szymon Kubiak,
Szymon Kruś, Alicja Rojtek i Krzysztof Stefan.
W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM „POLSKA I POLACY W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” finalistami
zostali Patryk Talar i Bartosz Sierzchuła.
KONKURS WOJEWÓDZKI „POEZJA Z HISTORIĄ W TLE”
– I m. Małgorzata Surdyk.
W POWIATOWYM KONKURSIE „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W OCZACH DZIECKA” tytuł laureata zdobyły Edyta
Malczewska i Małgorzata Surdyk.
Uczestnictwo w etapie okręgowym KONKURSU PRZYRODNICZEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTA-

WOWYCH „PARKI NARODOWE W POLSCE” organizowanego
przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Nasi
reprezentanci to: Paulina Kubiak, Piotr Sawiński, Bartosz Sierzchuła,
Aleksandra Szymańska i Małgorzata Surdyk.
W VII KONKURSIE EKOLOGICZNYM „ŚWIATŁO, ŹRÓDŁO
ŻYCIA NA ZIEMI” w kategorii praca plastyczna wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Surdyk i Piotr Łuczak, a Paulina Kubiak zdobyła
nagrodę senatora Mieczysława Augustyna.
W POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O RUCHU DROGOWYM nasza drużyna zdobyła I miejsce i uczestniczyła w finale
wojewódzkim. Indywidualnie I miejsce w Powiatowym Konkursie
Wiedzy o Ruchu Drogowym zdobyła Małgorzata Surdyk.
W XVII POWIATOWYCH KONFRONTACJACH SZKOLNYCH
ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH I TANECZNYCH „WITRYNA
2015” nasz zespół zdobył I miejsce w kategorii taniec: Paulina Kubiak,
Aleksandra Tyll, Aleksandra Szymańska, Gabriela Mistrzak, Kamila
Przywarska, Oliwia Wocińska.
SUKCESY SPORTOWE:
III m. w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego
w Szachach; IV m. w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Szachach - Artur Cibail;
Mistrzostwo Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt;
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Piłce
Siatkowej Chłopców;
II miejsce naszej drużyny w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego
w Sztafetowych Biegach Przełajowych;
W Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Biegach Przełajowych: II m. Krystian Konieczny, III m. Aleksandra
Szczepocka, IV m. Roksana Nowak, IV m. Zofia Teofilewska, V m.
Sara Słomińska (wszyscy udział w finale wojewódzkim);
X miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Wielkopolski w Biegach
na Orientację w kategorii dziewcząt.
Renata Stróżewska

Świadectwa z wyróżnieniem

Wyróżniający się w nauce uczniowie promowani są zwyczajowo poprzez wręczenie im świadectwa szkolnego z tzw. czerwonym paskiem.
Duma z dzieci wywołuje wiele wzruszeń, szczególnie, gdy gratulacje
mają tak piękną oprawę jak w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach. Miło usłyszeć, a jeszcze milej powiedzieć (co
z radością czynił dyrektor, Wiesław Berendt), że są dzieci, które sławią
imię szkoły i przysparzają dumy pedagogom i rodzicom.
Najbardziej prestiżowe wyróżnienie, a więc zaszczytny tytuł Absolwenta Roku - PRIMUS INTER PARES otrzymała ALEKSANDRA
SZYMAŃSKA. Uczennica osiągnęła najwyższą średnią ocen za 3 lata
nauki, uzyskała wysoki wynik sprawdzianu zewnętrznego, otrzymała wzorowe zachowanie, oraz w sposób szczególny angażowała się
w pracę na rzecz szkoły. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w zdobywaniu wiedzy.
Rodzice najlepszych uczniów klas szóstych zostali uhonorowani
listami pochwalnymi. Aby otrzymać takie wyróżnienie aktualny szóstoklasista powinien w klasie IV i V otrzymać świadectwo z wyróżnieniem,
a w klasie VI średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie.
Listy pochwalne i nagrody książkowe z rąk dyrektora, Wiesława Berendta, odebrali następujący abiturienci i ich rodzice:
6a: Gabriela Mistrzak i Wiktoria Żydowicz;
6b: Aleksandra Konieczka, Paulina Kubiak, Piotr Łuczak, Patrycja
Początek, Piotr Sawiński, Bartosz Sierzchuła, Nikola Sroczyńska,
Zuzanna Szczepaniak, Jakub Szewczyński, Jakub Świętek, Zuzanna
Wojna, Dagmara Żak;
6c: Joanna Dziel, Magdalena Kaczmarek, Przemysław Kozber, Małgorzata Surdyk, Klaudia Szwed, Aleksandra Szymańska, Aleksandra
Tyll, Julia Witkowska;
Przy tej okazji każda mama otrzymała od swojej pociechy piękną
lilię, gdyż była to także chwila osobistych podziękowań rodzicom za
ich wsparcie i trud wychowawczy.
W klasach szóstych nagrody książkowe przyznane były także
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uczniom, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem ze średnią ocen
co najmniej 4,8 oraz wzorowe zachowanie. Nagrodę taką otrzymali
Kamila Przywarska i Oliwia Wocińska z kl.VIa, Roksana Nowak z kl.
VIb oraz Natalia Lahuta, Karolina Laube i Weronika Witt z kl. VIc.
Świadectwa z czerwonym paskiem, uzyskując średnią ocen 4.75
oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, otrzymali także: Kajetan
Dłużnik z kl. 6b i Kamil Słomiński z kl.6c.
Nagrody wręczono również uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki ze sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej. Byli to: Aleksandra
Szymańska, Aleksandra Tyll, Paulina Kubiak.
Uhonorowani zostali nie tylko szóstoklasiści. W klasach piątych
świadectwo z wyróżnieniem uzyskali:
5a: Roksana Dudkiewicz, Paulina Kawczyńska, Daniel Maćkowiak,
Paulina Kubicka, Karolina Nowak, Mikołaj Szklarz, Sergiusz Wojtaszek, Angelika Wysocka,
5b: Łukasz Chojnacki, Izabela Dobska, Jakub Kujawa, Jagoda
Owczarzak, Patryk Sadowski, Dawid Sznajder, Wiktoria Urbaniak,
Sergiusz Widziński, Oliwia Wójcik,
5c: Wiktoria Rożnowska, Dominika Błażyńska, Nicole Cicha, Martyna Chudzik, Mikołaj Wojtaś, Artur Żołądkowski.
Wyróżnieni czwartoklasiści to:
4a: Natalia Kmieć, Martyna Kubiak, Szymon Kubiak, Stanisław
Lubawy, Olimpia Łączyńska, Oliwia Łączyńska, Filip Maciąg, Zuzanna Magda, Sara Słomińska, Oliwier Stożek, Wojciech Tyll, Aleks
Urbaniak, Eliza Wilkosz,
4b: Anita Brzezińska, Marianna Dukszta, Adam Frąckowiak, Oliwia
Fredrych, Kacper Gajewski, Maria Gąsecka, Albert Grzegorzewski,
Mateusz Kulus, Jakub Wieńć,
4c: Dagmara Futro, Kinga Bejma, Alicja Fliszkiewicz, Martyna
Loręcka, Adrian Płażalski, Alan Sygnecki,
4 d: Agata Dembińska, Hubert Portała, Jakub Owczarzak,
Oskar Zięta.
Na koniec uhonorowano uczniów, którzy na wielu imprezach i uroczystościach godnie reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym,
byli to: Nikola Sroczyńska, Zuzanna Szczepaniak, Bartosz Sierzchuła
z kl. VIb. Z kolei za wyróżniającą pracę w Samorządzie Uczniowskim
podziękowano Małgorzacie Surdyk.
Nagrodzonym Uczniom i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy,
wszystkim zaś życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Renata Stróżewska

