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Narodziny Strażackiej Orkiestry Dętej
W sobotę 3 października, w świetle reflektorów i przy kilkusetosobowej widowni narodziła się i pierwszy
raz „zakwiliła” Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach.
Tym samym ziściły się nieśmiałe i ciche marzenia wielu Skoczan,
a wśród nich twórcy Grupy Artystycznej „Skoczki” Mieczysława Jarzembowskiego. Jednak powstanie „naszej” Orkiestry, jak to stwierdziła
prowadząca uroczystość Małgorzata Wiśniewska, nie byłoby możliwe
bez zrozumienia i zgodnego współdziałania dwóch osób: Wiceprezesa
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce
Stefana Mikołajczaka i Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Kłosa.
Obaj panowie współdziałali w zakupie instrumentów dla przyszłych
muzyków. Burmistrz też w budżecie Gminy wygospodarował środki na
opłacenie instruktorów gry na instrumentach i dla dyrygenta, a Wiceprezes Zarządu Głównego przyrzekł zakup stroju - umundurowania
dla członków orkiestry.
Wydarzeniu temu, odbywającemu się w hali Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków , towarzyszyła niezwykła oprawa muzyczna, którą
tworzył koncert działającej od 1895 roku Orkiestry Dętej „SUONI”
z miasta Szien w południowej Norwegii. Orkiestra „SUONI”, to prezentujący wysoki poziom muzyczny zespół amatorski od 45 lat prowadzony przez dyrygenta Ejwina Strand, który znany i podziwiany jest nie
tylko w swej Ojczyźnie. Koncertował również na Międzynarodowych
Festiwalach, między innymi w Berlinie, Pradze, Pekinie i w Minot
w Stanach Zjednoczonych. Od 8- miu lat członkiem tej orkiestry jest
też grający na klarnecie Polak Ryszard Janusz, mieszkaniec Parkowa
koło Obornik, dzięki któremu zespól przyjechał koncertować w Polsce
i który sprawił że przyjechał on do Skoków.

Szeroka gama melodii filmowych, w tym autorstwa Charliego Chaplina, taniec węgierski Brahmsa oraz melodie norweskie, węgierskie,
włoskie i hiszpańskie wraz z utworami marszowymi w wykonaniu
Zespołu „SUONI” – wszystkie gorąco witane przez publiczność przeplatała program uroczystości poświęconej reaktywowaniu po 50
latach nieobecności skockiej Strażackiej Orkiestry Dętej.
W tym temacie, Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skokach druh Dariusz Lipczyński przypomniał historię
skockiej OSP od jej powstania w roku 1911 po czasy nam współczesne,
w połączeniu z historią działającej w latach 1949 - 1965 przy tej jednostce Orkiestry Dętej i działaniami prowadzonymi w ostatnim roku dla
reaktywowania takiej orkiestry obecnie.

Po tym wystąpieniu, inicjatorzy i fundatorzy przedsięwzięcia: Prezes
Stefan Mikołajczak i Burmistrz Tadeusz Kłos każdemu członkowi
orkiestry- 9 paniom i 21 panom - wręczyli uzgodniony wcześniej instrument, a jej kapelmistrzowi buławę. Teraz też, na sygnał kapelmistrza
reaktywowana Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach
wydala swój pierwszy zbiorowy dźwięk, tj sygnalizowane przez nas na
wstępie (choć wyjątkowo głośne) „kwilenie”. Bo przecież nasi muzycy, to dopiero niemowlaki, z których większość zaczyna swój kontakt
z muzyką. I tak jak niemowlę uczy się mówić, tak oni muszą poznać swe
instrumenty oraz tajniki muzyki i nauczyć się grać. A że wszystko idzie

w dobrym kierunku okazało się już wkrótce, gdy na prośbę publiczności
orkiestra, która przed oficjalną inauguracją spotkała się jedynie trzy
razy zagrała krótką fanfarę.
Dokończenie na str. 2
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Naszemu „niemowlakowi” w imieniu współmieszkańców życzymy
by szybko wydoroślał i by swą muzyką uświetniał nie tylko różnego
rodzaju lokalne uroczystości. Bo przecież, jak mówiła na zakończenie
uroczystości inauguracyjnej Małgosia Wiśniewska „Wysoki poziom
Orkiestry „SUONi” niech będzie drogowskazem dla naszej dziś powstałej orkiestry, kierunek został wytyczony, wzór do naśladowania
zaprezentowany”.
Edmund Lubawy

W składzie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach A.D. 2015 zobaczymy i usłyszymy:
Flety: Maria Sawińska, Martyna Frąckowiak, Karolina Nowak, Martyna Grzegorek
Klarnety: Paulina Kawczyńska, Katarzyna Hepner, Kinga
Kaczmarek, Karolina Skwierzyńska i Danuta Kobus Bogunia
Saksofony Tenorowe: Nina Greser-Janowska i Bartłomiej
Michał Wiśniewski
Saksofony Altowe: Jakub Świętek, Adam Świętek, Sebastian
Kuba Michalski, Janusz Błażyński i Mieczysław Jarzembowski
Trąbki i Kornety: Antoni Kasica, Eugeniusz Jata, Piotr Sawiński, Kacper Grzegorzewski i Szymon Bochyński
Sakshorny Altowe: Albert Grzegorzewski i Włodzimierz
Sapieja
Sakshorny Tenorowe: Mateusz Pawlicki i Szymon Kaczmarek
Eufonium: Dominik Zawadzki
Puzony: Dariusz Lipczyński i Paweł Szymaś
Instrumenty Perkusyjne: Małgorzata Korżak - talerze, Adam
Frąckowiak - werbel i Piotr Wiśniewski - bęben marszowy
Kapelmistrza: Artur Pokorzyński

Przyszli na świat i w naszej społeczności
znaleźli swe miejsce na ziemi:
Radzińska Aleksandra ur. 11.09.2015
Makowski Florian ur.15.09.2015
Mistarski Mikołaj ur.17.09.2015
Łagodziński Wiktor ur. 24.09.2015
Pauszek Bruno ur.28.09.2015
Szymkowiak Adam ur. 29.09.2015
Rosik Gabriela ur. 29.09.2015
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:
Portała Daria i Kubicki Sebastian
Wełnic Angelika i Markiewicz Kasjan
Pastarnak Karolina i Hencel Tomasz
Wysocka Daria i Pawlak Jarosław
Błażejewska Magdalena i Słodkiewicz Paweł
Konkołowicz Agnieszka i Kantorski Krzysztof
Górniak Anna i Radecki Grzegorz
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:
Sadłowski Andrzej ur. 26.11.1926 Skoki zm. 18.09.2015
Światły Anna ur. 23.07.1950 r. Potrzanowo zm. 24.09.2015
Jarzębowski Marek ur. 2.06.1954 r. Skoki zm. 01.10.2015
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800.
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78.
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78
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OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI
z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w zarządzonych na 25 października 2015r. wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr21, poz.112 ze zm.) oraz uchwały Nr
XXIII/167/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skoki na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 10 marca 2015 r. podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania o
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i
do Senatu RP, zarządzonych na 25 października 2015 r.

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Nr obwodu

Granice obwodu

1

Miasto Skoki – ulice: Boczna, Jana Pawła II, Kościelna, Krańcowa,
Kręta, Krótka, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Plac Kościelny, Plac
Powstańców Wielkopolskich, Plac Strażacki, Pogodna, Poznańska,
Przylesie, Rogozińska, Rościńska, Rynkowa, Strumykowa, Wąska, Wodna

Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska 2
62-085 Skoki

2

Miasto Skoki – ulice: Bliska, Wincentego Ciastowicza, Ludwika
Dąbrowskiego, Dojazd, Dolna, Dworcowa, Falista, Górna, Graniczna,
Irysowa, Kazimierza Wielkiego, Konwaliowa, Łąkowa, Okrężna,
Osiedlowa, Podgórna, Poprzeczna, Rakojedzka, Tulipanowa, Różana

Przedszkole Samorządowe
ul. Sienkiewicza 19
62-085 Skoki

3

Miasto Skoki – ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Antoniewska,
Bartosza Głowackiego, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Henryka
Sienkiewicza, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Juliusza Słowackiego,
Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Malinowa, Polna, Sosnowa,
Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Topolowa, Wągrowiecka, Wczasowa,
Wiśniowa, Zamkowa

Przedszkole Samorządowe
ul. Sienkiewicza 19
62-085 Skoki

cz. m. Karolewo, Piła-Młyn osada: Antoniewo, Antoniewo Leśniczówka
4

wsie: Chociszewo, Jabłkowo, Kakulin, Kuszewo, Rakojady
przysiółki: Chociszewko, Nadmłyn osada: Pomarzanki

Świetlica Wiejska - Kakulin 17A
62-285 Kakulin

5

wsie: Bliżyce, Glinno, Jagniewice, Raczkowo, Wysoka osada:
Antoniewo Górne, przysiółek: Niedarzyn

Świetlica Wiejska - Bliżyce 28A
62-085 Bliżyce

6

wsie: Brzeźno, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Rejowiec, Sława
Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo osada: Ignacewo,
Gozdowiec przysiółki: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Miączynek

Świetlica Wiejska - Rejowiec 34
62-093 Rejowiec

7

wsie: Budziszewice, Potrzanowo

8

wsie: Grzybowice, Grzybowo, Lechlin, Lechlinek, Łosiniec, Roszkowo,
Roszkówko, Rościnno przysiółek: Lechlińskie Huby

lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Świetlica Wiejska - ul. Skocka 45
62-085 Potrzanowo
Szkoła Podstawowa - Lechlin 9
62-085 Lechlin

obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr217, poz.721, ze zm.) oraz
wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, mogą w terminie do dnia 16 października 2015 r.* złożyć wniosek do
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Uwaga! Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki do 10 października 2015 r.*
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego lub osobę, która najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 75 lat, zamiaru
głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego, zaświadczeń o prawie
do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 11 lub pod nr tel: 61 8925 800.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
* Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
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Kombatanci z młodzieżą
i „ŻYWA LEKCJA HISTORII”
Na jednym ze spotkań członków Zarządu Koła Miejsko Gminnego Kombatantów w Skokach, zrodziła się
myśl, aby młodzieży szkolnej przybliżyć pokolenie ludzi, którzy tworzyli historię w czasie II wojny światowej
na terenie naszej gminy i powiatu. Zaczął powstawać plan spotkania pokoleń.
Ojczyzny a w kazaniu ustosunkował się do mającego odbyć się później
spotkania. Mszę swoim śpiewem uświetnił Skocki Chór Kameralny pod
kierunkiem Andrzeja Kaliskiego, a przy organach zasiadł Paweł Biały.
Później wszyscy udali się do sali widowiskowej Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków na kolejną część uroczystości. Po uroczystym
wprowadzeniu sztandarów, odśpiewaniu hymnu i przedstawieniu
zaproszonych gości odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej podczas
której nadano nazwę placowi przy ul. Zamkowej: „Plac im. Władysława Gąski – żołnierza września 1939 roku”. Sesji przewodniczył radny
Zbigniew Kujawa. Sprawozdanie z sesji można przeczytać w numerze
wrześniowym miesięcznika „Wiadomości Skockie”. Prezes Koła
Kombatantów w Skokach Wiesława Pogodzińska podziękowała Radze
Miasta i burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi za przychylność i podjętą
uchwałę. Swój wiersz autorski pt.: „Skocki bohater”, poświęcony
panu Gąsce powiedziała Małgorzata Surdyk – uczennica Gimnazjum
w Skokach. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych kombatantów.
Postanowiliśmy zaprosić do nas kombatantów i podopiecznych z całego powiatu wągrowieckiego. Zrobić zjazd i spotkanie z tymi nielicznymi,
którzy widzieli wojnę oczami dzieci, bo tych którzy walczyli z bronią
w ręku nie ma już wśród nas. Przy następnym spotkaniu padł pomysł,
aby upamiętnić 100. rocznicę urodzin mieszkańca naszej gminy pana
Władysława Gąskę, człowieka wojny września 1939 roku i kawalera
orderu Virtuti Militari. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Miasta i Gminy
w Skokach o nadanie ulicom: Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza
i Zamkowa, ogólnej nazwy: „Osiedla im. Władysław Gąski – żołnierza
września 1939”. Rodzina pana Gąski jak i mieszkańcy ww. ulic również
zaaprobowali nasz pomysł. Ostatecznie uzyskaliśmy zgodę Urzędu na
nadanie imienia placowi przy Przedszkolu Samorządowym. Tam też,
na znajdującym się głazie miała być umieszczona tablica pamiątkowa.
Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie mamy żadnych środków
finansowych, aby pomysł zrealizować. Jednostka nie jest w stanie zrobić
dużo, ale życzliwość wielu dobrych ludzi, może bardzo dużo. Zaczęliśmy
szukać sponsorów. W tej sprawie wykazał dobrą wolę i starania członek
wspierający Bogdan Gajewski.
Program spotkania powstał w oparciu o cztery rocznice: 76 napaści
Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę, 100. urodzin śp. Wł. Gąski
oraz 66 zintegrowanych związków kombatanckich, tym 25 lat Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Wyłoniło się hasło spotkania „ŻYWA LEKCJA HISTORII”.
Spotkanie pokoleń w dniu 17 września br. rozpoczęło się od złożenia
kwiatów i zapalenia znicza na grobie śp. Władysława Gąski. Uczestnikami tej części byli: najbliższa rodzina, Zarząd Koła Kombatantów
RP i BWP w Skokach, starszyzna harcerska z Wągrowca z proporcem
w osobach Urszula Chraplak, Janina Smogur i Mieczysław Bromberek oraz harcmistrz Andrzej Surdyk w towarzystwie harcerzy drużyny
skockiej „Hyce” ze sztandarem kombatantów i proporcem.
Oficjalna ceremonia rozpoczęła się Mszą św. z udziałem sztandarów kombatanckich z gmin: Damasławek, Gołańcz, Mieścisko,
Wapno, Wągrowiec i Skoki, a także sztandarów: Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Skokach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Antoniewie, proporców harcerskich: drużyny skockiej i starszyzny
z Wągrowca oraz Klubu Sportowego „Wełna” i Kola Polskiego Związku
Wędkarskiego. Obecni byli Kombatanci, zaproszeni goście i przedstawiciele społeczności skockiej. Mszę św. celebrował ks. Karol Kaczor,
który wspomniał intencję, modląc się za tych, którzy zginęli w obronie

Wierszem Władysława Broniewskiego „Żołnierz polski” recytowanym przez Michała Żółtowskiego – wychowanka Ośrodka Młodzieżowego w Antoniewie, rozpoczęto kolejną część uroczystości.
Najpierw Grzegorz Owczarzak wygłosił referat na temat: „Przebieg
II wojny światowej na terenie powiatu wągrowieckiego i gminy Skoki
z uwzględnieniem strat i bohaterstwa społeczności”. Opowiedziana
z sercem historia działań hitlerowców na naszym terenie była bardzo
wzruszająca i pouczająca. Harcmistrz Andrzej Surdyk opowiedział jaką
rolę spełniali młodzi ludzie w walce o niepodległość Polski. Porównał
ich do „wróbli”, które są i wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale
nie spodziewamy się, że one przez swoją pospolitość mogą wykonywać
bardzo ważne zadania konspiracyjne. Wspomniał o roli Szarych Szeregów i uczestnictwie młodzieży w Powstaniu Warszawskim. Był też czas
na zapoznanie się z historią Koła Kombatanckiego w Skokach, którą
na podstawie materiałów archiwalnych przechowywanych w biurze
Koła przedstawiła Grażyna Pogodzińska. Tuż przed wspomnieniami
kombatantów wystąpił wójt Gminy Wapno Zbigniew Grabowski, który
ustosunkował się do wielkiego udziału Polaków w wojnie, do ogromnych strat w ludziach i do tych, którym zawdzięczamy wolność, którzy
ponieśli ofiarę życia i podopiecznych, których w naszych szeregach jest
coraz mniej, a średnia ich życia przekracza znacznie 80 lat.
W wolnych głosach mieli zabrać głos podopieczni i przedstawić wojnę widzianą oczami dzieci, jakimi wtedy byli. Kilka zgłoszonych osób
zrezygnowało w ostatniej chwili. Wspomnienia tamtych dni i wiążące
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się z tym wzruszenia odebrały im mowę i odwagę by wystąpić. Swoimi
przeżyciami podzieliła się Wiesława Pogodzińska. W bardzo obrazowy
sposób opowiedziała co pamięta z tamtych lat. Mieszkając nad Wisłą
przeżyła dwa fronty, ucieczkę z domu rodzinnego, reakcje swoich
rodziców i pierwsze lata w szkole, zorganizowanej dla dzieci by dać
im odrobinę normalnego życia. Swoimi wspomnieniami podzieliła się
też Barbara Ogórkiewicz, córka Władysława Gąski. Mówiła o tym jak
wyglądało jej życie kiedy ojciec poszedł do wojska i później, kiedy brał
udział w kampanii wrześniowej i kiedy nie wrócił od razu do domu,
bo dostał się do obozu jenieckiego a następnie został na robotach
przymusowych w Niemczech. Pani Zofia Wołkow nie wystąpiła, lecz
za pośrednictwem tego artykułu chce przekazać młodzieży kilka słów
w postaci wierszyka, którego nauczyli ją rodzice by mogła lżej znosić
okropności wojny. Oto on:
„Bo ja się uczę największej sztuki życia.
Uśmiechać się zawsze i wszędzie,
I bez rozpaczy znosić bóle,
I nie żałować tego co przeszło,
A nie bać się tego co będzie.”
Zabrał również głos kombatant z Wągrowca Jan Świstak. Opowiadał o swojej drodze wojennej jako żołnierza z bronią w ręku. Takich
świadków historii jest już naprawdę niewielu, tym bardziej cenimy
sobie jego wystąpienie.