Podsumowanie II semestru roku szkolnego 2014/2015
w Szkole Podstawowej
w Jabłkowie filia Lechlin
22 czerwca, wraz z zaproszonymi rodzicami, podsumowaliśmy nasze
osiągnięcia edukacyjne i artystyczne w II semestrze. Pan kierownik filii
Piotr Wiśniewski nagrodził dyplomami i butonami tych, którzy mogą
pochwalić się zarówno bardzo wysokimi średnimi ocen jak i wzorowymi
lub bardzo dobrymi ocenami z zachowania. Są to: Martyna Kaczyńska,
klasa III, Wiktoria Kruś, klasa III, Marika Urbańska, klasa III, Marta
Majcherczyk, klasa IV, średnia ocen 5,45 zachowanie bardzo dobre,
Alicja Majchrzak, klasa IV, średnia ocen 5,09 zachowanie bardzo dobre,
Gracjan Piec, klasa V, średnia ocen 4,90 zachowanie bardzo dobre,
Katarzyna Rybak, klasa V, średnia ocen 4,81 zachowanie wzorowe,
Aleksandra Gracz, klasa VI, średnia ocen 4,90 zachowanie bardzo
dobre, Filip Graczyk, klasa VI, średnia ocen 5,20 zachowanie bardzo
dobre, Anita Sydow, średnia ocen 5,60 zachowanie wzorowe, Jan
Szymański, średnia ocen 5,60 zachowanie bardzo dobre.
Klasie VI przydzielono tytuł „Klasy na medal” oraz dyplomy dla
najlepszych: przyrodników, anglistów, sportowców, humanistów i arty-

stów. Wyróżnieni zostali także uczniowie za poprawę wyników w nauce,
byli to: Weronika Rakocy, Krzysztof Myszka, Kacper Sarnowski, Maja
Podolska i Kornelia Bulińska oraz za wzorowo prowadzone zeszyty:
Julia Kowalewska i Kacper Sarnowski.
Jeszcze raz przypomnieliśmy sukcesy w konkursach wewnątrzszkolnych i zawodach sportowych. Wspominaliśmy akcje, uroczystości,
imprezy, w których szkoła brała udział w II semestrze, były to: Dzień
Kobiet; Pierwszy Dzień Wiosny; Pięciobój lekkoatletyczny; Światowy
Dzień Ziemi; Szkolny Dzień Profilaktyki „Sztuka Odpoczywania”;
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; Zbiórka
pieniędzy na rzecz Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu; Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; Wizyta klasy VI
w skockim gimnazjum; 11. Weekend Polska Biega; Dzień Dziecka.
O tym, że dobrze pracowaliśmy świadczą liczne sukcesy naszych
uczniów w następujących konkursach: Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, „Lokomotywą Tuwima przez świat”, „Dzień z Ireną Szewińską”,
„Sportowe osiągnięcia Ireny Szewińskiej”, „Płazy i Gady Polski”,Turniej polonistyczno – historyczny dla uczniów klas 4-6, „Sowa Mądra
Głowa”, „Zdrowe zagranie”, „Warto pomagać”, „Tekturowy ludzik
w niecodziennym otoczeniu”.
Zorganizowaliśmy wycieczki do: Aquaparku w Wągrowcu; Wrocławia, miasta wielu mostów; Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce na Zieloną Szkołę; ZOO w Poznaniu.
Cieszy fakt, iż kolejny rok nasi uczniowie okazują wielkie serce
najbardziej potrzebującym, biorąc udział w Akcji Pola Nadziei 2015
na rzecz Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu, a także
zbierania plastikowych nakrętek dla uczniów z Oddziału dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Pawłowie Skockim. Ponadto kontynuowaliśmy
akcję SKO (opiekun p. Justyna Graczyk) i zbieraliśmy makulaturę.
Zrealizowaliśmy projekt edukacyjny „Najlepsi z najlepszych: wielcy
Polacy”, w ramach którego uczniowie poznali sylwetki sławnych Polaków i nabyli umiejętności komunikowania i prezentacji. Uczestniczymy
w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W naszej szkole
jest bogata oferta kół zainteresowań dla uczniów. Aktywnie działały
kółka: artystyczne, teatralne, muzyczne, czytelnicze, przyrodnicze
i języka angielskiego. Przygotowaliśmy przedstawienie „Żuraw i czapla”, a także gościliśmy gości z Krakowa, którzy wystawili spektakl
profilaktyczny „Masz talent”. Nasza społeczność szkolna aktywnie
współpracowała także z sołectwem oraz prężnie działała w samorządzie
szkolnym pod opieką p. Katarzyny Rakowskiej. Do współpracy zaprosiliśmy panią Magdalenę Walkowiak, dietetyka z Centrum Żywienia
Człowieka Równowaga, podczas którego uczniowie dowiedzieli się co
i w jakich proporcjach powinni jeść, jak zdrowo podejść do odżywienia
swojego organizmu.
Teraz czas wyczekiwanego wypoczynku, wszystkim uczniom życzymy
miłych, bezpiecznych i beztroskich wakacji.
Joanna Tomczak

Radosne zakończenie roku
szkolnego

Słowa piosenki Szczęśliwej drogi już czas… znakomicie oddały
charakter uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015, które
odbyło się w dniu 26 czerwca. Pan Piotr Wiśniewski, kierownik filii,
oficjalnie rozpoczął spotkanie witając serdecznie przybyłych, by następnie wręczyć wyróżniającym się w nauce uczniom nagrody, a ich
rodzicom listy gratulacyjne.
W szczególny sposób pożegnaliśmy absolwentów szkoły, którzy odebrali świadectwa oraz nagrody książkowe za wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagrody rzeczowe
za rewelacyjne wyniki uzyskane na sprawdzianie szóstoklasisty. Troje
uhonorowanych uczniów to: Filip Graczyk, Anita Sydow, Radosław
Szymkowiak. Dodatkowo uczniowie kończący Szkołę Podstawową
z wyróżnieniem wzbogacili naszą galerię najlepszych absolwentów.
Młodzież pożegnała się ze szkołą humorystycznym przedstawieniem,
które do łez rozbawiło publiczność. Natomiast klasa V przygotowała
Dokończenie na str. 20
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Dokończenie ze str. 19
wzruszający film, dokumentujący sylwetki naszych tegorocznych absolwentów.

Radosław Szymkowiak, Aleksandra Gracz, Kacper Owczarzak z filii
w Lechlinie oraz Dawid Lipiński z filii w Rejowcu. Stowarzyszenie
Edukacyjne TĘCZA w dowód uznania, uhonorowało troje uczniów
z najwyższymi wynikami nagrodami rzeczowymi. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w gimnazjum!
Dumni Nauczyciele

Wycieczka w Bory Tucholskie

Wszystkim Uczniom życzymy udanego wypoczynku, wspaniałej
pogody i niezapomnianych wrażeń, a także ochoczego powrotu do
szkoły już we wrześniu.
Grono Pedagogiczne

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Najlepsi z najlepszych:
wielcy Polacy” w Lechlinie
W ciągu roku szkolnego 2014/2015 uczniowie Szkoły Podstawowej
w Jabłkowie filia Lechlin wraz z wychowawcami klas skoncentrowali
swoje działania na realizacji zadań w ramach projektu edukacyjnego
,,Najlepsi z najlepszych: wielcy Polacy”. Każda klasa miała za zadanie
przygotować informacje na temat wybranej postaci, która swoim życiem
i działalnością rozsławiała imię Polski. Nie ograniczono się tylko do
tego. Aspekty przedmiotowe projektu zostały zintegrowane z programem nauczania poszczególnych przedmiotów, dodatkowo powstawały
ekspozycje tematycznie związane z wielkimi Polakami, organizowane
były różne konkursy, recitale, zmagania sportowe. Zadaniem klas było
ponadto gromadzenie informacji i zdjęć, które posłużyły do stworzenia
albumu. Ogromne zadowolenie organizatorów wzbudzało zauważalne
zaangażowanie uczniów wszystkich klas. W czerwcu nastąpiło podsumowanie projektu i prezentacja naszych dokonań. Projekt można
uznać za bardzo udany, i co bardzo ważne, posiadający dużą wartość
dydaktyczną i wychowawczą. Nie bez znaczenia jest też pokłosie zmagań – album i ścienna gazetka tematyczna.
Joanna Tomczak

Sukces uczniów Szkoły
Podstawowej w Jabłkowie

Tegoroczne wyniki sprawdzianu po klasie szóstej były zaskakująco wysokie. Najwyższe noty osiągnęli: Anita Sydow, Filip Graczyk,

17 czerwca 2015r. z samego rana uczniowie naszej szkoły wraz
z wychowawcami: p. Anitą Czechowską, p. Katarzyną Rakowską
i p. Joanną Tomczak wyruszyli w podróż do Harcerskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej w Funce koło Chojnic. W ciągu trzech dni pobytu na Zielonej Szkole uczestnicy integrowali się realizując zajęcia
wynikające z programu.
Wybrany przez nas ośrodek znajduje się nad Jeziorem Charzykowskim, w okolicy Parku Narodowego Bory Tucholskie i Zaborskiego
Parku Krajobrazowego oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego Woziwoda. Celem działalności HCEE w Funce jest szeroko pojęta edukacja
ekologiczna podnosząca wiedzę i świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży. Piękny las z bogactwem różnorodnych siedlisk przyrodniczych
zaprasza na ścieżki dydaktyczne, a także warsztaty artystyczne.
Podczas zaplanowanej Zielonej Szkoły uczniowie mieli okazję
uczestniczyć w ścieżkach dydaktycznych: Łukomie – rejs łodziami,
Ślady i tropy zwierząt, Ogród ekologiczny, Limnologia, warsztatach
artystycznych: Ceramika, Makrama, Rzeźba w drewnie, Filcowanie,
a także w wycieczce rowerowej po parku krajobrazowym i w zajęciach
z łucznictwa.

Program Zielonej Szkoły był bardzo napięty i nikt nie mógł narzekać na nudę. Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych nie zabrakło
także takich atrakcji jak: wspólne biesiadowanie przy ognisku, tańce
podczas dyskoteki oraz zwiedzanie zamku w Człuchowie i wyścigi po
torze kartingowym.
Pobyt na Zielonej Szkole dostarczył uczniom nowych wrażeń, doświadczeń i pozytywnych przeżyć. Każdy uczeń miał szansę pokazania
się z jak najlepszej strony, gdyż zadania, które przed nim stawiali
opiekunowie, były dostosowane do jego możliwości. W każdym dziecku
to coś, co odpowiednio stymulowane dowartościowywało go, mobilizowało i umożliwiało harmonijny rozwój. Dzieci, które wyjechały na
Zieloną Szkołę uczyły się samodzielności, samokontroli i samooceny.
W trakcie trwania zajęć poznawały słabe i mocne strony swojej działalności. Wspólnie spędzony czas minął bardzo szybko i do domu
wróciliśmy uśmiechnięci i zadowoleni, z mnóstwem miłych wspomnień.
Joanna Tomczak

Zmiana wewnętrzna
przez sztukę! Udało się!!!

Czy to możliwe a jednak!? Uczniowie Szkoły w Lechlinie byli
z wizytą w Rejowcu, aby zrealizować przygodę artystyczną „I co to
było – teatr w stodole taki prawdziwy i widownia….. i wiele emocji”
To się dopiero działo – nikt się nie spodziewał, że niewielka grupa
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możemy być aktorami, którzy przedstawią sobą lecz bez słów sztukę,
co nazywa się Pantomimą. Motywem przewodnim i jednocześnie
tytułem był „Kryzys drogą do pozytywnej zmiany”. Praca ciałem do
słów i muzyki poważnej. Gesty, ruchy, mimika najpierw człowieka
bez sił, ducha, który ma poczucie, że nic mu się nie uda. I było ciężko,
smutno i samotnie i skromny strój - czarna tunika, dodawała klimatu – że to kryzys. Jednak jak to w życiu i w naszej sztuce również ten
etap trudny dał człowiekowi iskrę do zmiany. Zaczął odkrywać w sobie
hasło: mogę, potrafię i że nie jestem sam….. to takie ważne. Zmiana
kreacji na białą, bo już energia, życie i radość poznawania, w każdym
z aktorów była i w tym człowieku ze sztuki również. A na zakończenie
nasza wspólna z publicznością zabawa. To czas, gdzie każdy z nas odkrył, że bycie człowiekiem to nie chwila lecz ciekawa praca nad sobą.
A kryzys mimo, że go doświadczamy jest momentem zwrotnym, aby
odkryć coś pozytywnego.
Ewa Przybylska-Mielcarek

„DOPALACZOM MÓWIMY STOP”

19.06.2015. i my też tak czujemy i chcemy to wykrzyczeć!!! Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Jabłkowie nie mogli uczestniczyć w prelekcji
w gimnazjum oraz marszu ulicami Skoków!! Nasze szeregi niestety były
skromne bo bardzo dużo osób wyjechało na Zieloną Szkołę. Jednak
Młodzi Ludzie uznali, że tak ważna kwestia nie może pozostać bez echa
z ich strony. Postanowili się dołączyć do akcji – trochę z oddali – ale
nie znaczy to biernie. Nasze spotkanie poprzedziła rozmowa na temat
współczesnego zagrożenia jakim są dopalacze. Uczniowie słuchali
z zaangażowaniem i z lękiem mówili o tym, że nigdy nie chcieliby tak
stracić nad sobą kontroli, aby zażyć tą truciznę, która niszczy nie tylko
kontakt z otoczeniem, ale także neurofizjologię człowieka powodując
nieodwracalne zmiany. Dostali informacje, jak działa mechanizm
zachęty „że to fajne, niczym nie grozi, zabawa na sto fajerek, różowe
okulary”, a przede wszystkim kolorowe opakowanie z napisem – miłość,
przyjaźń, wolność, często postacie animowane lub atrakcyjna forma,
kształt. Nikt z najbliższego otoczenia nawet jak znajdzie u dziecka –
niestety nie musi podejrzewać, że to coś zagrażającego. Uczniowie

obejrzeli opakowania, jaką mogą mieć formę. Następnie uczniowie
redagowali listę własnych skojarzeń, myśli, odczuć przechodząc przez
galerię haseł, obrazów związanych z tematyką dopalaczy. Co widać...
Ale skoro założeniem Organizatora był marsz, również do niego
uczniowie byli przygotowani – oto ich transparenty!!! Konkretne,
rzeczowe w przekazie – i przede wszystkim mające być ostrzeżeniem
lub refleksją dla Młodego Człowieka – zanim spróbujesz – dowiedz
się wszystkiego – a potem – wybór należy do Ciebie. Wybierasz życie
czy chcesz je pokonać i przy okazji SAMEGO SIEBIE!!! Tego się
dowiedzieliśmy i to postaramy się zapamiętać!!!
Psycholog - Ewa Przybylska-Mielcarek

Godzina dla morświna

Czy wiesz, że w Bałtyku żyją morświny? To krewni delfina, jedyny gatunek walenia występujący w naszym morzu! Żyje ich tu zaledwie 450 i są
krytycznie zagrożone wyginięciem…. Chętni uczniowie podpisali apel
w obronie jedynego krewniaka delfina żyjącego w Bałtyku. To, czy
morświny przetrwają w Bałtyku, zależy od skuteczności działań ochronnych. Podpisując się pod apelem w obronie morświnów zwiększyliśmy
szanse na wprowadzenie programu ich ochrony. BĄDŹ GŁOSEM
TYCH, KTÓRZY GO NIE MAJĄ Nie ocalimy wszystkiego, co byśmy
pragnęli. Ale uratujemy o wiele więcej, niż mogłoby ocaleć, gdybyśmy
w ogóle nie podjęli naszych starań. - Sir Peter Scott, jeden z założycieli
WWF /MAŁGORZATA ZAGANIACZYK /

Gimnazjaliści w biegach
na orientację

17 czerwca Osiedle Piastowskie w Poznaniu było areną kolejnej
edycji Mistrzostw Wielkopolski Szkół Gimnazjalnych w Indywidualnych Biegach na Orientację w klasyfikacji drużynowej. Bardzo dobrze
spisały się w tych zawodach reprezentacje Gimnazjum w Skokach pod
opieką nauczyciela Wiesława Nowaka.