Gimnazjum Wiesław Sierzchuła, kierownik Biblioteki Publicznej
Elżbieta Skrzypczak, Ilona Węglewska (przygotowanie wystroju sali),
Grażyna Pogodzińska (czuwanie nad całością programu), Jan Kamiński,
harcerze ze skockiej drużyny. Podziękowania składam też wszystkim
osobom i firmom, które wsparły nas finansowo, a mianowicie: Michałowi
Piechockiemu, Tadeuszowi Kłosowi, Grzegorzowi Owczarzakowi, Alicji
Kramer, Marianowi Belterowi, Edmundowi Sosińskiemu, Adamowi
Wojtkowiakowi, Jackowi Maślance, Tadeuszowi Myszce, Grzegorzowi
Matuszczakowi, Hannie Pogodzińskiej, Przedsiębiorstwu „LEMAR”,
Bankowi Spółdzielczemu, Gospodarstwu Rybackiemu, P.P.H.W „Wspólnota” Usługi Komunalne, Aptece św. Łukasza, Kołu Łowieckiemu
„Szarak”, a także wszystkim innym osobom, które w jakikolwiek sposób
przyczyniły się do organizowanie naszego spotkania.
Wiesława Pogodzińska

Przesłanie

Jakże dzisiaj trudno jest mówić,
czym jest wojna i czym wojowanie,
bo dla wielu to jedynie historia
i nią pewnie na zawsze zostanie.
Dla młodzieży to daty jedynie,
nawet trudno temu się dziwić,
lecz nie dla tych,
co tę wojnę przeżyli,
co w niej jako żołnierze walczyli.
Dziś szeregi ich coraz skromniejsze,
wielu już dziś na drugim jest brzegu.
Może tam, tak jak kiedyś przed laty,
Stają dziś w żołnierskim szeregu.
Wśród dziad czyjś, znany z fotografii
i pamiątek, które leżą w szufladach,
które wiele by powiedziały
gdyby jeszcze mówić umiały.

Nastąpił też uroczysty moment dekoracji Wieslawy Pogodzińskiej
i Andrzeja Surdyka odznaczeniem „Za zasługi dla ZKRPiBWP”
oraz przekazanie pośmiertnie rodzinom medali „Za udział w wojnie
obronnej 1939 roku” dla Piotra Tadeusza, Stefana Jeżewskiego, Wilhelma Wojtkowiaka, Bernarda Pilarskiego i Witolda Myślińskiego.
Dekoracji i przekazania dokonał sekretarz Wielkopolskiego Zarządu
Woj. ZKRPiBWP w Poznania Ryszard Torzyński. Obecni na spotkaniu kombatanci otrzymali odznaki związkowe a zaproszeni goście
proporczyki Koła.
Zebrani wysłuchali także wiersza K.I. Gałczyńskiego pt.: „Sen
żołnierza” w interpretacji Julii Dereżyńskiej. Oba wiersze przygotowała Elżbieta Berendt. Specjalnie z okazji naszego spotkania wiersz
„Przesłanie” napisała i go wygłosiła Irena Kasica. Podsumowywał on
bardzo trafnie ideę „Żywej lekcji historii”.
Patronat honorowy nad uroczystością objął burmistrz Miasta i Gminy
Skoki Tadeusz Kłos. Dla kombatantów koła skockiego wicestarosta
powiatowy Michał Piechocki przekazał piękne albumy o powiecie
wągrowieckim. Spotkaniu towarzyszyła muzyka, która idealnie wkomponowała się w atmosferę, a zapewniał ją Mateusz Doniec. Uroczystość sprawnie poprowadził Jacek Dukszta. Opieką medyczną otaczał
kombatantów Krzysztof Tyborski.
Uroczystości towarzyszyła wystawa, o której będzie można przeczytać
w następnym numerze miesięcznika.
Wszystkim wymienionym w artykule osobom z całego serca serdecznie
dziękują organizatorzy uroczystości. Byli też cisi bohaterowie tego spotkania działający „na tyłach”. Im także dziękuję za ogromną życzliwość,
wsparcie i serce. A są nimi: burmistrz Skoków Tadeusz Kłos, dyrektor

Ci żołnierze tej ostatniej z wojen,
której przecież wcale nie chcieli,
poszli walczyć za dom swój ojczysty,
że tak trzeba – dobrze wiedzieli.
A gdy wolność przyszła, to oni,
nie czekali orderów, zaszczytów,
żyć starali się jak inni - normalnie
trud codzienny w udziale im przypadł
budowania przyszłości i domu,
a o latach wojny, co minęła,
nie mówili prawie nikomu.
Czasem tylko w snach do nich wracała,
we wspomnieniach w kręgu towarzyszy,
w pieśni dawnej, w obrazie brzozy,
czasem tylko w po burzy ciszy.
Przyszłość nasza z przeszłości się rodzi,
z nią się splata co dnia, każdej chwili
więc poznajmy historię ojczystą
z ust tych, którzy ją tworzyli.
I oddajmy im pokłon głęboki,
miejmy dla nich wdzięczność i szacunek,
tak zwyczajnie, nie jedynie od święta,
bo ten naród jedynie przetrwa,
co o przodkach swych stale pamięta.
Wrzesień 2015 r.
Irena Kasica
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Władysław Gąska
17 września 1915 – 2 maja 2009
(93 lata 7 miesięcy i 15 dni)
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Szanowni Zebrani
Władysław Gąska, mój dziadek, syn Józefa i Jadwigi z Wydrowskich, urodził się
17 września 1915 w Stęszewicach (wschodni
skraj Puszczy Zielonka) jako czwarte z kolei
(z siedmiorga) dziecko w rodzinie. Miał
trzech braci (Walentego, Leona oraz Stanisława) i trzy siostry (Weronikę, Sewerynę
oraz Marię). Władysław Gąska ochrzczony
został w Sanktuarium Maryjnym w pobliskiej Dąbrówce Kościelnej.
Ojciec rodziny Józef był pracownikiem
leśnym (w Zielonce znajdowała się siedziba
Nadleśnictwa), matka Jadwiga zajmowała
się prowadzeniem gospodarstwa domowego, pomagając też w razie potrzeby
w siedzibie Nadleśnictwa. Jako osoby
związane z Nadleśnictwem wkrótce po narodzinach Władysława rodzice wraz z dziećmi zamieszkali w służbowym mieszkaniu
w Zielonce (położonej w centrum Puszczy
Zielonka). Z przydziału z Nadleśnictwa
uprawiali pole. Przy domu utrzymywane
były na potrzeby rodziny zwierzęta gospodarskie. Właściwie całe dzieciństwo Władysława Gąski związane było z Zielonką.
Po osiągnięciu wieku szkolnego Władysław Gąska uczęszczał do Szkoły Podstawowej w niedalekim Głęboczku.
29 czerwca 1927 w Dąbrówce Kościelnej
przyjął I Komunię Świętą.
W wieku 16 lat Władysław Gąska rozpoczął naukę zawodu u mistrza krawieckiego
Józefa Jekiełka w Murowanej Goślinie,
gdzie również uczęszczał do Szkoły Zawodowej. Po zakończeniu nauki oraz zdaniu
egzaminu czeladniczego pracował jako
krawiec w Poznaniu, a w roku 1936 podjął
pracę w Zakładzie Mistrza Krawieckiego
Antoniego Stefaniaka w Skokach.
W Skokach poznał przyszłą żonę Zofię
Jasińska, z którą zawarł na początku 1937.
związek małżeński, w którym urodziła się
córka Barbara (moja Mama).
Szczęście rodzinne przerwała dwuletnia
służba wojskowa, którą Władysław Gąska
odbywał w I Szwadronie 7 Pułku Strzelców
Konnych Wielkopolskich w Biedrusku,
w którym został strzelcem wyborowym
zaprzysiężonym do obsługi rusznicy przeciwpancernej.
Na osiem dni przed zakończeniem służby
czynnej i przejściem do cywila 1 września
1939 r. wybuchła II Wojna Światowa –

najstraszniejszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości.
Władysław Gąska wraz ze swoim pułkiem
został skierowany na linię frontu. 7 Pułk
wchodzący w skład Wielkopolskiej Brygady
Kawalerii w ramach Armii Poznań walczył
14 września pod Brochowem w słynnej
Bitwie Nad Bzurą. W czasie bitwy Władysław Gąska został ranny i przewieziony do
szpitala w Giżycach. 18 września po zajęciu
szpitala przez Niemców trafił do niewoli
i przez rok był więźniem Stalagu. Następnie
został wywieziony na teren Trzeciej Rzeszy
na roboty przymusowe w niemieckich gospodarstwach rolnych w Bawarii. W trakcie
przebywania na robotach przymusowych
raz przyjechał na krótką przepustkę/urlop
do Skoków (w czasie tego pobytu z żoną
i córką odwiedził rodziców w Zielonce).
Po zakończeniu wojny wrócił w lipcu 1945
roku do Skoków.
W Skokach Władysław Gąska otworzył
własny zakład krawiecki, który prowadził
do przejścia na emeryturę. Również na
emeryturze dopóki siły pozwalały świadczył
usługi krawieckie.
W dniu 26 czerwca 1957 zdał egzamin
mistrzowski w zakresie krawiectwa męskiego.
Zatrudniał dwóch czeladników: Henryka
Siewruka i Karola Zbierskiego. Wyuczył
pięciu uczniów: Stefana Pędzika, Bogusława Jeżaka, Tadeusza Jarmuża, Zdzisława
Kłosowskiego i Jerzego Nowakowskiego.
Z żoną Zofią przeżyli w małżeństwie 54
i pół roku. Doczekali się dwóch wnuczek
i jednego wnuka, jednej prawnuczki i trzech
prawnuków, a po śmierci żony Władysław
Gąska doczekał się jeszcze czterech prawnuków.
Władysław Gąska udzielał się też społecznie:
-należał do Ochotniczej Straży Pożarnej,
jako członek wspierający,
-Rady Parafialnej,
-Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu,
a następnie w Murowanej Goślinie,
-był członkiem Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację, a następnie
Związku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
-był członkiem honorowym reaktywowanego Strzeleckiego Bractwa Kurkowego
w Skokach.
W latach powojennych nawiązał kontakty
z towarzyszami broni, w tym ze swoim
dowódcą pułkownikiem Zbigniewem

Szacherskim. Odwiedzał miejsca pamięci,
cmentarze, pola bitew oraz szkoły.
Przez pewien czas po wojnie Władysław
Gąska na skutek poniesionych ran uznawany był za zmarłego/poległego. Dopiero
podczas spotkania towarzyszy broni został
rozpoznany – i „wrócił do żywych”.
Za męstwo w czasie działań wojennych
Władysław Gąska odznaczony został „Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti
Militari”, „Krzyżem Walecznych” i „Medalem za udział w wojnie obronnej 1939 r.”
Uhonorowany został także wieloma
odznaczeniami za zasługi dla organizacji
społecznych, w których działał.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2001 r.
mianowany został na stopień podporucznika Wojska Polskiego.
W tym miejscu pozwolę sobie na osobistą dygresje] Pamiętam Dziadka już jako
człowieka starszego, obserwowałem także
schyłek jego życia, kiedy tracił pamięć
i gasł. Zapamiętałem Dziadka jako osobę
pogodną i życzliwą każdemu człowiekowi.
Zawsze najważniejsza dla mojego Dziadka
była postawa patriotyczna i wiara w Boga.
Władysław Gąska miał wiele zainteresowań
..., był między innymi kibicem sportowym –
uwielbiał kolarstwo.
Zmarł 2 maja 2009 r. w Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. To właśnie ten dzień
Opatrzność wybrała dla Władysława Gąski,
mojego dziadka, dla którego patriotyzm
był zawsze wielką wartością, na przejście
do wieczności.
Władysław Gąska spoczął na cmentarzu
parafialnym w Skokach 5 maja 2009 r.
Pogrzeb odbył się z ceremoniałem wojskowym. Trumna okryta była biało-czerwoną flagą.
Dziękuję
Łukasz Ogórkiewicz
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SKOCKI BOHATER
Zatrzymaj się i wspomnij
Czasy odlegle.
Kiedy żołnierze walczyli
W obronie niepodległej
Toczyli boje krwawe
W każdym zakątku świata
W obronie polskości
Siostry i bracia.
Walczyli również za mnie i za Ciebie
Życie swe kończąc często w niebie
Byli to ojcowie i synowie,
Którzy dla wolności Polski
Narażali swe zdrowie.
Wśród nich nasz skocki bohater
Pan Władysław Gąska,
Którego grób nie jest na powązkach.
Na skockim cmentarzu
Skromna mogiła
O wielkich czynach
Naszego bohatera
Virtuti Militari przypomina.
Nasz strzelec wyborowy
Walczył pod Zbrożkową Wolą,
Nad Notecią i Bzurą,
Gdzie polscy żołnierze
Nie byli górą.
Ranny w bitwie pod Brochowem
Tłumaczył koledze,
Jak broń obsługiwać
Słabnącym już słowem

ZŁOTA ODZNAKA DLA
MAŁGORZATY FLORYSIAK
Małgorzata Florysiak Przewodnicząca Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach, na zebraniu plenarnym Oddziału w dniu 4
sierpnia uhonorowana została „Złotą Odznaką Honorową Za Szczególne
Zasługi Dla Związku”.
Aktu dekoracji wyróżnionej, dokonał goszczący na zebraniu Przewodniczący Okręgu
Poznańskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Henryk Zywert, a uczestniczące
w zebraniu koleżanki i koledzy gratulując swej
Przewodniczącej tego zaszczytnego wyróżnienia zaśpiewali jej „100 Lat”.
„Złota Odznaka Honorowa”, to wyróżnienie przyznawane przez Zarząd Okręgu
osobom –jak to już wynika z samej pełnej jej
nazwy- szczególnie zasłużonym dla działalności Związku i jego członków. W przypadku
naszej Przewodniczącej, która członkiem
Związku „Emerytów” jest od stycznia 2011
roku, a już 4 grudnia 2012 roku została obdarzona zaufaniem koleżanek i kolegów i jako
Przewodnicząca Zarządu kieruje skockim
Oddziałem, który pod jej przewodnictwem
dba nie tylko o swych członków, ale bierze też
udział w życiu społeczności lokalnej i należy
do przodujących i najaktywniejszych w Okręgu
Poznańskim, to też wyraz uznania dla naszej
organizacji jako całości. Dlatego tym bardziej,

gratulując Pani Małgorzacie wyróżnienia,
życzymy jej dalszej aktywności i kierowania
Oddziałem oraz podejmowania nowych wezwań, które niesie życie.
Edmund Lubawy

Wyciszona Pielgrzymka

W dniach 12-13 września br. w pobliskiej Dąbrówce Kościelnej świętowano coroczny
odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Ciężkie nastały
Dla niego czasy niewoli,
Gdy trafił
Do niemieckiej niewoli.
Gdy wrócił po wojnie
Do domu – był krawcem
Sławił się dobrą robotą
Ale dla wszystkich
Był przede wszystkim
Wyjątkowym patriotą.
Dziś jest dla nas wzorem
Jak kochać ojczyznę drogą.
Przypomina nam o tym,
Że wszyscy Polsce służyć mogą.
Małgorzata Surdyk
Wiersz napisany na konkurs IPN
w Poznaniu w roku 2014, otrzymał I.
nagrodę

Tradycją jest, że z parafii p.w. św. Mikołaja
Bpa w Skokach udaje się na niedzielne uroczystości piesza pielgrzymka. Nie inaczej było i w
tym roku. Wzorem roku ubiegłego pielgrzymi
drogę do Dąbrówki przebyli nową trasą biegnącą przez centrum Skoków, a następnie ul.
Polną przez tereny rekreacyjne nad jeziorem
Karolewskim, a dalej przez Szczodrochowo
i Rejowiec do Niedźwiedzin skąd do Dąbrówki
już blisko.
Tradycyjnie, a jednak inaczej. Inaczej bo ciszej i bez śpiewu. Wielu uczestników się dziwiło.
Każdy kto stara się o rozwój duchowy zauważył
jednak już pewnie w swoim życiu, że o skupie-

nie łatwiej w ciszy a nie w zgiełku. W ciszy łatwiej też dostrzec i usłyszeć drugiego człowieka.
A rozmyślaniom sprzyjało też piękno przyrody,
która u schyłku lata potrafiła nadal zachwycać
swym bogactwem . W czasie drogi pielgrzymi
odmówili różaniec oraz wysłuchali informacji
na temat przyszłorocznych Światowych Dni
Młodzieży, które odbędą się w Krakowie.
Po dotarciu do Dąbrówki pielgrzymi uczestniczyli w Mszy św. odpustowej, której przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. bp Bogdan
Wojtuś – emerytowany biskup pomocniczy
archidiecezji gnieźnieńskiej.
Łukasz Ogórkiewicz
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Po północnym wschodzie,
południowy zachód

czyli Skoccy emeryci, renciści i inwalidzi w Kotlinie Kłodzkiej
I tym razem „Franek” stanął na wysokości zadania. „Franek” to
oczywiście Pan Franciszek Bober, który 14 września, nie tylko dowiózł
szczęśliwie grupę 54 wycieczkowiczów - członków Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów do Szczytnej koło Dusznik. Po zakwaterowaniu pasażerów w Ośrodku Wypoczynkowym „Relaks”, dzielnie im
też towarzyszył i zgodnie z programem pobytu swym autokarem służył
Skoczanom w zwiedzaniu z przewodnikiem:
- „Skalnego Miasta” – niezwykłego tworu przyrody w Czechach oraz
ciekawostek miasta Kłodzka wraz z jedną z jego tras podziemnych,
- Kletnej oraz zlokalizowanych na jej terenie: Muzeum Ziemi, Jaskini
Niedźwiedziej i Kopalni Uranu,
- Szczelinca i Błędnych Skał
oraz w wieczorowej wyprawie do Dusznik Zdroju na koncert grających fontann.