Dziewczęta w składzie: Martyna Frąckowiak, Anna Surdyk, Weronika Sydow, Aleksandra Szymaś zajęły 14 miejsce. Jeszcze lepiej
spisali się ich koledzy, którzy biegi w składzie: Mazurek Sebastian,
Stachowiak Mikołaj, Urbaniak Maciej, Wieczorek Krystian, zajmując
bardzo dobre 8 miejsce.
Do współzawodnictwa szkół Szkolnego Związku Sportowego
„Wielkopolska” dziewczęta zdobyły 27 punktów a chłopcy 33. Co daje
łącznie 60 punktów. Podopieczni w/w nauczyciela w minionym roku
szkolnym zdobyli również 15 punktów za 4 miejsce w mistrzostwach
rejonu pilskiego w badmintonie chłopców oraz 22 punkty za 3 miejsce w mistrzostwach rejonu pilskiego w halowej piłce nożnej. Szkoła
w całym roku szkolnym 2014-2015 zdobyła 145,9 punktów zajmując 28
miejsce w województwie wielkopolskim.

Gimnazjalne zmagania

W minionym roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Gimnazjum
w Skokach uczestniczyli w wielu warsztatach i konkursach. Dziękujemy
Dyrekcji naszego Gimnazjum za możliwość korzystania z tych przedsięwzięć.
Dokończenie na str. 22
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Dokończenie ze str. 21
„Gaz łupkowy a środowisko”- Uczennica naszego Gimnazjum
Weronika Sydow zdobyła I Miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Gaz łupkowy a środowisko” . /Małgorzata Zaganiaczyk/
Pertykiwka w Gimnazjum - W naszej szkole odbyły się również zajęcia
malarskie prowadzone przez uczennice: Izę Druciarek, Darię Szwed oraz
Julię Korczak. Uczyły one swoich rówieśników malować piękne motywy
roślinne techniką pertykiwki./ Małgorzata Zaganiaczyk, Wiesława Fertsch/
Warsztaty malarskie w Domu Plenerowym w Skokach - Chętni
uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach malarskich w Domu
Plenerowym w Skokach. Współpracowała z nami grupa młodzieży
z Instytutu Suvorowa z Moskwy, w ramach programu wymiany z UAP.
Opiekę sprawował prof. Andrzej Syska. Zadanie naszych uczniów polegało na wysłuchaniu baśni w języku rosyjskim i namalowaniu ilustracji
do usłyszanego tekstu. Zajęcia przebiegały w serdecznej atmosferze.
Miłym akcentem był poczęstunek i upominek dla każdego uczestnika
warsztatów. /Małgorzata Zaganiaczyk, Barbara Dembińska/
Warsztaty cool dance - Uczniowie naszego gimnazjum wraz z uczniami Szkoły Podstawowej z Popowa Kościelne go wzięli udział w warsztatach tanecznych, które odbywały się w Świetlicy Wiejskiej. Zajęcia
poprowadził instruktor tańca nowoczesnego- Sebastian Kowalczyk.
Warsztaty taneczne były wspaniałą integrującą zabawą, rozbudzającą
ciekawość i promującą zdrowy styl życia./ Małgorzata Zaganiaczyk/
Znajdź właściwe rozwiązanie - Młodzież naszej szkoły brała również udział w Powiatowym Konkursie pt.” ZNAJDŹ WŁAŚCIWE
ROZWIĄZANIE” na zakładkę do książki, organizowaną przez
Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Wągrowcu, której
Patronat objęło Starostwo Powiatowe w Wągrowcu Spośród wielu prac
wyróżnienie otrzymała Sandra Michałek, która przygotowała autorską
pracę w postaci zakładki związaną tematycznie z profilaktyką palenia
tytoniu. /Małgorzata Zaganiaczyk /
Krajobrazy wiosną malowane - Grupa uczniów naszego gimnazjum
brała udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „KRAJOBRAZY
WIOSNĄ MALOWANE”, zorganizowanego przez Lokalną Grupę
Działania -Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. I miejsce w tymże konkursie
zdobył KASPER GRZEGORZEWSKI z klasy 1C.Natomiast 20 maja
br. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu odbyła się prezentacja
nadesłanych na konkurs prac i uroczyste wręczenie nagród laureatom.
/Małgorzata Zaganiaczyk/
„Z piosenką na wakacje” - W Powiatowym Przeglądzie Piosenki Turystycznej „Z piosenką na wakacje”laureatem został zespół naszego gimnazjum w składzie: Martyna Kujawa, Sandra Litkowiec, Paulina Gatkowska,
Maja Kucz, Kacper Kujawa.Młodzi wykonawcy zauroczyli jurry piosenką
pt.”Dym z jałowca”. W większości byli to harcerze z 7 Skockiej Drużyny
Harcerskiej„HYCE” im. gen. Stanisława Sosabowskiego prowadzonej
przez druha Andrzeja Surdyka. Festiwal swoją obecnością zaszczycił
pan Tomasz Kranc Starosta Wągrowiecki oraz Pani Dorota Chojnacka
Szymczak – sekretarz Urzędu Gminy, która reprezentowała również
Wójta Gminy pana Przemysława Majchrzaka.” /Małgorzata Zaganiaczyk/
„Wolny od uzależnień” - Młodzież naszej szkoły brała udział w I
Powiatowym Konkursie Filmowym „Wolny od uzależnień”. W sali
Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu 1 czerwca br. odbył się pokaz
filmów. Konkurs okazał się wspaniałą inicjatywą, dzięki której młodzi
ludzie mogli dokonać świadomych i przemyślanych decyzji wobec złych
nawyków i nałogów, a także przedstawić swoje pomysły na ich rozwiązanie./Krzysztof Ołdziejewski, Małgorzata Zaganiaczyk/
ORIGAMI- Modułowy łabędź - Mateusz Kruś wraz z babcią oraz
kolegami z klasy 2d stworzyli Modułowego łabędzia. Pracę nad
modelem rozpoczęli od zbudowania 457 modułów. Jest to ilość,
która została wykorzystana przy budowie prezentowanego modelu.
Moduły łączone były ze sobą za pomocą wierzchołków. Wierzchołek
jednego modułu łączymy z kieszenią drugiego modułu tak, aby każdy
moduł łączył się z dwoma innymi. W ten sposób budujemy dwa rzędy
modułów (każdy rząd zawiera 30 elementów) połączonych ze sobą
i tak dalej i tak dalej Efekt to gigantyczny łabędź. Można było go
podziwiać na Pikniku Naukowym, teraz jest atrakcją sali 114 naszego
gimnazjum. /Małgorzata Zaganiaczyk/

Marsz Profilaktyczny

Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego w piątek 19 czerwca uczniowie
Gimnazjum Nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków w Skokach
oraz przedstawiciele Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J Korczaka
z Antoniewa wzięli udział
w Marszu Profilaktycznym. Po raz kolejny młodzież pod opieką dyrekcji
i nauczycieli przeszła ulicami miasta prezentując własnoręcznie przygotowane transparenty z hasłami propagującymi zdrowy styl życia. Głównym
celem marszu było pokazanie, że do dobrej zabawy potrzebne są tylko
szczere chęci a nie stosowanie substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
W kolorowym korowodzie można było rozpoznać sportowców, a więc
tych, którzy wolny czas spędzają na treningach rozwijając swoją sprawność
fizyczną i umiejętności piłkarskie, siatkarskie czy lekkoatletyczne. Druga
grupa to przebierańcy – przedstawiciele grupy bawiącej się podczas Pikniku
Naukowego i występującej w ramach konkursu „Mini playback show”.
O zbliżającym się korowodzie informował werblista – uczeń III klasy
gimnazjum Sz. Serafiński. Jak co roku do uczestników marszu na spotkanie wyszedł Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan T. Kłos wraz z Panią
A. Kamińską - Skarbnik Gminy. Swoją obecnością w przemarszu przez
ulice miasta zaszczyciła nas Pani M. Wylegalska – gminny koordynator
kampanii, która w podsumowaniu podziękowała wszystkim uczestnikom
za przyłączenie się do przedsięwzięcia.
Organizator marszu: Społeczność Szkolna Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. Marsz został zrealizowany w ramach
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Hasło przewodnie marszu:
DOPALACZOM MÓWIMY NIE.
Dziękujemy przedstawicielom skockiej policji, którzy zapewnili
młodzieży bezpieczeństwo podczas marszu.
I.Węglewska

Dzień Dziecka

Po raz czternasty w naszym gimnazjum odbył się Festyn Sportowo
–Rrekreacyjny o Puchar Przechodni Dyrektora z okazji Dnia Dziecka.
Młodzież rywalizowała w takich konkurencjach jak: wyścigi rzędów,
skok w dal, bieg na dystansie 60 m, sztafeta, piłka nożna, piłka siatkowa plażowa. W konkursie rzutu beretem i przeciągania liny gimnazjalistów wspomagali rodzice i wychowawcy klas. W poszczególnych
kategoriach zwyciężyli:
Klasa Ia w składzie: Andraka Nadia, Będziecha Adrianna, Dereżyńska Daria, Frąckowiak Julia, Głuszek Dagmara, Jung Martyna, Łukaszewska Anita, Martynek Julia, Pietrzak Agnieszka, Rakocy Dagmara,
Stefańska Zuzanna, Teofilewska Łucja, Zamecka Erika, Dąbrowski
Sebastian, Konieczka Kacper, Kubicki Stanisław, Nawrocki Piotr, Rakowski Dominik, Sendor Dominik, Siódmiak Krystian, Springer Jakub,
Stefański Filip,Wojtkowiak Bartosz, Woźniak Wiktor. Wychowawca:
Danuta Kobus – Bogunia Z – ca wychowawcy: Elżbieta Chojnacka
Klasa II a w składzie: Kamila Budka, Alicja Burzyńska, Ewelina
Gruszka, Natalia Jahnz, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Magdalena Moszczyńska, Julia Nowicka, Paulina Paśk, Patrycja Stożek,
Paulina Wojtkowiak, Bartosz Belter, Marcin Dolatowski, Franciszek
Dukszta, Szymon Futro, Patryk Jankowski, Łukasz Kaczmarek, Maciej
Maryniocha, Patryk Paczkowski, Patryk Piechowiak, Adrian Sommerfeld, Mateusz Zieliński. Wychowawca: Hanna Węglewska Z-ca
wychowawcy: Grzegorz Samol
Klasa III d w składzie: Bałażyk Sandra, Berent Jagoda, Juś Klaudia, Kerger Karina, Kołodziejczak Wirginia, Kołodziejczak Violetta,
Kucharska Klaudia, Marciniak Katarzyna, Myszka Kamila, Rafińska
Patrycja, Stefańska Sandra, Sydow Weronika, Ucińska Agnieszka,
Zygmaniak Izabela, Biliński Mateusz, Łucki Szymon, Przybysz Daniel,
Serafiński Szymon, Szczepaniak Radosław. Wychowawca – Anna Dorawa Z – ca wychowawcy – Maciej Teofilewski
Elżbieta Chojnacka i Hanna Węglewska.
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Loręcki, Daniel Szczupalski, Mikołaj Załęski, Tomasz Teofilewski
i Krzysztof Wojtas,
Edmund Lubawy

Zawody Wędkarskie o Puchar
Kolejne sukcesy braci Nowaków Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

29 czerwca przy granicy Białoruskiej a mianowicie w Białej Podlaskiej, woj. Lubelskie miały miejsce tegoroczne Mistrzostwa Polski
Juniorów w lekkoatletyce.

Po nieudanym starcie w Pucharze Europy w maju w Hiszpańskiej
Murci Mateusz Nowak, reprezentujący UKS „SKOCZEK” Skoki
zdobył kolejny tytuł Mistrza Polski w chodzie na dystansie 10000 m
w czasie 44:57.32. Jest to już 7 złoty a 9 w ogóle medal rangi Mistrzostw
Polski od początku swojej przygody ze sportem wyczynowym. Przed
młodym sportowcem w tym sezonie będzie jeszcze jedna szansa na
powiększenie wspomnianego dorobku. Pod koniec sierpnia planowany
jest start w Mistrzostwach Polski na 20 km. W ubiegłym roku podczas
tych zawodów Mateusz zajął I miejsce.
Z kolei brat Mateusza, Łukasz Nowak przygotowuje się obecnie do
startu w drugiej połowie lipca w Mistrzostwach Polski seniorów na 20
km oraz do sierpniowych Mistrzostw Świata w stolicy Chin – Pekinie.

Turniej Piłkarski Drużyn Żaków

Wełna Skoki – I
Zamek Gołańcz
Nielba Wągrowiec – II
Wełna Skoki – II
Sokół Mieścisko
Tak przedstawiała się klasyfikacja końcowa drużyn Żaków, które
w sobotę 29 czerwca rywalizowały o Puchar Starosty Wągrowieckiego.
Turniej rozegrany został na Orliku w Skokach, a jak widać z powyższego zestawienia, jego zwycięzcą została I drużyna gospodarzy - Wełny
Skoki. Ale pamiątkowe puchary i dyplomy ze skockiego Orlika uniosły
też pozostałe drużyny uczestniczące w rywalizacji. Dodatkowo też
zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy
zawodnicy medale pamiątkowe. Skocki Turniej, jak zawsze był wyrazem
doskonałej współpracy rodziców młodych zawodników, ich trenerów
i kierownictwa Klubu oraz władz samorządowych, która to współpraca
umożliwiła nie tylko, piękny jego przebieg ale i sympatyczne zakończenie przy cieście i kiełbaskach z grilla.
Młodych zawodników Wełny przygotowali i poprowadzili trenerzy:
Radosław Modlibowski i Andrzej Szczepaniak, a na boisku zagrali:
- w I drużynie: Kacper Połczyński, Mateusz Szczepaniak, Mateusz
Wojewoda, Dawid Obst, Bartosz Jóśkowiak, Paweł Deminiak, Oskar
Trąbka, Kacper Rembacz, Marcin Andrzejewski i Mateusz Sichniński
- w II drużynie: Szymon Kruś, Marcel Jarzembowski, Filip Urbaniak, Rafał Jarzembowski, Mikołaj Kubicki, Mikołaj Springer, Kamil

20 trzyosobowych drużyn reprezentujących Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego oraz skupiających pasjonatów wędkarstwa w zakładach
pracy 4 lipca o godzinie 7:00 spotkało się nad jeziorem Rościńskim by
współzawodniczyć w tradycyjnych Zawodach Wędkarskich o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
Zawody odbywały się w układzie sektorowym, co oznacza że o zwycięstwie drużyny decydowała suma punktów zdobytych przez zawodników
łowiących w 3 sektorach: A, B i C, które to miejsca zostały wylosowane
przed rozpoczęciem zawodów.
Dlatego po powitaniu przez Prezesa Koła PZW nr 120 w Skokach
Alojzego Pacholskiego uczestników oraz ich opiekunów i gości omówiono Regulamin Zawodów i dokonano wspomnianego losowania,
a po zajęciu miejsc przez zawodników, na oddany przez Burmistrza
Tadeusza Kłosa honorowy strzał z pistoletu wędkarze rozpoczęli
rywalizację. Wędkowano od godz. 9:30 do 12:30, a nad przebiegiem
zawodów, czuwała Komisja Sędziowska, która też po ich zakończeniu, o którym poinformował ponowny wystrzał z pistoletu, dokonała
ważenia złowionych ryb – ryby te zgodnie z Regulaminem ponownie
wróciły do wód jeziora.