Wspomniane trzy jednodniowe wycieczki uatrakcyjniły, zaplanowany
przez Zarząd Związku jako wypoczynkowy, pobyt Skoczan w Sudetach.
Ale, że wszystkie tego typu wyjazdy mają służyć też integracji członków,
zorganizowano dwie cieszące się powszechnym zainteresowaniem
imprezy kulturalno-towarzyskie, tj. spotkanie przy muzyce i połączone
z grillowaniem ognisko.
Pozostały czas nasi wycieczkowicze wykorzystywali według własnego
uznania, stanu zdrowia i sił witalnych, a więc: „na nocne Polaków rozmowy”, na wypoczynek i spacery po najbliższej okolicy lub na wyprawy
do odległych o 3 km Dusznik. Ale, że „Emeryci”, to szeroki przekrój
społeczeństwa, który obejmuje członków o rozpiętości wiekowej do
kilkudziesięciu lat oraz o zróżnicowanej kondycji fizycznej i o różnym
stanie zdrowia, najbardziej żywotni, m.in: Barbara i Bogdan Mazurek,
Małgorzata i Remigiusz Florysiak, Iwona Ranke, Waldemar Chlebda
z sympatią oraz Zdzisława i Wojciech Mazurek, wykorzystali czas wolny
na odwiedziny znanych im już ze wcześniejszych wypraw w Sudety, lub
do odkrywania nowych szczytów i atrakcji. Były więc wielokilometrowe,
połączone ze zwiedzaniem przemarsze z Polanicy Zdroju do Skalnych
Grzybów i do Dusznik Zdroju oraz do znanego z Ośrodków Sportów
Zimowych Zieleńca i Batorowskiego Torfowiska.
Naszą relację rozpoczęliśmy imieniem „Franka”. I tak ją też kończymy,
z przyjemnością odnotowując, że 24 września rozśpiewany i szczęśliwy
autokar snujący plany o przyszłorocznych „wyprawach” powrócił do Skoków. Wspomniana wyżej „wyprawa”, była ostatnią z zaprogramowanych
przez Zarząd Oddziału Związku Emerytów wycieczek i spotkań na łonie
przyrody jego członków. Wcześniej, oprócz omówionych w sierpniowym
wydaniu „Wiadomości” wycieczek odbyły się sygnalizowane wówczas:
12.08.- jednodniowa wycieczka do Inowrocławia oraz 22.08.- spotkanie
przy muzyce Na Stawach „U Leszka”.
W najbliższych tygodniach, oprócz comiesięcznych spotkań odbywanych w Sali Biblioteki Gminnej przy ulicy Ciastowicza w pierwszy
wtorek każdego miesiąca, chętni do zabawy skoccy „emeryci” spotkają
się też 14.11. na imprezie tanecznej z okazji Dnia Seniora i Andrzejek.
P.s. Uczestnicy wyjazdu do Szczytnej, którzy nie uczestniczyli w wypoczynku w Piaskach – Krynicy Morskiej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy
Skoki, skorzystali ze 100,00 zł dofinansowaniu z budżetu Gminy Skoki .
Edmund Lubawy

BRACIA KURKOWI

U ZAPRZYJAŹNIONYCH BRACI
Alojzy Pacholski, Tadeusz Jeżak i Stanisław Grzegorzewski,
27 września reprezentowali skockie Bractwo Kurkowe na uroczystościach związanych z 260. rocznicą powstania Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Rogoźnie.

Skoccy Bracia uczestniczyli w uroczystym Apelu Brackim i przekazali Jubilatom życzenia od skockich koleżanek i kolegów. Następnie
wraz z gospodarzami i członkami zaprzyjaźnionych Bractw zwiedzili
w Muzeum Regionalnym wystawę okolicznościową poświęconą historii
i działalności Rogozińskiego Bractwa Kurkowego. Pobyt w Rogoźnie
Skoczanie zakończyli udziałem w Zawodach Strzeleckich, które z tej
okazji odbyły się na miejscowej strzelnicy.
W kolejnym tygodniu - 4 października skoccy Bracia, w Gołańczy
uczestniczyli w Łekneńsko - Wągrowieckim Turnieju Cysterskim
o Puchar Starosty Wągrowieckiego. Turniej ten Skoczanie zakończyli
zaraz za podium - na zaszczytnym IV miejscu.

Ale wspomniane wojaże, to nie jedyna działalność skockich Braci.
Wcześniej – 13 września poczet sztandarowy Bractwa Kurkowego
uczestniczył w uroczystościach Najświętszej Marii Panny w Dąbrówce Kościelnej.
Natomiast 26 września, Bracia spotkali się na ognisku z okazji
zakończenia lata. Uroczystość odbyła się w Stanicy Myśliwskiej
Wojskowego Koła Łowieckiego „Szarak” w Lechlinku.
Jej atrakcją był przygotowany przez braci, a zarazem członków
wspomnianego Koła, Stefana Kubiaka i Tomasza Futro przepyszny
poczęstunek z dzika.
Spotkanie dopełniły też trwające do późnych godzin tańce, do
których muzykę serwował brat Paweł Ślósarczyk.
Stanisław Grzegorzewski
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OBRADOWALI SOŁTYSI

29 września 2015, z udziałem Burmistrza Tadeusza Kłosa i kierownictwa oraz referujących zagadnienia pracowników Urzędu Miasta
i Gminy i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się narada
Sołtysów Gminy Skoki. W trakcie narady omówiono sprawy istotne
dla bieżącego życia oraz dla przyszłości Gminy, w tym dla działalności Sołtysów.
Burmistrz Tadeusz Kłos na wstępie podziękował Sołtysom i mieszkańcom Gminy, za przygotowania i udział w odbytych w tym roku
w Rościnnie Dożynkach Gminnych. Szczególne podziękowania skierował do Sołtysa i mieszkańców Rościnna, którzy gości dożynkowych
powitali przepięknie udekorowaną wsią – dzieła ze słomy, kwiatów,
warzyw i owoców zdobiły wieś przed i w trakcie Dożynek. Osobne słowa
podziękowania zostały przez Burmistrza skierowane też do:
- organizatorów Dożynek w Rejowcu, tj. do Sołectw: Rejowiec, Sławica,
Brzeźno, Sława Wlkp. Szczodrochowo, Pawłowo Skockie, Stawiany
i Niedźwiedziny,
- Sołectw, które włączyły się w tegoroczną akcję „Sprzątania Świata”.
Przechodząc do spraw związanych z założeniami budżetu Gminy na
rok 2016 Burmistrz wyjaśnił, że priorytetem będą :
- remonty dachów na budynkach szkolnych w Skokach, Rejowcu
i w Jabłkowie,
- modernizacja drogi w Kakulinie,
-budowa chodnika we wsi Rościnno.

Jeśli chodzi o inne inwestycje, to w pierwszej kolejności Gmina będzie realizować zadania na które otrzyma wsparcie finansowe z Unii
Europejskiej. Burmistrz wyjaśnił też kwestie związane z wydłużającą
się realizacją inwestycji- budowy sieci kanalizacyjnej- realizowanej
przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.
Z kolei Kierownicy Referatów i pracownicy Urzędu omówili sprawy związane z gospodarką finansową i bieżącą działalnością Sołectw
i Gminy:
- Skarbnik Gminy Aleksandra Kamińska przybliżyła zasady dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki wiejskie
i obowiązek ich terminowego i prawidłowego rozliczania się przez
Sołtysów. Poinformowała też, że Urząd Skarbowy w Wągrowcu stał
się organem właściwym do prowadzenia egzekucji za nieuregulowane
opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
W związku z powyższym Urząd Gminy przekazał już do realizacji
518 tytułów egzekucyjnych, z pośród których 331 dot. mieszkańców
wsi, a 187 mieszkańców miasta Skoki.
- Pracownik Urzędu odpowiedzialny min. za stan i utrzymanie dróg
Adam Zdanowski, omówił stan przygotowań Gminy do akcji zimowej. Przetarg na zimowe utrzymanie dróg został rozstrzygnięty
i zgodnie z jego ustaleniami Gmina podpisała umowę na odśnieżanie
i usuwanie ewentualnych gołoledzi z Krzysztofem Włodarczykiem podał numer kontaktowy : 603 242 872 . Sołtysi problemy związane
z zimową przejezdnością dróg mogą zgłaszać do niego do Urzędu,
lub bezpośrednio do wykonawcy.

- Pracownik Urzędu odpowiedzialny za promocję Gminy Karolina
Stefaniak, omówiła program organizowanej przez Burmistrza i LGD
Stowarzyszenie „Dolina Wełny” X Gali Produktów Regionalnych,
Rozdała Sołtysom plakaty, zaprosiła ich samych i zachęcała ich do
zaproszenia do udziału w tej imprezie mieszkańców swych Sołectw
- Pracownik Urzędu ds. rolnictwa Ryszard Kobus, poinformował, że
do 30 września 2015 r. Agencja Rolna i Modernizacji Rolnictwa
w Wągrowcu przyjmuje wnioski o odszkodowania od rolników, którzy
doznali w obecnym roku strat z powodu suszy.
W trakcie narady zgodnie z porządkiem obrad:
- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Rogaliński poinformował, że Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” w Antoniewie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy w Skokach realizuje
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Omówił też kryteria, jakie osoby i rodziny chcące skorzystać z tej
pomocy muszą spełniać i co winny uczynić by z pomocy tej w formie
paczek żywnościowych skorzystać. Prosił Sołtysów o poinformowanie
mieszkańców o możliwości skorzystania z tej formy pomocy.
- Przedstawicielka Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Kłecku
Mirosława Kucner przypomniała pojęcie zwierząt domowych oraz
omówiła warunki i wymagania hodowlane tych zwierząt. Wskazała
też na 3 sprawy, którymi w trybie pilnym Towarzystwo oraz Urząd
Miasta i Gminy muszą się zająć. Sprawami tymi są:
- niezachowywanie warunków sanitarnych i weterynaryjnych w hodowli
kóz w Potrzanowie,
- niezachowywanie analogicznych warunków w hodowli psów w Sławie
Wlkp., gdzie psy bernardyny rozmnażają się bez żadnej kontroli,
- wataha bezpańskich psów w Bliżycach.
W pierwszych dwóch przypadkach Towarzystwo i Urząd muszą
podjąć działania dla odebrania zwierząt ich właścicielom, a w trzecim
dla wyłapania i umieszczenia w schronisku wspomnianych psów.
Odpowiadając na wskazane problemy Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska Krzysztof Mańka wyjaśnił, że kwestie poruszane przez
przedstawicielkę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami są mu znane
i Urząd podejmuje działania w sprawie ich rozwiązania, ale napotyka
problemy z ich realizacją. Wyraził pogląd, że we współpracy z Towarzystwem problem ten uda się szybciej rozwiązać. Poinformował też, że
w budżecie Gminy są zabezpieczone środki na sterylizacje psów i kotów,
co ma zapobiec ich nadmiernemu rozmnażaniu się. Będąc przy głosie
podziękował też Sołtysom, a za ich pośrednictwem mieszkańcom, za
włączenie się do akcji „Sprzątania Świata”.
Podsumowując naradę Burmistrz podziękował Sołtysom za ich pracę
społeczną na rzecz mieszkańców. Wskazał też, że często przez Sołtysów
jest zapraszany do udziału w zebraniach i w organizowanych uroczystościach zbyt późno, co z uwagi na inne planowane zajęcia uniemożliwia
mu branie w ich udziału. Prosił by takie zaproszenia przekazywać mu
chociaż tydzień przed terminem, w którym ma się odbyć planowane
spotkanie – wtedy może dokonać jeszcze korekty w swoich planach
i skorzystać z tych zaproszeń.
Edmund Lubawy

KOMUNIKAT!

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 września 2015 roku
upłynął termin płatności III 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 IV raty wyżej wymienionych podatków
przypada 15 listopada 2015r.
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POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW – DAMASŁAWEK 2015
Janusz Szymaś i Tadeusz Kopała wyróżnieni nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego
Nie przebrzmiało jeszcze echo Gminnego
Święta Plonów w Rościnnie, a już nazajutrz
- 30 sierpnia – Korowód Dożynkowy, tym
razem Powiatowy zawitał do Damasławka. Bo
właśnie Damasławek w tym roku stał się gospodarzem i widownią Dożynek Powiatowych.
W korowodzie tym, Miasto i Gminę Skoki reprezentowała delegacja wieńcowa z Rościnna,
w składzie: Sandra Szymaś i Patryk Loręcki-

Starostowie Skockich Dożynek Gminnych
oraz Ewelina Loręcka i Janusz Szymaś.
Wśród gospodarzy Powiatu, wraz z innymi
gospodarzami Gmin zasiadł Burmistrz Miasta
i Gminy Skoki Tadeusz Kłos. Natomiast wśród
indywidualnie przybyłych mieszkańców naszej
Gminy, zasiedli oficjalnie zaproszeni przez

władze powiatu wągrowieckiego: Pan Janusz
Szymaś – rolnik z Rościnna i Pan Tadeusz
Kopała – przedsiębiorca z Bliżyc. I ich pobyt
nie był tu przypadkowy, bo oboje nasi mieszkańcy na wniosek Burmistrza Gminy Skoki,
przez Zarząd Powiatu uhonorowani zostali
Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego,
t.j. wyróżnieniem przyznawanym osobom
i organizacjom szczególnie zasłużonym dla
rolnictwa i dla gospodarki żywnościowej oraz
dla społeczności lokalnej.
Pan Janusz Szymaś – rolnik z Rościnna gospodarstwo rolne prowadzi od 1997
roku. Od początku produkcją wiodącą jest
w nim chów żywca drobiowego. Zaczynał
od jednego kurnika w Rościnnie, później
nabył kolejny w Zbietce, a niedawno trzeci
w Łosińcu. Gospodarstwo swe sukcesywnie
rozwija wzmacniając zaplecze sprzętowe i nabywa doświadczenia w tym specjalistycznym
kierunku produkcji. Pan Janusz pozostaje
jednym z przodujących w dziedzinie drobiarstwa w powiecie wągrowieckim. Ale praca
w gospodarstwie to nie wszystko w jego życiu.
Zawsze znajduje też czas na aktywne działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Jest jednym z organizatorów wyborów do
Rad Powiatowych tej niedocenianej jeszcze
organizacji rolniczej. Przez wiele lat był też
czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościnnie – organizacji z tradycjami
i sukcesami liczącymi się na poziomie gminy,
ale również zdobywającej nagrody w zawodach
szczebla powiatowego.
Pan Tadeusz Kopała - przedsiębiorca z Bli-

życ, prowadzący Zakład Instalacji Sanitarnych.
Od 1977 roku prowadzi działalność rzemieślniczą na rzecz ludności. Od ponad 25 lat
trwa też współpraca pomiędzy wyróżnionym
i Gminą Skoki. W latach 1998- 2005, Tadeusz
Kopała był radym Rady Miejskiej Gminy Skoki, a od ponad 25 lat na podstawie wygranych
przetargów jest wykonawcą wielu inwestycji
gminnych. Początek związany jest z zadaniem
wodociągowania wsi. Tu można stwierdzić, że
inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę są
w 70% „autorstwem” firmy Pana Tadeusza.
Były to przedsięwzięcia znaczące i oczekiwane
przez mieszkańców. Z większych realizowanych wcześniej zadań wymienić można:
budowę wodociągu ze Skoków do Sławy oraz
ze Sławicy do Dzwonowa i poprzez Dzwonowo
Leśne i Miączynek do Pawłowa Skockiego.
Kolejne zadanie to ułożenie wodociągu z Rościnna poprzez Grzybowo i Grzybowice do
Lechlińskich Hubów. We wschodniej części
Gminy, Pan Tadeusz Kopała był wykonawcą
sieci wodociągowej prowadzącej ze Stawian
do Rejowca i z Wysokiej poprzez Bliżyce do
Glinna. Wspomnieć też należy o zaangażowaniu firmy w budowę targowiska miejskiego
finansowanego z funduszy europejskich i budowę ulic w mieście Skoki (zadanie obecnie
realizowane). Pan Kopała współpracuje z Zarządem Dróg Powiatowych w Wągrowcu, dla
którego wykonuje prace związane z budową
przepustów drogowych, budową chodników
i różnego typu robót wykonywanych w trybie
„awaryjnym”.
Edmund Lubawy

NIE MIMOZAMI, TYLKO NAWŁOCIĄ JESIEŃ SIĘ ZACZYNA…
Korzystając z pięknej pogody, przedostatnie piątkowe popołudnie
czyli 18 września członkinie i sympatyczki Koła Terenowego Powiatu
Wągrowieckiego Stowarzyszenia „Krajowe Forum Kobiet” spędziły
we wsi Potrzanowo Z inicjatywy prezes wągrowieckiego Forum Kobiet
Małgorzaty Strzeleckiej i pani Aleksandry Łączyńskiej, członkini Koła,
w Świetlicy Wiejskiej odbyło się spotkanie kończące lato. Uczestniczyli
w nim: pani Iwona Tyll - radna powiatu wągrowieckiego, współorganizatorka spotkania oraz pan Jan Broda - sołtys wsi Potrzanowo. Organizację tej imprezy środowiskowej wsparł Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki Tadeusz Kłos. Zaproszenie na spotkanie przyjęła koleżanka
z Forum Kobiet, prawnik Beata Przybylska-Michalak oraz pan Jan
Szypuliński, student V roku prawa.
Koniec lata to okres obfitości warzyw i owoców, zatem uczestniczki
spotkania pojawiły się w biżuterii wykonanej z gruszek, papryki, głogu,
brukselki, jabłek itp . Bowiem nic tak nie dodaje uroku letniej kreacji
jak odpowiednio dobrana biżuteria a inwencja pań była zaskakująca.
Spotkanie urozmaiciły wykłady prawników. Przybliżyli oni sprawy
życia codziennego od strony prawnej, wyjaśniając problemy związane
z ubezwłasnowolnieniem, uznawaniem ojcostwa czy dziedziczeniem
gospodarstw rolnych. Poruszane zagadnienia wywołały ożywioną
dyskusję. Na mnożące się pytania i wątpliwości odpowiadali goście
spotkania zapraszając na indywidualne rozmowy w kuluarach.
Doskonałym urozmaiceniem biesiady przy grillu, którym zajmował
się bardzo starannie pan Grzegorz Janecko, był akompaniament

pana Szymona Troczyńskiego przy którym wszyscy śpiewali i bawili
się znakomicie.