Zakończenie Zawodów, dla zawodników oznaczało wytchnienie
i możliwość skorzystania z cienia i pysznej grochówki z wkładką przygotowanej na tę okoliczność przez kolegów ze skockiego Koła: Karola
Neumanna i Mirosława Kamińskiego. Oznaczało też ono wytężoną
pracę Komisji Sędziowskiej, która musiała dokonać ustalenia punktacji
indywidualnej zawodników oraz punktacji w sektorach i punktacji
ogólnej – całkowitej wywalczonej przez poszczególne drużyny.
Po zakończeniu prac Komisji przystąpiono do ogłoszenia wyników
oraz wręczania nagród i upominków.
Nagrody indywidualne i upominki wszystkim zawodnikom począwszy od pierwszego do ostatniego miejsca wręczyli: Prezes Koła Skoki
Alojzy Pacholski i Kapitan Sportowy Andrzej Janiszewski. W punktacji indywidualnej w Sektorze „A” łowiąc 17,895 kg ryb zwyciężył
Sławomir Dziunikowski z Koła Rataje. II miejsce z 10,45 kg ryb zajął
Marek Kubicki z II drużyny Koła Skoki, a III z 10,031 kg ryb Zbigniew
Kaźmierczak z Koła Rokietnica. W Sektorze „B” zwycięstwo należało
do Jacka Dudka reprezentującego II drużynę Koła Skoki, który legitymował się 9,410 kg złowionych ryb. Na II miejscu z 7,740 kg uplasował
się Grzegorz Majewski reprezentujący „COLMIC”, a na III z 7,490
kg ryb Robert Chelwing z I drużyny Koła Skoki. W Sektorze „C” z 10,
685 kg ryb w siatce tryumfował Michał Nowacki z „Team Kasi”. II
miejsce wywalczył Leszek Stoiński z drużyny „Krecika”, szczycący się
10,115 kg ryb, a III z 9,640 kg Romuald Dudek z I drużyny Kola Skoki.
Drużynowym zwycięzcą Zawodów została I drużyna Koła Skoki
występująca w składzie: Andrzej Szymkowiak, Robert Chelwing
i Romuald Dudek. II miejsce zdobyła II drużyna Koła Skoki, którą
Dokończenie na str. 24
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tworzyli: Marek Kubicki, Jacek Dudek i Roman Tadeusz, a III miejsce
zajęła reprezentacja Koła PZW z Krzyża, w składzie której wystąpili:
Mariusz Komór, Tomasz Lawar i Jerzy Kazimierczak. Kolejne miejsca w punktacji drużynowej zajęli: „COLMIC”, Wiórek II, „Krecik”,
Rataje, Mieścisko, Rogalik, „TEAM KASI”, Troć, TARPAN, Rokietnica, Lubonianka, Murowana Goślina, Zielone Wzgórza- Murowana
Goślina, Wiórek I, Karaś, Wągrowiec i Wojnówko.
Trzy w/w zwycięskie drużyny, tj. I i II reprezentacja Koła Skoki
oraz reprezentacja Koła PZW Krzyż zostały nagrodzone Pucharami
i Pamiątkowymi Dyplomami, których wręczenia dokonał Burmistrz
Tadeusz Kłos. Natomiast wszystkie pozostałe drużyny uczestniczące
w Zawodach, opuszczały imprezę z Dyplomami Pamiątkowymi, które
przypominać im będą o pobycie w Skokach.
Uczestnicy Zawodów wysoko ocenili przebieg i organizację skockiej
imprezy i za naszym pośrednictwem dziękują skockiemu Kołu PZW
i wszystkim jego członkom zaangażowanym w jej przygotowanie
i przeprowadzenie. My ze swej strony zdradzamy, że oprócz wcześniej
wymienionych „kucharzy”:
- stanowiska wędkarskie wraz z pozostałym terenem przygotowali
i oznakowali: Jacek Dudek, Karol Neumann, Mariusz Kielma, Alojzy
Pacholski i Paweł Dudek
- w Komisji sędziowskiej pracowali: Andrzej Janiszewski, Piotr
Babrakowski, Andrzej Szymczak, Wojciech Kłosowski, Jarosław Klewenhagen, Tomasz Makowski, Krystian Czachlewski, Hubert Radziński
i Piotr Konrad.
Edmund Lubawy

Magia 100 km!

Niektóre liczby mają znaczenie dla naszego umysłu, stanowią niepotrzebną, często trudną do pokonania barierę, nie dla ciała lecz dla
mózgu! Najpierw trzeba w coś uwierzyć, dać wiarę, iż jest osiągalne
i do zrobienia! Taką liczbą dla wielu, niewyobrażalną jest przejechanie jednego dnia z małymi przerwami dystansu 100 km na rowerze!

Blisko 40 śmiałków stawiło się w sobotni ranek 27 czerwca pod Gimnazjum w Skokach by wziąć udział w rajdzie rowerowym pn. I Skocka
100 – czyli 100 km drogami asfaltowymi.
Uczestnicy podzielili się na dwie grupy i wyruszyli w trasę. Pierwsza,
15 osobowa grupa zaplanowany dystans, który wyniósł w sumie 112 km
pokonała w tempie ponad 27km/h. Druga liczniejsza, jechała trochę
wolniej, bo ok 20 km/h jakieś 106km. I to w tej właśnie grupie znalazło się parę osób które tego dnia pokonało swoje lęki i słabości. 100
pękła! I to z okładem Nie taki diabeł straszny jak go malują, powiada
znane przysłowie.
Na trasie grupy spotkały się dwukrotnie, w Rogoźnie i Damasławku
oraz na mecie w Gimnazjum w Skokach, gdzie czekał zasłużony posiłek regeneracyjny, kiełbaski z grilla oraz placek znikły błyskawicznie,
spalone ok 4 tyś kalorii trzeba było uzupełnić.
Jeszcze raz gratulujemy i zapraszamy za rok na II Skocką 100 szosą.
Organizatorzy dziękują za pomoc Tomaszowi Biegunowi oraz Tadeuszowi Wiśniewskiemu członkom PTTK z Wągrowca, a także Sławkowi
Urbańskiemu z Wągrowca. Dzięki Wam wszystko poszło sprawnie.
Karolina Stefaniak