Inicjatorki spotkania podziękowały współorganizatorom imprezy
oraz zaproszonym gościom wręczając im zgodnie z mottem spotkania
bukiety „polskiej mimozy”.
Żal było kończyć fantastyczne spotkanie, pełne humoru, wspaniałej
zabawy, cennych wiadomości i integracji, ale cóż, lato się kończy i cytując Juliana Tuwima „ …jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła…”
Małgorzata Strzelecka
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gospodarstw (dotacji), ale tylko w zakresie produkcji prosiąt, mleka
lub bydła opasowego. Więcej informacji na stronach internetowych
Agencji i u doradcy rolników.
Pozostaje mi życzyć Rolnikom pomyślnego zakończenia prac jesiennych !
Skoki, 15 października 2015 r.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

CENY ZBÓŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 14 października 2015 r) ceny skupu zbóż na poziomie: żyto na mąkę 480 - 510 zł/tona, pszenica na mąkę 640 - 650 zł/t,
jęczmień na kaszę 550 - 570 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 ok.
560 zł/t, żyto na paszę ok. 460 zł/tona, kukurydza (sucha) 580 zł/t. Do
w/w cen należy doliczyć VAT.
Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto, jęczmień 30 - 32 zł, pszenica 33-35 zł za 50 kg. Ziemniaki 0,80 - 1,00
zł/kg. Ceny warzyw - marchew, cebula, czerwone buraczki 1,50-2,00 zł/
kg, pietruszka, seler ok. 5,50 zł/kg, kapusta ok. 2,5 zł/główka, ogórki
5,0 zł/kg, pomidory 4,00 – 6.00 zł/kg. Jabłka do 3,00 zł/kg. Jaja kurze
0,55 - 0,65 zł/szt.

CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 14 października 2015): 3,80 zł/kg plus
VAT. Maciory 2,30 - 2,60 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt około 250
zł/para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 10,00 zł za 1 kg
wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki 6,60 - 7,30 zł/
kg plus VAT, jałówki 5,90– 6,50 zł/kg, krowy 3,70 - 4,80 zł/kg plus VAT.
Mleko w skupie w cenie około 0,80 - 1,08 zł/litr plus VAT. Rok temu
była cena 1,20 – 1,30 zł/litr.

INNE CENY
– na dzień 14 października 2015r.
Nawozy: mocznik ok. 1500 zł/tona, saletra amonowa ok.1320 zł/t,
polifoska „6” (import) ok. 1750 zł/t, sól potasowa 1600 zł/t. Otręby
pszenne ok. 500 - 620 zł/tona – rok temu do 680 zł/t. Otręby żytnie
do 500 zł/t. Śruta sojowa do 2000 zł/t – podobnie jak rok temu, śruta
rzepakowa do 1300 zł/tona. Cena oleju napędowego 4,35 – 4,50 zł/litr.
Rok temu była cena 5,15 - 5,25 zł/litr.

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 625 zł/
tonę, żyto 480 zł/t, pszenżyto do 480 zł/t, jęczmień był w cenie ok. 500
zł /t. Plus VAT. Cena skupu tuczników rok temu wynosiła ok. 4,15 zł/
kg - teraz 3,80 zł /kg. Prognozy cen skupu dla zbóż są podobne jak
obecnie - mogą nieco wzrosnąć do końca roku. Ceny skupu kukurydzy
z tegorocznych zbiorów do 460 zł/tona.
Mieliśmy „suchą” wiosnę i lato. Nadal warunki pogodowe są złe
dla roślin. Nadal jest „bardzo sucho”. Wschody zasiewów, tj. rzepaku
i zbóż ozimych są nierównomierne. Pilnie potrzebne są deszcze i choć
kilka cieplejszych nocy,dni. Do końca września rolnicy mogli składać
w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski (warunek ponad 30% strat)
o pomoc z uwagi na skutki suszy.
W całym kraju takich wniosków złożyło ponad 150 tys. gospodarstw.
Jest to więcej niż przewidywane środki na taką pomoc. Brana jest
pod uwagę łączna strata rolnika z powodu suszy w produkcji roślinnej
i zwierzęcej razem. Rolnicy mogą już ubezpieczać swoje uprawy ozime
od skutków „przezimowania”.
Od 16 października br. z uwagi „na suszę” rozpocznie się wypłacanie przez ARiMR zaliczki płatności bezpośrednich za 2015 rok.
Będzie to około 50% płatności z 2015 roku. Jest to bardzo pomocne
dla większości rolników.
Od 19 października do 17 listopada br. z programu PROW 2014 –
2020 będą przyjmowane wnioski w zakresie działania – modernizacji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komunikat w sprawie planowanych stawek
płatności bezpośrednich na 2015 r.
oraz zaliczek na poczet tych płatności
W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające wypłatę
w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.
Zaliczki, w wysokości 50%, będą wypłacane na poczet jednolitej
płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin
wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc
pod uwagę planowane stawki wyżej wymienionych form wsparcia,
płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosą:
ok. 227 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej,
ok. 86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej,
ok. 211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych
oraz
ok. 460 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin).
Zaliczki wypłacane będą w okresie od 16 października do 1
grudnia 2015 r. Przyznawane będą z urzędu (nie jest potrzebny
dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.
Zaliczki będą wypłacane rolnikom, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia,
wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Ponadto w związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2015 r. (4,2448
zł za 1 EUR)w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane
zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności.
W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone
w następującej wysokości:
Jednolita płatność obszarowa - 453,70 zł/ha
Płatność za zazielenienie - 304,31 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika - 258,97 zł/ha
Płatność dodatkowa - 171,73 zł/ha
Płatność do bydła - 261,37 zł/szt.
Płatność do krów - 314,28 zł/szt.
Płatność do owiec - 116,56 zł/szt.
Płatność do kóz - 77,80 zł/szt.
Płatność do roślin wysokobiałkowych - 422,00 zł/ha
Płatność do chmielu - 2 336,53 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 408,40 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych - 2 151,01 zł/ha
Płatność do pomidorów - 4 340,57 zł/ha
Płatność do owoców miękkich - 919,05 zł/ha
Płatność do lnu - 414,09 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych - 572,49 zł/ha
Płatność do tytoniu - Virginia - 4,76 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 3,32 zł/kg
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„czy mnie jeszcze pamiętasz?”

Skoki i Skoczanie
w starym obiektywie
8 marca od niepamiętnych czasów kojarzy nam się z Dniem Kobiet. W latach 70 i 80 – tych
XX wieku dzień ten nieodłącznie łączył się z obdarowywaniem Pań jednym z symboli tych
czasów- goździkiem, któremu mogły towarzyszyć nie zawsze dostępne: rajstopy, czekolada,
bombonierka lub kawa.
Inaczej było 8 marca 1978 roku. Bo właśnie ten dzień Zarząd Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skokach postanowił uczcić i uatrakcyjnić otwarciem Pawilonu Artykułów
Przemysłowych „AS”. Naszym czytelnikom, którzy tej placówki handlowej nie pamiętają przypominamy, że istniała ona i działała przy ul. Wągrowieckiej, w miejscu obecnego MARKETU
„MILA”. Dobrze przygotowana i znakomicie, jak na ówczesne czasy zaopatrzona placówka,
od dawna absorbowała uwagę potencjalnych klientów. Bo to w niej pod jednym dachem zgromadzono i na dzień otwarcia bogato wyposażono stoiska, min.: RTV I AGD, pasmanteryjne,
tkanin wszelkiego rodzaju, konfekcji damskiej i męskiej oraz obuwia. Całość dopełniały poszukiwane nie tylko przez użytkowników licznie oddawanych do użytku domów jednorodzinnych

chodniki i dywany. W tej sytuacji nic dziwnego,
że już od wczesnych godzin rannych przed
pawilonem gromadziły się rzesze chętnych do
zakupów z dwóch województw - poznańskiego
i pilskiego (Wągrowiec w tych czasach przynależał do województwa pilskiego), a GS-owcy
pracownicy z obawą zastanawiali się jak sobie
poradzą z nacierającym tłumem. Na szczęście
dla klientów - spośród których pierwsi na
powitanie otrzymali wspomniane na wstępie
goździki oraz dla personelu wszystko poszło
dobrze, a najbliższa inwentura na żadnym ze
stoisk pawilonu nie wykazała manka .
Na wykonanych na kilka minut przed
otwarciem Pawilonu, a dzisiaj w naszej rubryce
publikowanych fotografiach widzimy ówczesnych pracowników Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w Skokach :
Na pierwszej fotografii :
W pierwszym rzędzie od dołu – patrząc
od lewej, personel pawilonu handlowego
w strojach służbowych: Irena Szymaś, Stefania
Węglewska, Dorota Gasińska, Maria Dudek,
Barbara Surdyk, Anna Ziętek (Włodarczyk),
Teresa Twardowska – oddelegowana do
obsługi na dzień otwarcia pawilonu, Teresa
Kłosowska (Majntas), Anna Borkowska
(Brykczyńska), Cecylia Kujawa, Teresa Skowrońska, Krystyna Bałażyk, Iwona Gronowska,
Iwona Sakowska, Waleria Pachela i uczennica
- Aleksandra Sadłowska (Berendt)
W drugim rzędzie od dołu – od lewej:
pracownicy administracji oddelegowani
do obsługi na stoiskach na dzień otwarcia
pawilonu: Teresa Loręcka, Maria Szymaś
(Patelska), Małgorzata Müeller (Chudzik),
Barbara Mocna, Janina Pilaczyńska, Urszula
Orchowicz, Zofia Borkowska, Teresa Grajek,
Halina Bejma, Janina Bosacka, Łucja Bosacka (Maćkowiak), Danuta Ucińska (Kęsik),
Kazimierz Patelski – Kierownik pawilonu,
Bożena Lubawa, Zofia Przybylska, Maria Ciesielska i Małgorzata Rajewska – Wiceprezes
d/ s handlu.
Na drugiej fotografii:
Stoją od lewej strony z kwiatami w ręku,
które za chwilę wręczą na powitanie pierwszym klientom: Irena Szymaś, Cecylia Kujawa,
Teresa Skowrońska, Elżbieta Hallas, Małgorzata Rajewska, Danuta Ucińska (Kęsik)
oraz Bożena Lubawa i Kierownik Pawilonu
Kazimierz Patelski. Na środku Prezes Gminnej
Spółdzielni Kazimierz Worsztynowicz. W tle
na zewnątrz – klienci oczekujący na otwarcia
placówki.
Ps. Oddawany do użytku 8 marca 1978
r. w Skokach Pawilon Przemysłowy należał
do nielicznych w tym czasie sklepów wielko
powierzchniowych, w którym pod jednym dachem można było zakupić stosunkowo szeroką
gamę produktów..Był on urzeczywistnieniem
kilkuletnich starań władz administracyjnych
Gminy i władz Gminnej Spółdzielni. Budowę
rozpoczęto za Prezesury Bogdana Patelskiego,
a oddanie inwestycji nastąpiło gdy Prezesem
Zarządu Gminnej Spółdzielni był Kazimierz
Worsztynowicz.

13

Nie taka ortografia straszna…
Język jest najbardziej uniwersalnym i najsprawniejszym sposobem porozumiewania się między ludźmi. Zapisanie tekstu
mówionego stwarza możliwość komunikowania się ludzi oddalonych od siebie w czasie i przestrzeni.
Żaden język naturalny nie opiera zapisu wyrazów na pisowni w pełni
fonetycznej, czyli zgodnej z wymową. Rozbieżności między mową a pismem w różnych językach wynikają z wielu uwarunkowań. W języku
polskim, który przejął znaki alfabetu łacińskiego, ważną przyczyną rozbieżności jest brak w alfabecie łacińskim graficznych odpowiedników
dla niektórych polskich głosek, co powoduje konieczność tworzenia
dwu- i trójznaków oraz wprowadzania znaków diakrytycznych (tych
wszystkich sz, cz, dż, ą, ę, których wymowa powoduje siódme poty
u obcokrajowców, a w naszych rodakach wywołuje chęć recytowania
wierszyka zaczynającego się od słów W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi
w trzcinie). Mimo to owe różnice między mową a pismem nie są w polszczyźnie aż tak wielkie, jak choćby w języku angielskim, francuskim
czy niemieckim; są one po prostu wynikiem zmian zachodzących w wymowie w ciągu wieków.Ortografia polska w pewnej tylko części opiera
się na wymowie. Pisownia wielu wyrazów ma swe uzasadnienie bądź
w morfologii, czyli budowie wyrazów, bądź w tradycji pisanej języka,
z kolei zapis innych wyrazów jest wynikiem umowy.
Zasada fonetyczna polega na odpowiedniości między głoską a literą:
każdej głosce odpowiada zawsze ten sam znak graficzny, czyli litera.
W ten sposób zapisywana jest większość wyrazów w języku polskim,
np. agrafka, alfabet, baton, cyklamen, dom, dysk, flet, geneza, jajko,
kula, lot, metal, mowa, nabytek, noga, oko, rygor, sarna, sen, tama,
tatar, woda, woźny, znak.
Natomiast pisownia zgodna z zasadą morfologiczną pozwala na
zachowanie poczucia tożsamości cząstek słowotwórczych wyrazów,
mimo że w wymowie – w wyniku upodobnień i uproszczeń – ulega ona
zatarciu. Ta zasada reguluje pisownię takich wyrazów jak: bezpieczny,
nadpobudliwy, rozstąpić, przedstawienie, wsypać, mimo iż odpowiednio słyszymy: [bespieczny, natpobudliwy, rosstompić, pszectawienie,
fstompić].
Zasadą historyczną tłumaczy się największą zmorę polskich uczniów,
czyli zasady poprawnego użycia rz i ż, u i ó, ch i h. Pisownia tych znaków opiera się przede wszystkim na historycznych procesach rozwoju
języka. Dotyczy to na przykład pisowni takich wyrazów, jak: chór,
chrzest, córka, dużo, góra, harcerz, higiena, historia, jarzmo, każdy,
król, krzyż, który, mżawka, rzeczywistość, rzeka, skóra, wyżyna, żmija,
żona, żyzny. Nasi przodkowie słyszeli różnicę w wymowie tych głosek,
więc pewnie z dyktanda mieli same szóstki.
Wiele piśmiennych wątpliwości wzbudza ostatnia z zasad polskiej
ortografii – zasada konwencjonalna. Stosujemy ją do rozstrzygnięć ortograficznych nieznajdujących oparcia ani w wymowie, ani w budowie
morfologicznej wyrazów, ani też w ich historycznym pochodzeniu. Na
przykład reguluje ona przepisy odnoszące się do stosowania wielkiej
litery na początku niektórych wyrazów, pisowni cząstki nie łącznie
(z rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami odprzymiotnikowymi) lub rozdzielnie (z czasownikami), zapisu wyrażeń przyimkowych (rozdzielnie: bez reszty, do siego roku, na co dzień lub łącznie:
naokoło, nawzajem, powoli, zamiast), przyimków złożonych, skrótów
i skrótowców.

Można metaforycznie powiedzieć, że zarówno język jak i zasady ortograficzne żyją i podlegają ciągłym zmianom. Różnice pomiędzy tym, co
kiedyś uznawano za poprawne, a tym co dopuszczają dzisiejsze normy
tłumaczą na bieżąco językoznawcy, z nieocenionymi nauczycielami
Polaków – Janem Miodkiem i Jerzym Bralczykiem. Pisownię wyrazów
budzących najwięcej kontrowersji regulują orzeczenia wydawane przez
Radę Języka Polskiego działającą przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk, która co jakiś czas inicjuje wydanie nowego słownika ortograficznego uwzględniającego bieżące aktualizacje w tej dziedzinie. Warto w tym
miejscu podać za Wielkim słownikiem ortograficznym PWN poprawną
pisownię najnowszych zapożyczeń, obsługujących najszybciej rozwijające
się dziedziny związane z nowymi technologiami i szerzej – z techniką.
Tak więc dziś wysyłamy mejle, esemesy, a jeśli jesteśmy szczęśliwymi
posiadaczami smartfona – nawet ememesy; łączymy się za pomocą interfejsów (choć postulowano, by robić to przy użyciu międzymordziaJ),
często wykorzystując do tego celu tablet lub laptop, a muzyki słuchamy,
wykorzystując empetrójkę. Słowem – wszystko jest zdigitalizowane.
Jeśli próbujemy swych sił w biznesie, to podstawą sukcesu jest dobry dil.
Natomiast gabinety kosmetyczne obok manikiuru i pedikiuru oferują
usługi makijażystek i stylistek, oczywiście w pełni profesjonalnych.
W tym miejscu wyrażamy nadzieję, że porady członków Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego nie spotkają się z falą hejtów, a wprost przeciwnie
– liczymy, że czytelnicy Wiadomości Skockich będą lajkować naszą rubrykę!
Justyna Wojewoda
Koło Miłośników Języka Polskiego w Skokach
Tekst przygotowano na podstawie wiadomości zawartych w internetowej poradni językowej sjp.pwn.pl oraz Wielkiego Słownika Ortograficznego PWN wydanego w roku 2013.

ZAPROSZENIE!
Zarząd Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach serdecznie zaprasza w pierwszy wtorek każdego
miesiąca o godz.11- tej do sali Biblioteki Publicznej Gminy Skoki na
spotkanie członków Związku.
Drodzy Emeryci, Renciści i Inwalidzi, Wszyscy Ludzie Trzeciego
Wieku, jeśli nie należycie jeszcze do naszego Związku, to serdecznie
Was zapraszamy.
Z nami nie będziecie czuć się samotnie i nie będziecie się nudzić.
Organizujemy wspólnie różnego rodzaju życie towarzyskie, a więc: spotkania, zabawy, wieczorki taneczne, ogniska, wycieczki turystyczno- krajoznawcze oraz wyjazdy do kina i do teatru, a także wiele innych atrakcji.

24. Finału
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy?

Sztab nr 1072
„GORĄCE SERCA”
w Skokach

Chcesz zostać wolontariuszem

Przyjdź do Biblioteki!
Czekamy na Ciebie! :)
Decyduje kolejność zgłoszeń
www.facebook.com/BibliotekaSkoki
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Rozstrzygnięte przetargi
W wyniku ogłoszonego przetargu wybrano wykonawcę zimowego
utrzymania dróg gminnych w sezonie 2015/2016. Na ogłoszony przetarg
wpłynęły 3 oferty z cenami od 143.943z ł do 219.891,24 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Transportowo - Drogowe
z Roszkowa reprezentowane przez Krzysztofa Włodarczyka, z którym
Gmina Skoki zawarła umowę.
Do pełnienia akcji zimowej wykonawca dysponuje następującym
sprzętem: samochody ciężarowe z pługiem i piaskarką - 3 szt, koparko
ładowarki - 2 szt, równiarki samojezdne - 2 szt, pług do odśnieżania
chodników z posypywarką - 1 szt, samochód ciężarowy - 1 szt.
Do zwalczania śliskości na drogach gminnych zamawiający ma
zgromadzone 350 ton mieszaniny piasku ze solą.
Adam Zdanowski

Czy nasi bezrobotni naprawdę chcą
pracować?
331 mieszkańców Miasta i Gminy Skoki, w tym 73 zarejestrowanych
w miesiącu wrześniu br., na dzień 30 września 2015 roku poszukiwało
pracy. Spośród tych osób uprawnienia do zasiłku posiadało i z uprawnień tych skorzystało 67 bezrobotnych. Pozostali takich uprawnień
nie posiadali.
W trakcie miesiąca września z ewidencji bezrobotnych wyłączono
76 osób, w tym 32 z tytułu podjęcia pracy, a pozostałe osoby z powodu
nie zgłoszenia się do rejestracji lub z powodu odmowy podjęcia pracy.
Spośród naszych oficjalnych bezrobotnych, 32 wyżej wspomnianym
udało się podjąć oficjalną pracę. Analizując naszych bezrobotnych
według płci, widzimy że 198 z nich to kobiety. Natomiast z uwagi na
stopień sprawności, widzimy że 24 naszych bezrobotnych to inwalidzi
– osoby niepełnosprawne.
Tyle oficjalna statystyka Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.
I dane te mogą przerażać. Bo przecież za każdą z tych liczb stoi konkretny człowiek. I są to zarówno ludzie młodzi – absolwenci szkół i inne
osoby wchodzące na rynek pracy, jak i – wg Urzędu Pracy, aż 135 osób
długotrwale, tj od kilku lat oficjalnie nie pracujący. Ale przy bliższym
zapoznaniu się z tematem można zauważyć, że sytuacja jest tu niezwykle
złożona i skomplikowana, tak jak skomplikowani są tworzący ją ludzie.
Bo na pewno, wśród naszych „bezrobotnych” znajdują się ludzie
nieprzystosowani, którym trudno znaleźć pracę, jak i tacy, którzy nie
myśląc o przyszłości /nie zawsze ze swej winy, ale zawsze w porozumieniu ze swym pracodawcą/ pracują na czarno, tj bez zgłoszenia, lub
oficjalnie za niższą stawkę. Bo przecież, patrząc z perspektywy chwili,
lepiej mieć dzisiaj „na rękę” 1600,00 ,czy 1.800,00 zł bez ubezpieczenia,
niż 1100,00 zł z ubezpieczeniem. A co będzie za lat...? O tym dzisiaj
się nie myśli.
Z myślą o udzieleniu pomocy mieszkańcom borykającym się z bezrobociem Urząd Miasta i Gminy w Skokach w porozumieniu z Agencją Pracy
Headhunters w dniu 5 października 2015 zorganizował Targi Pracy dla
pracowników fizycznych. Na Targach – ogłoszenie o nich zamieszczone
zostało w naszym miesięczniku oraz na stronie internetowej Urzędu –
przedstawiciele Agencji prowadząc rozmowy ze zgłaszającymi się osobami
pozostającymi bez pracy oferowali im pracę na różnych stanowiskach i w
różnych zakładach. I tu odzew ze strony naszych bezrobotnych okazał się
znikomy. Zainteresowanie ofertą wyraziło i na rozmowy przybyło jedynie
2 potencjalnie zainteresowanych – 1 kobieta i 1 mężczyzna. W tym miejscu warto zaznaczyć, że według informacji prasowych na takie rozmowy
w Kcynii stawiło się ponad 150 osób.
W tej sytuacji powstaje sygnowane w tytule naszej notatki pytanie:
„Czy nasi bezrobotni naprawdę chcą pracować?”
Edmund Lubawy

OGŁOSZENIE
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W POZNANIU

oraz
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZOZ
CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY w WOLICY k/KALISZA
ze względu na wzrastającą zachorowalność chorób płuc organizuje

BEZPŁATNE BADNIA RENTGENOWSKIE POŁĄCZONE
z BADANIEM SPIROMETRYCZNYM
(badanie określające sprawność Twoich płuc)
dla Mieszkańców Województwa Wielkopolskiego

Zadbaj o zdrowie swoje i rodziny!!!
Choroby wcześnie wykryte są wyleczalne – skorzystaj z
okazji gdy nie jest za późno!!!
Badania wykonywane są nowej generacji
CYFROWYM aparatem rentgenowskim
w ruchomym ambulansie.
Nie zwlekaj skorzystaj z okazji!!!
Twoje zdrowie w Twoich rękach!!!
Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania z dowodem osobistym.

Miejsce postoju ambulansu parking przy ul. W. Ciastowicza
Dnia 18.11.2015 r. od godziny 1100 do 1600.
Zapisy – Urząd Miasta i Gminy w Skokach pok. nr 13
lub telefonicznie 61 8 925 800

Badania finansowane są przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego.
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„SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015”
„Sprzątanie świata” wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyło
się w 1989 roku, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział
w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później przedsięwzięcie objęło zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie.
W Polsce „Sprzątanie Świata” odbywa się co roku, począwszy od
1994 i bierze w nim udział młodzież szkolna, harcerze, członkowie
organizacji ekologicznych oraz liczni ochotnicy. Krajowym patronem
i koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Celem akcji jest budzenie
i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za
środowisko naturalne.
Wzorem lat ubiegłych Gmina Skoki, po raz kolejny, włączyła się
aktywnie w opisywane przedsięwzięcie. W dniach 21 – 26 września
2015 roku uczniowie skockich placówek oświatowych i wychowawczych,
mieszkańcy sołectw, członkowie rodzinnych ogrodów działkowych
wyruszyli w teren, by uporządkować lasy, rowy przydrożne i tereny
zieleni z porzuconych na nich śmieci. W Referacie Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach odebrano niespełna 600 worków
do gromadzenia odpadów i ponad 1500 rękawic ochronnych.
Wszystkim uczestnikom tej wspólnej lekcji poszanowania środowiska, tj. mieszkańcom sołectw: Roszkowo, Lechlin, Brzeźno,
Niedźwiedziny, Glinno, Potrzanowo oraz Rejowiec, uczniom i wychowankom Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego w Skokach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jabłkowie,
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, 7 Skockiej
Drużynie Harcerskiej „Hyce”, a także przedstawicielom Rodzinnych
Ogrodów Działkowych „Jedność”, „Semafor” i „Maciejak” serdecznie dziękujemy.
Aleksandra Frankowska

BO KREW TO ŻYCIE!

Na zaproszenie Komendanta Związku Harcerstwa Polskiego –
7. Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE” w Skokach, Andrzej
Surdyka odbyła się 3 października w sali wykładowej Gimnazjum
w Skokach pogadanka na temat honorowego dawstwa krwi i szpiku,
którą przeprowadził Jan Maćkowiak – prezes Polskiego Czerwonego
Krzyża w Wągrowcu.
Uczestniczący harcerze zapoznali się z działalnością czerwonokrzyską, a także poznali zasady zostania honorowym dawcą krwi i szpiku,
grupy krwi, obowiązujące przywileje dla honorowych dawców. Ponadto
prelegent zapoznał uczestników również z przeciwwskazaniami uniemożliwiającymi zostania honorowym dawcą.
Warto wspomnieć, że krwiodawcy po oddaniu sześciu litrów (kobiety
pięć) zostają wyróżnieni przez PCK odznaką wraz z legitymacją oraz
otrzymują tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, dzięki któremu
przysługują pewne przywileje.
Na terenie Wągrowca zasłużeni dawcy krwi i zasłużeni dawcy przeszczepu (szpiku) posiadają największą ilość przywilejów w całym kraju,
m.in.: bezpłatne przejazdy komunikacja miejską, bezpłatne wejścia na
mecze ligowe piłki nożnej i ręcznej „Nielby”, ulgowe bilety do Aquaparku i 50% ulgi przy zakupie biletu do kina MDK.
Ponadto przywileje ogólnopolskie: poza kolejnością do lekarza,
apteki, laboratorium medycznego, a także ula przy zakupie niektórych
leków według wykazu ministra zdrowia.
Każdy honorowy dawca, który dojedzie do wągrowieckiego punktu
krwiodawstwa ma zwrócone koszty podróży.
W prelekcji wzięła również udział Wiesława Surdyk-Fertsch - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki, która pochwaliła
pomysł edukowania młodzieży w zakresie honorowego dawstwa,
a także zaproponowała przeprowadzenie pogadanek dla rodziców uczniów.
Jan Maćkowiak
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż działek budowlanych położonych w Rościnnie
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
1. Opis i oznaczenie nieruchomości
L.P.
NUMER
POŁOŻENIE
DZIAŁKI

NUMER KSIĘGI
WIECZYSTEJ

POW.
DZIAŁKI

1

2/6

Rościnno

PO1B/00056799/4

707 m2

3

2/9

Rościnno

PO1B/00056799/4

955m2

4

2/15

Rościnno

PO1B/00056799/4

876 m2

CENA
WYSOKOŚĆ
WYWOŁAWCZA
I TERMINY
BRUTTO
WPŁATY WADIUM
26 828 zł
3 000 zł
do 06.118.2015 r.
34 770 zł
3 500 zł
do 06.11.2015 r.
32 702 zł
3 500 zł
do 06.11.2015 r.

TERMIN
PRZETARGU
10.11.2015 r.
(wtorek) godzina 8:30
10.11.2015 r.
(wtorek) godzina 9:00
10.11.2015 r.
(wtorek) godzina 9:30

2. Warunki zabudowy Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy zezwalające na inwestycję w zakresie
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowany w nieprzekraczalnej linii zabudowy wskazanej w decyzji. Pozostałe warunki
budowy: a) budynek mieszkalny maksymalnie dwukondygnacyjny; b) szerokość elewacji – maksymalnie 15 m, wysokość kalenicy – maksymalnie 9 m; c) kierunek kalenicy dachu do frontu działki – równoległy; d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – maksymalnie
4 m; f) geometria dachu – dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 30⁰- - 45⁰
3. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
4. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Gminy Skoki nr58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy
w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 6.11.2015 r. (piatek). Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą
do przetargu, numer działki i jej położenie.
5. Terminy i miejsce przetargów: Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul.Ciastowicza 11 w dniu 10 listopada
2015 r. godz.8:30-9:30
6. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.
7. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargach;
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu
do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
c) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
d) koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca;
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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 mieszkaniowe jednorodzinne
1. Opis i oznaczenie nieruchomości
NUMER
DZIAŁKI

POŁOŻENIE

NUMER KSIĘGI
WIECZYSTEJ

POW.
DZIAŁKI

DŁUGOŚĆ LINII
FRONTOWEJ
DZIAŁKI
I UKSZTAŁTOWANIE
TERENU

CENA
WYWOŁAWCZA
BRUTTO

WYSOKOŚĆ
I TERMIN
WPŁATY
WADIUM

64/131

Sława Wlkp.
Ul. Zielona

PO1B/00048378/8

1076 m2

36,93 m – teren płaski

50 722 zł

5 000 zł
do 05.11.2015 r.

64/132

Sława Wlkp.
Ul. Zielona

PO1B/00048378/8

908 m2

30,56 m – teren płaski

43 211 zł

4 300 zł
do 05.11.2015 r.

64/133

Sława Wlkp.
Ul. Zielona

PO1B/00048378/8

919 m2

34,28 m. – teren płaski

43 734 zł

4 300 zł
do 05.11.2015 r.

64/135

Sława Wlkp.
Ul. Niebieska

PO1B/00048378/8

850 m2

23,33 m – teren płaski

40 451 zł

4 000 zł
do 05.11.2015 r.

64/137

Sława Wlkp.
Ul. Niebieska

PO1B/00048378/8

782 m2

25,91 m – teren płaski

37 215 zł

3 700 zł
do 05.11.2015 r.

64/138

Sława Wlkp.
Ul. Zielona

PO1B/00048378/8

1050 m2

34,47 m – teren płaski

49 496 zł

4 900 zł
do 05.11.2015 r.

TERMIN
PRZETARGU
09.11.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1030
09.11.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1100
09.11.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1130
09.11.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1200
09.11.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1230
09.11.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1300

2. Charakterystyka nieruchomości i jego przeznaczenie: Działki położone w miejscowości Sława Wielkopolska na nowo powstającym
osiedlu domów jednorodzinnych. W pobliżu znajdują się tereny
leśne, jeziora i zabudowa mieszkaniowa. Do działek dojeżdża się
drogą gruntową, zjeżdżając z drogi wojewódzkiej nr 196. Nieruchomości zostały uzbrojone w sieć wodociągową i energetyczną.
W okolicy znajduje się stacja kolejowa i przystanek autobusowy.
3. Warunki zabudowy: Dla tego terenu został opracowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki
obejmujący obszar działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27.10.2009 r. Określa on następujące warunki zabudowy:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących i nieprzekraczających liniach zabudowy; b) zabudowa wolnostojąca,
dwie kondygnacje, w tym poddasze; c) dachy strome, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; d) dopuszcza się
lokalizację garaży wolnostojących; e) maksymalna powierzchnia
zabudowy do 25% ; f) maksymalna wysokość budynku do kalenicy do 8,5 m; g) kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰;
h) Odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej z drogą 6m; i) ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5 m, przy tym
w części powyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe
4. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu.
5. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Gminy Skoki nr58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy
w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 05.11.2015r. (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 w dniu 9 listopada
2015 r. w godz. 1030 - 1300
7. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.
8. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargach;
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu
do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
c) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
d) koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca;
e) informacji o przetargach udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2, tel.
61 8925-814 lub 815
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Rozśpiewany Gościniec
Wnętrze gościnnego Gościńca „Winnica” w Sławicy 30 września 2015
wypełnił śpiew na sto trzynaście gardeł. Spotkanie Śpiewacze zatytułowane „ Lato, lato zostań dłużej” zachęciło do przywołania w piosence
wspomnień minionego lata i do zachowania gorącej pory roku w sercach

Zestaw znanych i lubianych przebojów zaserwował w dalszej kolejności Zespół Śpiewaczy PRZEMYSŁAW II z Rogoźna. Jego instruktor
Ireneusz Mazurek wystąpił w podwójnej roli: dyrygenta i trębacza.
Dzięki zaśpiewaniu między innymi „Walca Wiedeńskiego” i „Jimmy
Joe” śpiewacy udowodnili, że ich życiu na emeryturze towarzyszy
pogoda ducha i pełna harmonia.
Oby wszystkie noce i dni upływały pod znakiem przyjaźni z Bandą
(od: „ Bando, bando…”) życzymy tego Chórowi KANON z Mieściska,
kierowanemu przez Annę Małecką. Chór między innymi wzruszył
piosenką „Od nocy do nocy”, a zaskoczył góralską interpretacją
w „Hej szalała”.
Gospodarze Spotkania Zespół Śpiewaczy HARFA, prowadzony przez
Antoniego Wiśniewskiego udowodnili, że tak jak przed laty (w nawiązaniu do piosenki Grażyny Świtały), tak i dzisiaj są artystyczną wizytówką
Gminy Skoki wśród seniorów. Zaskoczyli „ Nimfą z czarnego stawu”.