Stabilna pozycja „Wełny” w IV lidze
Naszą majową relację z potyczek skockiej „Wełny” na boiskach
zakończyliśmy informacją o remisowym wyniku spotkania w dniu
16 maja na meczu wyjazdowym z „Lubuszaninem” Trzcianka. Jego
wynik, to 2:2, a bramki dla „Wełny” strzelili Miłosz Graczyk i Radosław Modlibowski.
Dzisiaj, gdy rundę wiosenną mamy już za sobą i gdy wiadomo, że
ostatecznie nasza drużyna uplasowała się na 7 miejscu Tabeli IV Ligi,
z dziennikarskiego obowiązku przypominamy o wynikach rozegranych
w międzyczasie przez naszą drużynę meczy, które w sumie zadecydowały o wspomnianym na wstępie wyniku końcowym. Tak więc na wynik
ten złożyły się spotkania rozegrane:
- 24 maja, na własnym boisku z prowadzonym przez Włodzimierza
Michalskiego – trenera, który w 2012 roku doprowadził „Wełnę” do
IV Ligi, „Leśnikiem” Margonin. Mecz ten pokazał lepszą formę i dobrą grę Skoczan i zakończył się wynikiem 6:2 dla „Wełny”, dla której
bramki zdobyli: Arkadiusz Dereżyński i Krzysztof Gryszczyński po 2
oraz Eryk Nadworny i Jakub Ślósarczyk po 1.
- 30 maja, na wyjedzie z „Iskrą” Szydłowo. Mecz przyniósł przegraną
naszej drużyny z wynikiem 1:2, przy czym strzelcem honorowej bramki
dla „Wełny” był Jakub Ślósarczyk.
- 4 czerwca, przed własną publicznością z „Huraganem” Pobiedziska. Tutaj nie pomógł naszej drużynie doping wiernych kibiców
i spotkanie przyniosło kolejną jej przegraną z wynikiem 2:3. Bramki
da „Wełny” zdobył Radosław Modlibowski.
- 7 czerwca, na boisku rywala, z „Gromem” Plewiska. Mecz ten zakończony wygraną gospodarzy z wynikiem 4:1 pokazał zdecydowanie
lepszą grę „Gromu”. Strzelcem honorowej bramki dla „Wełny” był
Radosław Modlibowski.
- 13 czerwca na murawie w Skokach z „GKS” Dopiewo. Spotkanie
zakończyło się zwycięstwem skockich piłkarzy z wynikiem 2:0. Ostatnie
bramki w rundzie wiosennej dla „Wełny” strzelili Jakub Ślósarczyk
i Arkadiusz Dereżyński.
Naszym piłkarzom i ich trenerowi oraz Zarządowi i wszystkim
zaangażowanym w działalność Klubu gratulujemy sukcesu i życzymy
by podobne, pozytywne emocje, nie tylko swym kibicom dostarczali
w sezonie piłkarskim 2015/2016.
Przechodząc do spraw bieżących, po zakończeniu rundy wiosennej
zawodnicy Klubu korzystali z przerwy wakacyjnej, ale już 13 lipca, prowadzeni przez trenera Pawła Kutynię, rozpoczęli treningi. W ramach
przygotowań do sezonu rozegrają też mecze sparingowe: wyjazdowe
z „Piastem” Kobylnica i „Spartą” Oborniki oraz na boisku przy ulicy
Parkowej w Skokach, w trakcie „obozu dochodzącego” z „Unią” Wapno i „TPS” Winogrady oraz „Akademią Reissa” Poznań i z „Notecią”
Czarnków.
Rundę jesienną zawodnicy „Wełny” rozpoczną 7 sierpnia na własnym
boisku meczem z „Huraganem” Pobiedziska. Kolejnymi partnerami
„Wełny” na boiskach będą: na wyjeździe „Zjednoczeni” Trzemeszno
i na własnym boisku „Lechia” Kostrzyn.
Ale nie ujmując ważności działalności bieżącej Klubu, nie możemy
pominąć wielkiego wydarzenia jakim w br. jest 90 lecie jego powstania,
a które to uroczystości Jubileuszowe, do których usilnie przygotowuje
się Zarząd, zawodnicy i działacze, odbędą się 8 sierpnia 2015.
Szczegóły tych uroczystości czytelnik znajdzie na str. 2 obecnego
wydania naszego pisma.
Edmund Lubawy

Spotkanie młodzieży szkolnej
i Zespołu śpiewaczego
„HARFA” z członkami KBS
w Skokach

Dnia 23 czerwca 2015 klasa 5c z wychowawczynią Wioletą Grzegorzewską i reprezentantką trójki klasowej panią Anną Rożnowską
odwiedziła siedzibę Kurkowego Bractwa Strzeleckiego mieszczącą się
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przy ulicy Wągrowieckiej 4c. Dzieci powitane zostały przez członków
Bractwa, zapoznały się z historią i działalnością KBS w Skokach,
którą przedstawił Prezes Krzysztof Jachna. Zwiedziły siedzibę, obejrzały liczne pamiątki historyczne, tarcze brackie, puchary, medale. Po
słodkim poczęstunku, pełne wrażeń wróciły do szkoły.

7 lipca 2015. Zespół śpiewaczy „HARFA” spotkał się w siedzibie
KBS w Skokach. Członkiem zespołu, a zarazem czynnie działającym
przedstawicielem KBS jest Stanisław Grzegorzewski, który w imieniu
wszystkich Braci serdecznie powitał zebranych, natomiast historię
i działalność Bractwa przedstawił Prezes Krzysztof Jachna. Z zainteresowaniem oglądano historyczne zbiory, a niezapomnianych wrażeń
dostarczyło wszystkim uczestnikom spotkania strzelanie z wiatrówki.
W miłej i serdecznej atmosferze, przy poczęstunku upłynęło letnie
popołudnie.
Stanisław Grzegorzewski

Foto-Video-Handel

Ewa Rybicka
Skoki pl.Powstańców Wlkp. 6

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

26

CENY ZBÓŻ I WARZYW

Obecnie (z dnia 15 lipca 2015) ceny skupu zbóż na poziomie: żyto
na mąkę 440 - 460 zł/tona, pszenica na mąkę 660-700 zł/t, jęczmień
na kaszę ok. 500 - 530 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu
zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę
do 590-640 zł/t, pszenżyto do 540 zł/tona, jęczmień na paszę do 550 zł/t,
żyto na paszę do 440 zł/tona. Do podanych cen należy doliczyć VAT.
Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto, jęczmień 30 - 32 zł, pszenica 35-37 zł za 50 kg. Ziemniaki „nowe”
0,90- 1,00 zł/kg. Ceny warzyw - marchew, cebula, czerwone buraczki
1,20-1,80 zł/kg, pietruszka, seler do 4,00 zł/kg, kapusta ok. 2,5 zł/główka,
ogórki 2,50– 4,0 zł/kg, pomidory 3,50 – 5,50 zł/kg. Jabłka 2,0 – 4,0 zł/
kg, czereśnie 8 - 9 zł/kg, wiśnie i czarne porzeczki 4,0 – 5,0 zł/kg. Jaja
kurze 0,50 - 0,65 zł/szt.

CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA
RZEŹNEGO

Cena skupu tuczników (z dnia 15 lipca 2015) - do 3,90 zł/kg plus
VAT. Maciory 2,20 - 2,40 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt około 110
- 150 zł/szt. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 10,0 zł za 1 kg
wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki 6,65 - 7,10 zł/kg
plus VAT, jałówki 6,20 - 6,60 zł/kg, krowy 3,70 - 4,80 zł/kg plus VAT.
Mleko w skupie w cenie około 0,90 - 1,20 zł/litr plus VAT. Rok temu
była cena 1,25 – 1,40 zł/litr.

INNE CENY

na dzień 15 lipca 2015
Nawozy: mocznik do 1580 zł/tona, saletra amonowa do 1430 zł/t,
polifoska „8” (import) ok. 1730 zł/t, sól potasowa 1560 zł/t. Otręby
pszenne ok. 500 - 600 zł/tona – rok temu do 700 zł/t. Otręby żytnie
do 450 zł/t. Śruta sojowa ok. 2000 zł/t – rok temu do 2200 zł/t, śruta
rzepakowa ok. 1100 zł/tona. Cena oleju napędowego 4,70 – 4,85 zł/litr.
Rok temu była to cena do 5,40 zł/litr.

INNE WIADOMOŚCI

Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 720 zł/t,
żyto 520 zł za 1 t, pszenżyto do 600 zł/t, jęczmień był w cenie 500 - 600
zł/t. Plus VAT. Cena skupu tuczników rok temu wynosiła 4,75 zł/kg teraz średnio 3,90 zł/kg. Może taka cena skupu się już utrzyma, może
wzrośnie? Oby się nie obniżała! W ostatnich dniach obniżyła się nieco
cena skupu żywca wołowego, tj. byków. Prognozy cen skupu na okres
żniw dla zbóż są podobne jak obecnie, oby się nie obniżyły. Ceny skupu
rzepaku ostatnio wzrosły i mogą sięgać do 1550 zł/tona.
Pocieszeniem jest to, że ogólnie na terenie gminy warunki pogodowe
sprzyjają zasiewom. Mieliśmy suchy kwiecień i maj. Mimo takiej pogody niektóre uprawy zbóż i rzepaku na terenie naszej gminy wyglądają
dobrze. Czerwcowe deszcze poprawiły stan wegetacji – choć nie zanosi się wszędzie na bardzo wysokie plony rzepaku i zbóż. Na lekkich
glebach skutki suszy są bardzo widoczne, a plony będą tam niskie.
Stan wilgotności gleby dzięki ostatnim deszczom się poprawił, co jest
bardzo ważne dla ziemniaków, łubinów, kukurydzy i traw. Jednak nie
wszędzie wystąpiły czerwcowe deszcze i mamy w Wielkopolsce tereny
gdzie susza była jeszcze bardziej dotkliwa i spowodowała duże szkody
– będą tam niższe plony. Niektóre gminy (w tym Skoki) wystąpiły do
Wojewody o powołanie Komisji do szacowania strat z powodu suszy.