Panowie dwaj
Mowa o Antonim Wiśniewskim i Mateuszu Dońcu. Dwa pokolenia,
jedna miłość do muzyki. Mateusz najpierw grą na fortepianie, a w
dalszej części spotkania akompaniując na akordeonie uatrakcyjnił,
uświetnił wydarzenie i wyniósł Spotkanie Śpiewacze na wyżyny artystycznej uczty. Antoni zaś jako najlepszy wodzirej wśród dyrygentów
„rozkręcił” w mig biesiadę, czyniąc drugą część spotkania swobodną,
z przymrużeniem oka i oczywiście nadal rozśpiewaną.

Technika sceniczna

do następnego lata. Nawet słoneczko jasno świeciło w okna urokliwego
dworku, gdy zeń dobiegały melodie turystyczne, wakacyjne i biesiadne.
A wyśpiewane zostały najpiękniej przez seniorskie zespoły śpiewacze,
które przybyły do „Winnicy” z następujących miejscowości: Obornik,
Rogoźna Wielkopolskiego, Murowanej Gośliny, Mieściska i Skoków.
Organizatorem wspólnego letniego zaśpiewania była Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Skokach.

Na muzyczny początek
Serwowano chlebek ze smalcem i ogórkiem jako najlepszy sposób
na rozśpiewanie się:) Ze sceny przywitano zespoły i zanim zabrzmiało
gromkie sto lat od babek dla chłopaków (Dzień Chłopca) to najpierw
maestro Mateusz Doniec wyczarował na fortepianie „Polkę Dziadek”.
Wszak w tym roku do upalnego lata dołączyło w Skokach jeszcze radio.
O tak ważnym fakcie, nie sposób było zapomnieć.

Zespoły na estradzie

Dzięki pomocy ze strony MDK w Wągrowcu, rozstawiono podesty sceniczne dla potrzeb prezentacji artystycznych. Światło, dźwięk
i fortepian udostępnił natomiast Remigiusz Śmigiel z Wągrowca. Za
transport podestów dziękujemy Krzysztofowi Stoińskiemu ze Skoków.

Na do widzenia
Zespoły śpiewacze otrzymały pamiątkowe statuetki i zakładki do
książek z logo Biblioteki w Skokach. Pyszne, domowe soki zaserwowała
Właścicielka „Winnicy” Dorota Kamińska. Na zdrowie, i do zobaczenia
za rok. Dziękujemy.
W imieniu Organizatora
Elżbieta Skrzypczak
Zdjęcia: Anna Maciąg do obejrzenia na www. bibliotekaskoki.pl i Fb
Biblioteki. Prezentacja multimedialna: Zuzanna Szamocka.

O krasnalu Hałabale i nie tylko...
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony 29 września
został zainaugurowany przez Polską Izbę Książki w roku 2001. Do tegorocznych obchodów nasza książnica przyłączyła się po raz pierwszy.

Spotkanie Śpiewacze rozpoczął Zespół Śpiewaczy SONATA z Obornik pod batutą Ryszarda Janusza. Niechaj w malutkim świecie SONATY, o którym tak pięknie śpiewali chórzyści przez cały rok kwitną białe,
majowe bzy. Tego życzono SONACIE w nawiązaniu do zaśpiewanych
przez chórzystów utworów.
Jako drugi zaprezentował się Zespół Śpiewaczy GOŚLINIANKA
z Murowanej Gośliny, kierowany przez Alicję Duszczyk. Dzięki piosence „Lato, lato…” w Murowanej Goślinie pozostanie ono przez
cały rok, a zespołowi niechaj w duszy gra zawsze pogodna melodia.

Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W ciągu całego
dnia w głośnym czytaniu uczestniczyło około stu osób. Czytaliśmy
wszędzie: na spotkaniu członków Kółek Czytelniczych działających przy
bibliotece, razem z dziećmi z Przystani Odkrywców i ich przyjaciółmi,
podczas zajęć plastycznych grupy „Plastusie” i zajęć muzycznych mło-
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dzieżowego zespołu „Side Effect” oraz… przy komputerach!
Bohaterem tego dnia był krasnal Hałabała, postać stworzona przez
Lucynę Krzemieniecką, polską pisarkę, autorką książek dla dzieci.
Przygody wesołego krasnala zainteresowały zarówno młodszych, jak
i starszych uczestników. Po wysłuchaniu opowieści, dzieci wykonały
prace plastyczne przedstawiające postać głównego bohatera widzianego
oczyma ich wyobraźni. Dodatkową atrakcją była projekcja bajki pt.
„Wiosenne przygody krasnala”.
Głośne czytanie jednego z utworów Lucyny Krzemienieckiej zachęciło słuchaczy do sięgnięcia po inne pozycje tej autorki. Twórczość
Krzemienieckiej – pisarki, która zmarła 60 lat temu – odznacza się
uniwersalnością przekazywanej myśli oraz podkreślaniem ponadczasowych wartości. Bohaterowie jej książek pokazują zarówno młodszym,
jak i starszym odbiorcom, co w życiu jest naprawdę ważne.
Wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym czytaniu oraz tym,
którzy uświetnili ten dzień własną interpretacją przygód krasnala
Hałabały SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!! Mamy nadzieję, że
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania na stałe wpisze się w harmonogram czytelniczych zajęć i wrześniowe spotkania staną się tradycją.
Bibliotekarze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach

Zakazane smakuje najlepiej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach w dniach od 27
września do 3 października, po raz kolejny wzięła udział w kampanii
społecznej „Tydzień Książek Zakazanych”. Projekt ten wywodzi się
ze Stanów Zjednoczonych, jego celem jest zwrócenie uwagi opinii
publicznej na działanie cenzury, potrzebę wolności tworzenia i czytania.
W skockiej bibliotece oprócz promujących wydarzenie plakatów, powstała wystawa książek, które z różnych powodów były lub są zakazane.
Wyróżnienie danych pozycji z księgozbioru zwiększyło czytelnictwo
utworów, które nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Czytelnicy
często zdziwieni niektórymi pozycjami z listy zakazanych, chętnie po
nie sięgnęli, by przekonać się, co było powodem ich cenzury.
Monika Rozmarynowska

FERIE Z BIBLIOTEKĄ
18.01.2016 - 22.01.2016
25.01.2016 - 29.01.2016

Od 16 listopada 2015 przyjmować
będziemy zgłoszenia do uczestnictwa
w feriach zimowych
w dwóch grupach wiekowych:
BIBLIOMALUCHY: 4 - 5 lat
BIBLIOSTARSZAKI: dzieci w wieku szkolnym
O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia.
Zapisy: osobiście w Bibliotece - ul. Rogozińska 1B
lub telefonicznie: 61 82 42 281, 798 824 520
Organizator
Biblioteka Publiczna MiG w Skokach
www.facebook.com/BibliotekaSkoki

MIKOŁAJKI 2015
6 grudnia 2015 / niedziela
godz. 16.00

hala widowiskowo-sportowa w Skokach
W programie:
- Grupa Artystyczna SKOCZKI
- „Bałwankowa opowieść” Teatr Promyk
- wspólne zapalenie światełek na choince
Obowiązkowe wejściówki do odbioru w Bibliotece w Skokach
od 16 listopada 2015
Paczki dla dzieci ze Skoków wydawane będą przy wyjściu z hali,
natomiast dzieci z gminy będą je mogły odebrać w swoich
miejscowościach poprzez sołtysów

Zapraszam wszystkie dzieci z Miasta i Gminy Skoki

MIKOŁAJ :)

Organizator:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
info 61 82 42 281, 798 824 520
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I Rajd rowerowy na orientację
13 drużyn w składzie od 2 do 4 osób wystartowało w I Rajdzie rowerowym na orientację, który odbył się 26 września na terenie Gminy Skoki.
Ta nowa u nas forma rowerowej rekreacji przyciągnęła do pięknej
Gminy Skoki rowerzystów z różnych zakątków kraju, m.in. z Poznana, Wągrowca, Murowanej Gośliny, Kiszkowa, Pobiedzisk, Stęszewa,
Budzynia, Chodzieży i oczywiście mieszkańców Gminy Skoki także.
Zadaniem każdej z drużyn było dotarcie do zaznaczonych na mapie
miejscowości oraz na podstawie krótkiej rymowanki zgadnąć i odnaleźć
miejsca gdzie czekała dwójka harcerzy z praktycznym zadaniem oraz
krótkim testem. A więc w Jabłkowie przy drewnianym kościele należało
oznaczyć azymut i rozwiązać test na temat mapy i orientacji w terenie.

W Łosińcu w biesiadniku przy szkole czekał do rozbicia namiot oraz
kilka pytań o Gminie Skoki. W Lechlinie u sołtysa Pawła Grabińskiego
trzeba było zmienić dętkę rowerową oraz odpowiedzieć na kilka pytań
z zakresu przepisów Ruchu Drogowego odnośnie rowerów. W świetlicy
wiejskiej w Budziszewicach należało wykazać się wiedzą z zakresu
udzielania pierwszej pomocy, zarówno teoretycznie jak i praktycznie.
W świetlicy wiejskiej w Brzeźnie liczył się spryt i inteligencja, na rajdowiczów czekały do ułożenia klocki oraz zagadka logiczna. Niedźwiedziny to test wiedzy przyrodniczej oraz wcale niełatwe zadanie polegające
na odcięciu ręczną piłą dwóch drewnianych klocków. Na to wszystko
każda z drużyn miała 6 godzin, niektórym wystarczyło na to niecałe 4,
a były też drużyny które meldowały się na mecie w skockim Gimnazjum
2-3 minuty przed końcem wyznaczonego czasu.
Do przejechania było wcale nie mało kilometrów, najbardziej optymalnie można było pokonać to w 65 km, ale większość miała w nogach
ponad 70 km, dodatkowym utrudnieniem było jeszcze odnalezienie
punktu, co wcale nie było łatwe. ;-). Wszystkie drużyny zjawiły się
na mecie i tylko jedna nie zmieściła się w czasie. Ale wszyscy mówili
jednym głosem: znakomity pomysł, mnóstwo dobrej zabawy, bardzo
fajnie spędzony na rowerze czas, chcemy jeszcze! ;-)
Na mecie po spaghetti i placku, które po tylu kilometrach smakowały
wyśmienicie podsumowano Rajd. Wszyscy dostali pamiątkowe medale,
a najlepsi drobne nagrody w postaci sprzętu rowerowo – rekreacyjnego.
Wszystko to co zadziało się w sobotę na terenie Gminy Skoki nie
miałoby miejsca gdyby nie sztab ludzi. Szczególne podziękowania
należą się pomysłodawcy i głównemu inspiratorowi tej imprezy Maciejowi Tadeuszowi J Dziękujemy harcerzom z 7 Skockiej Drużyny
Harcerskiej HYCE: Anicie Łukaszewskiej, Maii Kucz, Aleksandrze
Szymaś, Annie Zrobczyńskiej, Aleksandrze Nawrot, Annie i Małgosi
Surdyk, Martynie Frąckowiak oraz Krzysztofowi Neldnerow, Kacprowi
Kujawie, Norbertowi Graczowi i Jackowi Śramie, a wszystko to pod
dowództwem druha harcmistrz Andrzeja Surdyka J. Wielkie dzięki

dla Wojciecha Skrzypczaka za skuteczne utrudnienie uczestnikom
zadania poprzez zaszyfrowanie punktów kontrolnych w krótkich rymowankach. Dziękujemy sołtysowi i radnemu Pawłowi Grabińskiemu
za udostępnienie własnej posesji, księdzu Mirosławowi Węglarzowi
za udostępnienie kościoła w Jabłkowie. Podziękowania kierujemy
paniom sołtyskom: Teresie Kramer, Zofii Hytrej i Henryce Kluj oraz
panom: Piotrowi Wiśniewskiemu, Waldemarowi Michlowi i Krzysztofowi Mańce.   
Zapewniam, że myślimy nad kolejnym rajdem na orientację, pomysły
rodzą się w głowie, tak aby było jeszcze ciekawiej i wcale nie łatwiej
;-), a tym czasem do zobaczenia na szlaku – BO ROWER TO JEDNA
Z NAJLEPSZYCH RZECZY JAK SIĘ MOŻE CZŁOWIEKOWI
W ŻYCIU PRZYDARZYĆ 
PS Więcej zdjęć www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

Spinningowe Zawody Wędkarskie
na Warcie
Jarosław Pachela, łowiąc 3 szczupaki o łącznej wadze 1,650 kg, został
zwycięzcą Wyjazdowych Spinningowych Zawodów Wędkarskich. Organizatorem zawodów, rozegranych 20 września na Warcie w Tucholi
koło Sierakowa, tak jak wszystkich przez nas opisywanych, było Koło
Nr 120 Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach.
Skoccy pasjonaci spinningu własnymi pojazdami opuścili Skoki
o godzinie 5,30. O godzinie 8,00 rozpoczęli 5-cio godzinne wędkowanie, po zakończeniu którego komisyjnie dokonano ważenia ryb
i ogłoszenia wyników. Teraz okazało się, że bohaterem dnia i zdobywcą
I miejsca został wspomniany na wstępie Jarosław Pachela. II miejsce
z wagą 1,060 kg wywalczył Wojciech Kłosowski, a III z wagą 0,900
kg szczupaków Marek Pietrzak. Kolejne miejsca wg wagi złowionych
drapieżników- szczupaków i okoni- zajęli: Jacek Dudek- 0,815 kg,
Zbigniew Pietrzak- 0,625 kg, Szymon Kaczmarek- 0,260 kg, Marek
Kubicki- 0,185 kg, Alojzy Pacholski- 0,170 kg, Karol Neumann- 0,145
kg i Tomasz Makowski- 0,120 kg.
Aprowizacją zawodników, tym razem zajął się Jarosław Klewenchagen, który sprawił że na wędkujących po zakończeniu rywalizacji, czekał
gorący czerwony barszczyk i grzana kiełbaska, po skonsumowaniu
których Skoczanie udali się w drogę powrotną do swych najbliższych.
Na podstawie danych przekazanych przez Sekretarza Koła PZW Piotra
Babrakowskiego opracował
Edmund Lubawy

Poskromił wodnego potwora
Romuald Dudek, lat 42, człowiek skromny i nieszukający rozgłosu.
Wśród kolegów i przyjaciół z Koła Nr 120 Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach po prostu Romek, który podobnie jak oni czas
wolny od pracy i obowiązków domowych spędza nad skockimi wodami.
I nagle „nasz Romek”, 30 września A.D. 2015, stał się bohaterem
nie tylko prasy lokalnej, ale i ogólnokrajowej oraz radia, telewizji i internetu. Bo też wiadomość, która poszła w Polskę, stanowiła sensację,
której media skupione na kampanii wyborczej nie mogły pominąć:
Romuald Dudek, wędkujący na jeziorze Rościńskim na spinning,
przy niesprzyjających braniu ryb warunkach pogodowych, złowił
suma. I to nie byle jakiego, bo mierzącego 211 cm i ważącego około
80 kg.
Ale to finalne ustalenia, które poprzedziła około 3 godzinna walka
człowieka z rybą, w której (chociaż w skromniejszym wydaniu), podobnie jak w opowiadaniu Ernesta Hemingwaya „Stary człowiek i morze”,
raz górą był człowiek, a raz ryba. Ostatecznie zwyciężył wędkarz, ale
nie obyło się tu bez pomocy ze strony wędkujących w oddali na drugiej łodzi kolegów: Leszka Stoińskiego i Dariusza Bałażyka. Bo to ich
właśnie, po ponad półtoragodzinnej samotnej walce z sumem i równie
długich próbach przywołania ich za pomocą krzyków i ruchów rąk, gdy
szarpiący się na wędce i mocno już zmęczony „przeciwnik” nieco się
uspokoił, udało mu się wezwać za pomocą telefonu komórkowego. Po
kolejnej, około półtoragodzinnej walce, trzem kolegom i ich wędkar-
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skiemu doświadczeniu (wszyscy są członkami skockiego Koła PZW
i wszyscy już łowili, chociaż trzeba uczciwie stwierdzić, że mniejsze
sumy) udało się pokonać jeziornego potwora i wciągnąć zwierzę do
łodzi, a następnie przytrzymując je, dopłynąć szczęśliwie do brzegu.

- 10 października w Skokach przy ul. Parkowej dopingowana przez
licznych swych kibiców „Wełna” zagrała z zajmującym 12 miejsce
w Tabeli „Mieszkiem” Gniezno. Końcowy wynik tego zakończonego
remisem – 2:2 spotkania pokazuje jednak, że albo doping ten był za
słaby, albo po prostu przeciwnik potrafił się zmobilizować by utrzymać
lub poprawić swą punktację. Bramki dla „Wełny” zdobyli Arkadiusz
Dereżyński i Jakub Ślusarczyk. Po tym meczu nasza drużyna z 12 pkt.,
12 bramkmi zdobytymi i 16 straconymi powróciła na 11 miejsce Tabeli
W chwili oddawania do druku tego numeru „Wiadomości” borykająca się z kontuzjami swych zawodników „Wełna” w najbliższych
tygodniach miała do rozegrania jeszcze spotkania z wyżej notowanymi:
„Lubuszaninem” Trzcianka, „Wartą” Międzychód”, GLKS Dopiewo
i „Gromem” Plewiska oraz z klasyfikowaną o jedno miejsce niżej
„Tarnowią” Tarnowo Podgórne.
W tej sytuacji nasze życzenia pozostają wciąż aktualne i jako takie
je podtrzymujemy.
Edmund Lubawy

VI Turniej Orlika
o Puchar Premiera RP
Teraz też zgodnie z przyjętą w środowisku skockich wędkarzy przy
złowieniu ponadprzeciętnych ryb tradycją, dokonano pomiarów i ważenia sprawcy sensacji, a następnie zwyczajem wędkarskim pożegnano się
z nim i wpuszczono go do wody. Ale wcześniej, w ruch poszły aparaty
i telefony komórkowe, wykonano zdjęcia i nakręcono filmik z bohaterami dnia – sumem i jego pogromcami, z Romkiem w roli głównej.
Ale to wszystko, już w otoczeniu jego najbliższych- żony i dzieci oraz
innych wędkarzy, którzy zwabieni wiadomością dnia przybyli na „Ekę”,
by wspólnie z nim cieszyć się zdobyczą i jego szczęściem.
Sukces naszego wędkarza, to też sukces i reklama dla zarządzającego
skockimi jeziorami, a zarazem właściciela Gospodarstwa Rybackiego
Roberta Kowalewskiego, w którego wodach są takie ryby, które przyciągną na nie spragnionych niecodziennych okazów wędkarzy. Stąd też,
pamięć „Romka” o wielkim sumie, podtrzymywać będzie ofiarowane
mu przez Pana Roberta bezpłatne zezwolenie na wędkowanie na
wodach gospodarstwa do czasu, aż jego rekord zostanie pobity przez
kolejnego wędkarza.
Edmund Lubawy

„Wełna” na boiskach
Wygląda na to, że nasze życzenia wyrażone pod adresem zawodników, trenera Pawła Kutyni oraz Zarządu i działaczy klubowych
„Wełny” były szczere i zaczynają się spełniać.
Po serii przegranych, nasi piłkarze zaczęli odnosić sukcesy, a nasi
kibice mogą cieszyć się ze swych ulubieńców. Ale czy jest to rzeczywiście
wynik poprawy formy i zgrania się naszych zawodników, czy zwyczajnie
tego, że ich rywalami były zespoły niżej notowane, pokaże czas.
A przechodząc do konkretów:
- 20 września na boisku rywala przeciwnikiem naszej drużyny był
„MAWIT” Lwówek. Mecz ten, po 3 wcześniej przegranych, zakończył
się zwycięstwem „Wełny” z wynikiem 1:0., a strzelcem bramki, która
zadecydowała o pozostaniu Skoczan na 11 miejscu Tabeli IV Ligi był
Robert Ludowicz.
- 26 września przed własną publicznością i wsparta silnym głosem
swych kibiców „Wełna” zmierzyła się z plasującą się na ostatnim –
16 miejscu Tabeli, drużyną „Płomienia” Przyprostynia. Spotkanie
zakończyło się wygraną naszego zespołu z wynikiem 2:0, a o wyniku
meczu zadecydowały gole zdobyte przez Jakuba Ślósarczyka i Radosława Modlibowskiego.
- 3 października na spotkaniu wyjazdowym nasi zawodnicy rywalizowali z zawodnikami „Sparty” Oborniki. Spotkanie to, po wyrównanej
grze zakończyło się bezbramkowo – 0:0. Jego wynik, w połączeniu
z wynikami pozostałych zespołów zadecydował, że nasi piłkarze po 9
spotkaniach, z 11 pkt. oraz 8 zdobytymi i 14 straconymi bramkami
plasowali się na 10 miejscu Tabeli.

Uczennice klasy pierwszej gimnazjum wzięły udział w VI Turnieju
Orlika o Puchar Premiera RP. W czwartek 17 września na boisku „Orlika” w Skokach rozegrane zostały mecze eliminacyjne. Po wygraniu
wszystkich spotkań jeden z dwóch zespołów reprezentujących gimnazjum awansował do Ćwierćfinału Wojewódzkiego, który odbył się 24
września w Czerwonaku. W decydującym meczu o wejście do Półfinału
Wojewódzkiego skockie gimnazjalistki zdecydowanie pokonały rywalki
z Koziegłów 4:0. W środę 30 września w Poznaniu odbył się turniej
półfinałowy. Uczestniczyły w nim zespoły z Piły, Chełstu, Stęszewa,
Kościana, Święciechowy i Skoków. Niestety naszym zawodniczkom
nie poszczęściło się w tej fazie rywalizacji i na tym etapie zakończyły
swój udział w rozgrywkach. Jest to jednak największy sukces dziewcząt
w historii tego turnieju. Drzemiący w dziewczynach potencjał pozwala
optymistycznie spojrzeć w przyszłość rozgrywek piłki nożnej dziewcząt.
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków reprezentowały: I. Ciachla, A. Domańska, P. Dudek, A. Gracz, K. Jahnz, J. Jakubowska, K.
Malczewska, G. Mistrzak, R. Nowak, K. Przywarska, J. Saukens, M.
Surdyk, A. Sydow, A. Tyll, N. Wieczorek, O. Wocińska, W. Żydowicz.
Opiekunowie: I. Węglewska, G. Samol

Zakończenie Skockiej Ligi Orlika
11.10.2015r. odbyła się ostatnia kolejka Skockiej Ligi Orlika.
Mistrzem I ligi po raz 3 z rzędu została ekipa BemaSport odnosząc
zwycięstwa we wszystkich 14 meczach. Na drugim miejscu znalazła się
drużyna Rossoneri, która wyprzedziła FC Kakulin dzięki lepszemu
bilansowi bezpośrednich spotkań. Tuż za podium FC Krecik Team,
FC Fanatyk i FC Akapulko. Na tą chwilę z I ligą żegnają się drużyny
Zjednoczeni-Koptrans i Max-Sport Galaxy. Ostateczny podział drużyn
na nowy sezon zostanie ogłoszony za tydzień, wszystko zależy od listy
zgłoszonych drużyn do rozgrywek. Najlepszym strzelcem I ligi został
Hubert Nitka z BemaSport, który zdobył 34 bramki. Na drugim miejscu
z 19 trafieniami Marcin Bejma (BemaSport) oraz Tobiasz Lisiecki
(FC Fanatyk).
Mistrzem II Ligi została drużyna MTC Gapiński, która w 12 spotkaniach poniosła tylko jedną porażkę. Na drugiej pozycji sezon zakończyła
ekipa Petarda Team. Obie drużyny uzyskały prawo gry w I lidze. Na
najniższym stopniu podium Orange Power. Czwarte miejsce dla The
Tanks, piąte Copacabana, szóste dla Solaris Team. Tabele zamyka
ambitna ekipa Chłopaków. Królem strzelców II ligi z 18 bramkami
został Mateusz Fertsch z Orange Power wyprzedzając dwójkę z Petardy
Team, Artura Glapę 16 bramek i Tomasza Biskupskiego z 15 trafieniami. Za tydzień w sobotę 17.10 mecz finałowy pucharu ligi BemaSport
- MTC Gapiński początek meczu o godzinie 15. Po meczu odbędzie
się tradycyjne podsumowanie sezonu oraz spotkanie organizacyjne
przed nowym sezonem ligi halowej.
Marcin Bejma
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Święto Pieczonej Pyry
W piątek, dnia 25 września 2015 odbyło się Święto Pieczonej Pyry.
Była to impreza szkolno - przedszkolna. Swoją obecnością zaszczycili
nas także goście z Oddziału dla Dzieci Niepełnosprawnych z Pawłowa
Skockiego. Na uczestników imprezy lubiących dobrą zabawę czekało
wiele atrakcji, m. in. konkurencje sportowe związane z ziemniakami,
konkursy plastyczne. Dla wszystkich uczestników jak przystało na
Święto Pieczonej Pyry nie zabrakło pysznego gziku i ziemniaków.
Można było skosztować także słodkich wypieków przygotowanych
przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłkowie.
Następnie dzięki grze edukacyjnej na tablicy interaktywnej mogliśmy
utrwalić zdobyte wiadomości i udać się w teren na sprzątanie najbliższego otoczenia wokół przedszkola…
A.Kokowska

Dzień Chłopca w Jabłkowie
„Z okazji Waszego Święta - my, dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu:

Zaproszonym gościom, rodzicom i wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie imprezy serdecznie dziękujemy…
A.Kokowska

Światowy Dzień Uśmiechu
W tym roku Światowy Dzień Uśmiechu przypada na piątek 2 października. Oczywiście przedszkolaki z grupy Pszczółki i Słoneczka

- Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej,
- Ciastek - tylko tych najsłodszych,
- Samochodów - tylko tych najszybszych,
- Przygód - tylko najciekawszych,
- Zabaw - tylko najweselszych,
... i butów - takich, co najlżejsze w których wszędzie mógłbyś dotrzeć
Takie życzenia złożyłyśmy „naszym” chłopcom w dniu Ich święta
tj. 30. września.
P.N.

Święto Pieczonego Ziemniaka
Piękna, złota, polska jesień zachęca do częstych zabaw na ogrodzie
przedszkolnym i boisku. 5 października w Przedszkolu Publicznym
„Tęczowa Łąka” oddział Łosiniec odbyło się Święto Pieczonego

dzień ten świętowały bardzo miło i radośnie. Sami zobaczcie jak się
wesoło bawiliśmy…
A.Kokowska

Sprzątanie Świata w przedszkolu
Tradycją naszego przedszkola jest, że co roku w trzecim tygodniu
września włączamy się do akcji „Sprzątanie Świata”. Także w tym roku
przedszkolaki z Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie
sprzątały świat. Najpierw poznaliśmy sposoby segregacji odpadów.
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Ziemniaka. Wspólnie bawiły się wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Były
zawody w zbieraniu ziemniaków, slalom z „gorącym ziemniakiem”,
wyścig z rzutem ziemniakiem do wiaderka, najdłuższa obierka. Na
koniec wszystkie dzieci mogły zrobić z ziemniaka według własnego
pomysłu kukiełkę. W tym dniu nie zabrakło także pysznych ziemniaków
z gzikiem które mogliśmy skosztować.
tekst ifot. Justyna Korczak - Sękowska  

Poznajemy zawody…
Przedszkolaki z grupy „Pszczółki” i „Słoneczka” spotkały się z Panią
Małgorzatą, która jest krawcową. Pani Gosia przybliżyła nam zawód
krawcowej i pokazała przybory potrzebne do swojej pracy: maszynę do
szycia, szpulkę z nićmi, naparstek, nożyce krawieckie, miarę, mydełko.

Pani krawcowa podczas zajęć opowiedziała nam o zasadach bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pracy przy maszynie. Podczas
zajęć Pani krawcowa uszyła komplet pościeli i prześcieradło do łóżeczka
dla jednej z naszych przedszkolnych lalek. Przy okazji szycia pokazała
nam kilka ściegów, jakie można wykonać zszywając materiał. Dzieci
były bardzo zainteresowane zajęciami.
Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie za odwiedzenie naszego
przedszkola i przybliżenie nam zawodu krawcowej
A.Kokowska

„Warsztaty dla rodziców”
W sobotę 3 października odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu
„Warsztaty dla rodziców” organizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”. Rodzice w Jabłkowie, Rejowcu i Łosińcu mogli
w oddziałach przedszkolnych uczestniczyć w warsztatach prowadzonych
przez pedagoga Danutę Dobrzycką-Klimczak i psychologa Ewę Przybylską-Mielcarek. Pierwsze spotkanie poświęcone było przybliżeniu
ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową, która jest niezbędna
do podjęcia nauki czytania i pisania. Rodzice mogli posłuchać i przećwiczyć zadania, które są możliwe do przeprowadzenia w warunkach
domowych, w czasie wykonywania codziennych czynności. Pani Ewa
przybliżyła i uświadomiła rodzicom jakie występują typy rodziców.
Odkryła ogromny potencjał rodzicielski w uczestnikach, którzy dzielili
się trafnymi spostrzeżeniami, ciekawymi refleksjami. Równocześnie
z rodzicami w zajęciach uczestniczyły dzieci, które na czas warsztatów
miały zapewnioną opiekę pedagogiczną, co umożliwiło wielu rodzicom
możliwość udziału w zajęciach. Serdecznie dziękujemy rodzicom za
skorzystanie z naszej oferty, aktywny udział, cenne uwagi, refleksje,
spostrzeżenia przekazywane w sympatycznej, radosnej atmosferze.
Mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą równie owocne.
Ponadto serdecznie dziękujemy Paniom: Agnieszce Skraburskiej,
Agnieszce Kokowskiej, Paulinie Nowak, Iwonie Darul-Sobczak, które
zapewniły opiekę najmłodszym. Osobne podziękowania składamy
Pani Danucie Białożyńskiej-Wiśniewskiej za przygotowanie zaplecza
socjalnego w Łosińcu.
Kolejny planowany termin spotkania to 14 listopada. O szczegółach
informować będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem.
Danuta Dobrzycka-Klimczak, Ewa Przybylska-Mielcarek

Rok szkolny 2015/2016
Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęliśmy 2 września. Od samego
rana w przedszkolu panował gwar. Niektóre dzieci z uśmiechem wracały do swych grup po wakacyjnej przerwie. Dla maluszków był to jednak
bardzo trudny dzień. Po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola.
Musi jednak minąć trochę czasu by maluszki przywykły do nowej
sytuacji. Są jeszcze zagubione ale pomożemy im się zaaklimatyzować.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie spędzony czas będzie pełen
uśmiechu, zabawy, niezapomnianych przygód i wspaniałych przeżyć.
Choć na początku nie zawsze jest wesoło, zwłaszcza maluszkom, to
dołożymy wszelkich starań i wiele serca, aby uśmiech zawsze gościł na
twarzach dzieci, a rodzice byli dumni ze swoich pociech. Zachęcamy
do współpracy i zaangażowania na rzecz przedszkola, jesteśmy otwarci
na Państwa sugestie i pomysły dotyczące pracy placówki.
W bieżącym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza 152 dzieci.
Kadrę pedagogiczną tworzą: mgr Wiesława Paczyńska – grupa 5/6
- latków, mgr Katarzyna Kędziora-Dukszta – grupa 5 - latków, Pani
Agnieszka Serafin – grupa 4 -latków, mgr Wiesława Koralewska-Putz
– grupa 4-5 - latków, mgr Katarzyna Adamska – grupa 4 - latków, mgr
Anna Bałażyk – grupa 3- latków, mgr Małgorzata Futro – grupa 2,5-3
latków. Ponadto: mgr Iza Biała – religia, mgr Paulina Marszewska – logopedia, mgr Lucyna Walewska-Jastrząbek – zajęcia umuzykalniające,
mgr Agata Orzechowska – j. angielski.
Wszystkim naszym wychowankom życzymy miłego pobytu w przedszkolu przez cały rok szkolny.

Powitanie jesieni
„Już lato odeszło i kwiaty przekwitły, a jeszcze coś w słońcu się mieni.
To w polu i w lesie czerwienią się spójrzcie kolory, kolory jesieni … ”
Przyszła do nas nowa pora roku, troszkę chłodniejsza lecz jakże piękna i kolorowa. Przyszła z koszem pełnym darów z sadu, lasu i ogrodu.
Zabrała dzieci na jesienny spacer, podczas którego pokazała im zmiany
zachodzące w przyrodzie. Dzieci odwdzięczyły się śpiewając ulubione
piosenki o tematyce jesiennej i zatańczyły „Deszczową piosenkę”.
Pani Jesień poczęstowała dzieci i panie nauczycielki owocami
i warzywami – przedszkolaki skosztowały wszystkich smakołyków.
Najsmaczniejsze okazały się rumiane jabłka i słodkie gruszeczki.
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Rok szkolny rozpoczęty
W tym roku w naszej szkole naukę rozpoczęło 544 uczniów, nad
którymi opiekę sprawuje 40 nauczycieli. Wyjątkowo liczny jest rocznik
klas pierwszych. Mimo trudności lokalowych udało się tak zorganizować
pracę i ułożyć plan zajęć, aby najmłodsi nie musieli chodzić na drugą
zmianę. Oprócz obowiązkowych lekcji uczniowie mogą korzystać
z szerokiej oferty zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych. Chętni mogą
rozwijać swoje uzdolnienia w ramach kół zainteresowań przedmiotowych, artystycznych, sportowych. Efektem ich działalności jest udział
w różnorodnych konkursach, olimpiadach, turniejach i reprezentowanie szkoły na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

Codzienne czytanie dzieciom – to mądry sposób spędzania czasu
z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.
Dziękujemy mamie Kamila za zaangażowanie w życie szkoły!
Estera Kruszka

Spotkanie z funkcjonariuszami KPP
W naszej szkole przywiązuje się dużą wagę do bezpieczeństwa
uczniów. Priorytetem jest edukacja związana z bezpieczeństwem dzieci.
Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych poznają
zasady bezpieczeństwa obowiązujące w drodze do szkoły, uczą się jak
należy zachowywać się w ruchu drogowym.