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani rolnicy jeszcze nie wiemy.
W czerwcu wielu rolników otrzymało listy z Agencji Nasiennej Sp.
w Lesznie. Jest na to przepis zobowiązujący rolników do udzielenia
informacji i wniesienia opłaty.
Nadal czekamy na szczegóły w zakresie działania i terminu przyjmowania wniosków do dotacji (do modernizacji) z programu PROW
2014 – 2020. Rozpoczęto przyjmowanie wniosków na dotacje do
zalesiania gruntów. Pod koniec sierpnia będą przyjmowane wnioski
na pomoc „Młody Rolnik”. W sierpniu zainteresowani rolnicy mogą
składać wnioski o „dopłatę” do paliwa.
Pozostaje mi życzyć Rolnikom pogodnych, ciepłych dni i dobrych żniw!
Skoki, 15 lipca 2015
Doradca Rolników - Stanisław Kida

Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania

„Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w dniach

od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz
zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz.U. z 2015 r., poz. 982).
Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może
być przyznana osobie fizycznej, która:
• rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia
wniosku o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych
rolników”, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego
złożeniem.
• po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego
jako kierujący gospodarstwem, tj. do dnia złożenia wniosku
o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego
jako kierujący.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze
załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na
stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl . Można je również otrzymać w biurach
powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez
upoważnioną osobie, listem poleconym lub pocztą kurierską do
kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu
na miejsce położenia gospodarstwa.
Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” można
otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 0084 oraz na stronach internetowych
www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl
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Jak rozpoznać i zwalczać barszcze kaukaskie?
Zarówno Barszcz olbrzymi (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier) (fot. 1) jak i Barszcz Sosnowskiego
(Heracleum sosnowskyi Maden) (fot. 2) to inwazyjne gatunki obce pochodzące z Kaukazu. W latach 60 – tych XX
wieku barszcze trafiły w Polsce do uprawy, głównie w państwowych gospodarstwach rolnych.

1. Barszcz olbrzymi

3. Barszcz zwyczajny

5. Dzięgiel leśny

To olbrzymie rośliny zielne osiągające wysokość około 3 m, jednak potrafią dorastać do 4-5 m, a nawet i więcej. W pierwszym roku wyrastają jedynie rozłożyste
rozety liściowe, w kolejnych latach rośliny wykształcają długie pędy kwiatowe.
Wykształcają okrągłe, głęboko bruzdowane łodygi, o 3-6 międzywęźlach.
Osiągają one u podstawy grubość około 8-12 cm.
Liście barszczy kaukaskich są bardzo duże, dorastają do 2 m i więcej, przy
czym blaszki liściowe osiągają rozmiar od 1,2 m do 1,5 m.
Wykształcają po kilka, kilkanaście kwiatostanów. Ogromne wielkopromieniowe baldachy (największy na osi pędu głównego 30-75 cm i kilkadziesiąt
mniejszych), wyglądem przypominają wielki parasol. Białe kwiaty wydzielają
charakterystyczny zapach kumaryny (zapach świeżego siana).
Barszcze kaukaskie posiadają silny i gruby korzeń palowy, który rozgałęzia się
w górnej części. Pojedyncze korzenie mogą sięgać nawet do 2 m głębokości,
a główna ich masa znajduje się na głębokości 30 cm.
Pomimo swojego bardzo charakterystycznego wyglądu barszcze kaukaskie
niejednokrotnie są mylone z innymi gatunkami roślin, np. z rodzimym barszczem
zwyczajnym (Heracleum sphondylium) (fot. 3), dzięgielem litworem (Angelica
archangelica L., Archangelica officinalis Hoffm.) (fot. 4), dzięgielem leśnym
(Angelica sylvestris L.) (fot. 5) czy pasternakiem zwyczajnym (Pastinaca sativa
L.) (fot.6). Rośliny te dorastają do 2 m wysokości i mają delikatniejszą budowę.
Do zwalczania barszczy kaukaskich zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości, na których pojawiły się te rośliny zielne.
Literatura podaje kilka metod likwidacji barszczu, podkreślając jednocześnie,
że warunkiem osiągnięcia sukcesu jest połączenie kilku z nich. Zabiegi mające
na celu usunięcie Barszczu olbrzymiego i Barszczu Sosnowskiego mogą być
przeprowadzane następującymi metodami:
Metoda chemiczna – zastosowanie herbicydów. Jest to obecnie najpopularniejszy sposób walki z chwastami. Wśród wielu dostępnych na rynku środków
chemicznych szczególnie poleca się mieszankę preparatu Basta z Chwastoxem
extra oraz Round-up.
Metoda mechaniczna – ścinanie całych roślin, bądź tylko pędów kwiatowych, w celu zapobiegnięcia wydaniu nasion. Metoda ta skutecznie ogranicza
wytwarzanie nasion i ich rozsiewanie, jednak nie niszczy całkowicie barszczu.
Metoda agrotechniczna – zabiegi agrotechniczne prowadzone na polach
uprawnych. Zabiegi te niszczą siewki w pierwszej fazie ich rozwoju, lub znacznie
ograniczają kiełkowanie rozłupek. Metoda ta sprawdza się jedynie w przypadku
pól uprawnych i nie prowadzi do wyeliminowania rośliny z siedliska.
Metoda przecinania korzenia – przecinanie ostrym szpadlem korzenia na
głębokości poniżej 10 cm. Jeśli część rośliny jest przykryta warstwą ziemi należy
przeciąć korzeń głębiej – ok 25 cm pod powierzchnią ziemi. Ścięte części rośliny
powinny zostać wyrwane i zniszczone lub pozostawione do wyschnięcia.
Metoda polegająca na wypasaniu zwierząt hodowlanych - rekomendowana przez obcojęzyczne źródła jako skuteczna forma kontroli dużych stanowisk
barszczu. Najskuteczniejsze jest wypasanie na początku sezonu wegetacyjnego,
kiedy rośliny barszczu są jeszcze młode i świeże.
Metoda osłaniania kwiatostanów – zakładanie osłon na baldachy, w celu
zapobiegnięcia rozsiewania się nasion. Metoda polega na dopuszczeniu do pełnego wykształcenia się nasion, zebraniu ich w szczelnych osłonach, a następnie
usunięciu i zniszczeniu.
Metoda biologiczna – zastosowanie szkodników zasiedlających roślinę
w celu jej zwalczenia. Wśród wielu gatunków owadów, zasiedlających barszcz
na szczególną uwagę zasługują : Cavariella theobaldki Gill-Bragg, Dysaphis
laubertii Börn, Pyramyzus heraclei Burner, Phytomyza spondylii R.-D., Philophylla
heraclei L., Depressaria pastinacella Dup, Orthops campestris L. i Orthops kalmi L.
Metoda termiczna – zastosowanie wody o temperaturze 98 stopni Celsjusza wstrzykiwanej w korzenie barszczu. Stosowana na małych, średnich
i wielkich roślinach.
Kriotechnologia – zastosowanie niskich temperatury cieczy kriotechnicznych
mogą spowodować poważne uszkodzenia w tkankach roślinnych, a tym samym
przyczynić się do efektywnego niszczenia roślin niepożądanych.

2. Barszcz Sosnowskiego

4. Dzięgiel litwor

6. Pasternak zwyczajny