Uczniowie wymagający wsparcia objęci są szeregiem zajęć uzupełniających wiedzę, wspomagany jest również ich rozwój fizyczny podczas
zajęć gimnastyki korekcyjnej. Wady wymowy korygowane są w ramach
terapii logopedycznej.
W naszej szkole działa świetlica, w której dzieci spędzają czas po
skończonych lekcjach. Mogą także korzystać z biblioteki oferującej nie
tylko szeroki katalog lektur, ale także będącej centrum informatycznym.
Higienistka szkolna czuwa nad zdrowiem naszych podopiecznych,
a także przeprowadza fluoryzację. Stołówka podczas długiej przerwy
oferuje obiad, a najmłodsi piją do drugiego śniadania herbatę. Dużym
zainteresowaniem cieszą się bezpłatne programy popularyzujące zdrowe odżywianie – jedzenie owoców i picie mleka.
Dzieci uczą się w salach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt:
tablice multimedialne, projektory, tablety, dzięki którym w procesie
dydaktycznym można stosować różnorodne metody i formy nauczania.
Wszyscy uczniowie objęci są nauką języka angielskiego i zajęć komputerowych w specjalnie dla tych zajęć stworzonych salach.
Szkoła współpracuje z różnymi organizacjami, angażuje się w życie
społeczności lokalnej. Nie tylko uczy, ale także wychowuje i daje solidne
podstawy do dalszego rozwoju swoich podopiecznych.

Rodzice czytają dzieciom w szkole
W klasie 1a rozpoczęto akcję mającą na celu propagowanie czytelnictwa. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” chętnych
rodziców zaangażowano do czytania na forum klasy. Jako pierwsza na
zaproszenie odpowiedziała mama Kamila, którą gościliśmy w naszej
klasie 28 września 2015 r. Pani Maria przeczytała dzieciom fragment
książki F. Simon pt. „Koszmarny Karolek i Zębowa Wróżka”. Pełna
przygód i humoru książka oraz jej ciekawa interpretacja sprawiły, że
pierwszaki z wielkim zaciekawieniem i uśmiechem wysłuchały opowieści o niesamowitych przygodach Karolka. Jego perypetie były inspiracją do wspólnych rozmów na temat dbania o zęby oraz przywołania
doświadczeń dzieci ze spotkań z Wróżką Zębuszką.

W ramach edukacji w tym kierunku, 8 października uczniowie klas
pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy
Powiatowej Policji w Wągrowcu. Policjanci przedstawili prezentację
multimedialną, przy pomocy której wnikliwie omówili zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas uczestniczenia w ruchu drogowym.
Zwracali szczególną uwagę na niebezpieczeństwa jakie mogą czyhać
na drodze. Ponadto podkreślali, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Dbając o bezpieczeństwo
dzieci policjanci wręczyli każdemu uczniowi odblaski i zaprezentowali
w jaki sposób z nich korzystać.
Na zakończenie spotkania funkcjonariusze omówili, na czym polega
praca policjanta, zaprezentowali wybrane sprzęty, z których korzystają
w swojej pracy. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się
swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Estera Kruszka

Sprzątanie świata
We wrześniu uczniowie wzięli udział w corocznej akcji „Sprzątanie
Świata”. W tym roku zorganizowano ją pod hasłem: „Wyprawa poprawa”. Głównym jej celem było budzenie i wzmacnianie świadomości
ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Do akcji przyłączyły się również najmłodsze dzieci. Pierwszokla-
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siści od pierwszych dni nauki zdobywają wiedzę na temat sposobów
dbania o środowisko naturalne. Wiedzą, że coroczna zbiórka śmieci
nie rozwiąże problemu zanieczyszczenia środowiska, ale przyczyni się

do poprawy jego stanu. Tylko zmiana nawyków w codziennym życiu,
polegająca miedzy innymi na odpowiednim gospodarowaniu odpadami może poprawić stan naszego otoczenia. Podczas sprzątania każda
osoba zaopatrzona była w rękawice jednorazowego użytku, które
zapewniały bezpieczeństwo.
Estera Kruszka

Ślubowanie klas pierwszych
14 października odbyło się w szkole symboliczne PASOWANIE
NA UCZNIA. Symboliczne, ponieważ tym razem nie było poprzedzone żmudnymi przygotowaniami i długimi próbami, gdyż ten czas
nauczycielki postanowiły wykorzystać na łagodną adaptację dzieci do
warunków szkolnych i organizację życia w klasie. Dominującą formą
pracy przez pierwsze tygodnie były działania aktywizujące uczniów

ważnych rocznic i świąt. Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem
oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy
króla polskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały
Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.
Dziś, zgodnie z zapisami ustawy, w dniu rocznicy utworzenia KEN
dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest
wolny od zajęć lekcyjnych. W naszej szkole odbywają się zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze i tradycyjny apel od lat reżyserowany
przez p.p. Alicję Kramer i Renatę Stróżewską. Młodzież szkolna zaprezentowała humorystyczne scenki z życia szkoły, wiersze, piosenki,
a także „energetyczne” tańce. Występy były powtarzane trzykrotnie,
ponieważ ogromna ilość uczniów nie zmieściłaby się jednorazowo
na naszej skromnej widowni. W trakcie występu skierowano wiele
ciepłych słów do nauczycieli i pracowników, będące dla nich nagrodą
za codzienny trud.
Do życzeń przyłączyło się wielu rodziców i gości odwiedzających
w tym dniu naszą szkołę. Za życzenia bardzo dziękujemy!
Renata Stróżewska

Tabliczka mnożenia na szóstkę!
25 września obchodziliśmy „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”.
Akcja ta miała na celu w nietypowy sposób zachęcać wszystkich do
powtarzania podstawowych działań matematycznych. Hasłem przewodnim było: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”.
Do tego wydarzenia dzieci przygotowywały się przez cały tydzień.
Poniedziałek i wtorek należał do Królowej skakanki. Uczniowie podczas skoków odpowiadali na pytania związane z tabliczką mnożenia.
Dzieci bardzo chętnie brały udział w tej konkurencji. Następne dwa dni
należały do Piłkarzy matematycznych. Tutaj chłopcy dali popis swoich
zdolności sportowych. Wszystkim zabawom towarzyszyły ogromne
emocje. Codziennie wywieszano hasło dnia, uczniowie wzajemnie
odpytywali się z tabliczki mnożenia, a za dobrą odpowiedź przybijały
sobie „żółwika”. W końcu nadszedł piątek - dzień egzaminu. Chętne
dzieci wybrane zostały do Komisji Egzaminacyjnych i Patroli Egzaminacyjnych. Egzaminowali kolegów ze starszych klas, nauczycieli
i pracowników szkoły, natomiast Patrol Egzaminacyjny wyruszył ulicami Skoków w celu przepytania przechodniów, pracowników sklepów
i urzędów. To zadanie sprawiło dzieciom największą przyjemność i satysfakcję. Każda osoba, która zdała egzamin, otrzymała tytuł Eksperta
Tabliczki Mnożenia. Ci, którym się nie powiodło w tym roku, obiecali,
że w przyszłym na pewno im się uda!
Natalia Klimas, Anna Macioszek

Życie bez uzależnień

w obszarach edukacyjnych, a więc zabawy polonistyczne, matematyczne
i przyrodnicze. Okres adaptacji zakończył się sukcesem, dlatego dziś
wszystkie maluchy zgodnie twierdziły, że są gotowe zostać uczniami.
Podczas apelu pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, zaśpiewały piosenkę i po obejrzeniu występu starszych kolegów udały się do
sal lekcyjnych, gdzie zostały obdarowane upominkami przekazanymi
przez Pana Burmistrza.
Drogie Dzieci! U progu nauki w szkole podstawowej życzymy Wam,
abyście swoim zachowaniem, postępowaniem oraz wynikami w nauce
zasłużyli na miano Wzorowego Ucznia, a tym samym spełnili oczekiwania Waszej Pani Wychowawczyni i Waszych Rodziców. Przyjaźń,
radość i uśmiech pomoże Wam pokonać każdą przeszkodę.
Renata Stróżewska

Dzień Nauczyciela
Rytm życia szkolnego wyznaczony jest w pewnej mierze kalendarzowym biegiem, gdzie szczególne akcenty przypadają w momentach

1 października w ramach realizacji programu profilaktycznego
uczniowie klas V uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących
problematyki uzależnień. Poznali czym jest uzależnienie, w tym również
od Internetu, i jakie konsekwencje ono wywołuje. Obejrzeli krótki filmik animowany mówiący o tym jak przebiega uzależnienie i do czego
prowadzi ciekawość. Dowiedzieli się też jakie są niebezpieczeństwa wynikające z zażywania środków psychoaktywnych. Rozwijali umiejętności
bycia odpowiedzialnym nastolatkiem, co jest trudne we współczesnym
świecie pełnym pokus. Poruszana problematyka uświadomiła uczniom
również konsekwencje cyberprzemocy. Podczas spotkania uczestnicy
doskonalili swoje umiejętności krytycznego postrzegania w odniesieniu
do rzeczywistości i uczyli się podejmowania życiowych decyzji. Warsztaty były niezwykle ciekawe, cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Z kolei rodzice uczniów klas V i VI - 21 września wzięli udział
w szkoleniu poświęconym problematyce dopalaczy i innych środków
psychoaktywnych, przeprowadzonym przez trenera Centrum Profilaktyki i Reedukacji w Krakowie. Dorośli zgłębili wiedzę na temat
czynników ryzyka stosowania dopalaczy. Poznali też czynniki chroniące przed uzależnieniem w rodzinie i sposób ich zastosowania oraz
zasady współpracy rodziców ze szkołą. Jako podsumowanie otrzymali
ulotki informacyjne.
Beata Babrakowska
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Krew ratuje życie

To już 22. „Sprzątanie Świata”!
„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja
Sprzątania świata – Polska. W ramach tegorocznej edycji kampanii
organizatorzy zwracali nam uwagę na rolę, jaką każdy z nas może
odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wiemy już, że jako mieszkańcy mamy
prawo domagać się rozwiązywania przez gminy takich problemów jak
np. dzikie wysypiska.
Szkoła Podstawowa w Jabłkowie wzięła sprawę w swojej ręce
i podziałaliśmy. Każda klasa miała wyznaczony teren, który solidnie
posprzątano. Wszyscy uczniowie otrzymali rękawice jednorazowe,
a także worki do segregacji, które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta
i Gminy Skoki. Sprzyjała nam słoneczna pogoda, a przede wszystkim
wspaniałe humory i chęci oczyszczenia ,,naszego” zakątka ziemi. Dzieci
zebrały kilka worków odpadów m. in. papier, plastik, szkło i puszki
aluminiowe, rywalizując między sobą w słusznej sprawie. Efekty pracy
były zadowalające, choć przykro przyznać, ale śmieci było sporo.
Joanna Tomczak

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu i Starostwo Wągrowieckie organizują XII Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa, który polega na honorowym
oddawaniu bezcennego leku, jakim jest krew. Konkurs trwa od września
2015 do czerwca 2016 i skierowany jest do: zakładów pracy, służb mundurowych, sołectw, placówek oświatowych i stowarzyszeń na terenie powiatu.
Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża, podczas których najbardziej zaangażowane instytucje zostaną wyróżnione i nagrodzone. Wszyscy uczestnicy
konkursu mają zapewnione bezpłatne badanie lekarskie, oznaczenie grupy
krwi, usprawiedliwienie za dzień oddania krwi, produkty regenerujące
i wzmacniające organizm, legitymacje honorowego dawcy krwi. Zamiejscowi dawcy otrzymają zwrot kosztów podróży. Obowiązkiem uczestników
konkursu jest każdorazowo poinformowanie personelu medycznego,
z której instytucji jest dany dawca.
Przedstawiciele PCK w Wągrowcu chętnie przeprowadzą bezpłatne
pogadanki wraz z prezentacją na temat honorowego dawstwa krwi i szpiku,
zgłoszenia pod numerami tel. 667059964 lub 672681555.
Honorowym dawcą krwi może zostać osoba, która jest zdrowa, od 18
– 65 roku życia, wadze powyżej 50 kg, musi posiadać dowód tożsamości.
Po oddaniu 6 litrów (5 – kobiety) każdy dawca otrzymuje tytuł Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi nadany przez PCK, który upoważnia do pewnych
przywilejów, jak np.: bezpłatnych przejazdów komunikacją na terenie
miasta i gminy Wągrowiec, ulgi przy zakupie biletu do Aquaparku i kina
w MDK, bezpłatne wejścia na mecze piłki ręcznej i nożnej „Nielby”,
poza kolejnością do lekarza i apteki oraz bezpłatne leki według wykazu
Ministra Zdrowia.
Istnieje również możliwość zapisania się do rejestru, jako potencjalny
dawca przeszczepu (szpiku). Zasłużeni Dawcy Przeszczepu (szpiku) również mogą korzystać z powyższych przywilejów.
Punkt Krwiodawstwa mieści się na 4 piętrze budynku szpitala w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74, czynny jest w: poniedziałek, wtorek i czwartek, rejestracja w godzinach rannych.

Jan Maćkowiak - prezes PCK w Wągrowcu

Wakacje z siatkówką
14 października odbyło się podsumowanie wakacyjnych zmagań siatkarek i siatkarzy. W ramach wypoczynku letniego młodzież gimnazjum
uczestniczyła w zajęciach sportowych, podczas których rozegrano trzy
turnieje „ dwójek”. Punkty za każdy turniej zostały naliczone indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć. Wśród dziewcząt najlepsza

okazała się Łucja Teofilewska, drugie miejsce zajęła Natalia Lahuta,
trzecie Zuzanna Stefańska. Filip Stefański z kompletem zwycięstw
zajął pierwsze miejsce, drugie wywalczył Mikołaj Gebler a na trzecim
uplasował się Adrian Szwed. Zwycięzcom gratulujemy!
Zajęcia prowadzili: Hanna Węglewska, Wiesław Sierzchuła
Tekst i foto: Hanna Węglewska
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Ćwiczenia Renegade 2015

14 października w Skokach zawyły syreny - tym razem
nie było to typowe wezwanie strażaków do akcji ratunkowej,
a ogólnopolskie ćwiczenia organizowane przez Dowództwo
Operacyjne Sił Zbrojnych RP.

Jednym z elementów ćwiczeń było włączenie syren, które miało
sprawdzić system ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami z powietrza. Sygnał alarmowy modulowany trwał 3 minuty
– mimo nagłośnienia w środkach masowego przekazu niewiele osób
wiedziało co oznacza sygnał. Poniżej przedstawiamy tabelę informującą
o rodzajach sygnałów alarmowych oraz instrukcję jak należy zachować

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym
powinny:
- przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział
w imprezie, podróży;
- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
- pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
- podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony
cywilnej.
- Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać.
Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do
najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząść konie
i uwiązać je za trwałymi osłonami.
PAMIĘTAJ!
JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ
W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU
TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

się w przypadku ogłoszenia alarmu.
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY
DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.
ALARM POWIETRZNY:
Osoby znajdujące się w domu powinny:
- ubrać się;
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić
ogień w piecu;
- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
- zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki
ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na
baterie) itp.;
- zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnetu alarmowego);
- pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

ALARM O SKAŻENIACH:
- nałożyć indywidualne środki ochrony:
- udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI
I ZAKAŻENIAMI
- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody,
paszy,
- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
- jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych
(ukryć),
- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia
organów i służb OC.
UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH
I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA
- zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń
i informacji przekazywanych w komunikatach,
- nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska,
- przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon
stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych
przez ruchome środki nagłaśniające,
- przebywając w pomieszczeniach: należy włączyć odbiornik radiowy
lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.
ODWOŁANIE ALARMU
- opuścić schron (ukrycie),
- w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
- przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności,
sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
- przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
- przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie
zabiegom sanitarnym,
- stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
- w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad
profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.
Kinga Świder
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HARCERSKI MARKET GARDEN 2015

Już po raz dziesiąty 7 Skocka Drużyna
Harcerska „HYCE” była organizatorem
harcerskiej imprezy Market Garden. W założeniach nawiązuje ona do wydarzeń z września
1944 roku i największej operacji powietrzno
– desantowej II wojny światowej, właśnie pod
kryptonimem „Market Garden”. Znaczący
udział w działaniach wojennych w Holandii
miała 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa
dowodzona przez gen. Stanisława Sosabowskiego, który jest patronem skockich harcerzy.

W tegorocznej imprezie rywalizowały ze
sobą drużyny w trzech pionach. Harcerze,
Harcerze Starsi, Wędrownicy, z Wągrowca,
Ostródy i Skoków. Łącznie 90 osób w szarych
i zielonych mundurach. Gościliśmy też dopiero, co raczkującą gromadkę zuchów, czyli
uczniów z klas I – III szkoły podstawowej.
Tegoroczną rywalizację rozpoczął tradycyjnie nocny bieg na orientację, który odbył się
w lesie przy gimnazjum. Nocne zmagania nie
wyczerpały harcerzy, jeszcze długo w nocy było

słychać dźwięki gitar i rozmowy w podgrupach.
Sobota to główna część rywalizacji – bieg
patrolowy. Tym razem organizatorzy wyznaczyli trasę przez Potrzanowo, Sławę Wlkp,
Szczodrochowo, Karolewo do Skoków. Po
drodze na uczestników czekały różnego rodzaju zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności
harcerskie.
Po obiedzie i zasłużonym odpoczynku część
udała się do hali, gdzie odbył się koncert orkiestry dętej. Natomiast później uczestniczyliśmy
w spotkaniu z panem Janem Maćkowiakiem,
prezesem wągrowieckiego PCK, który przybliżył nam ideę krwiodawstwa, zachęcając do
oddawania tego najcenniejszego leku.
Było już po 22:00, gdy oboźny zarządził apel
podsumowujący podczas którego ogłoszono
wyniki i wręczono nagrody.
W poszczególnych kategoriach zwycięzcami
zostali
- Wędrownicy: Patrol „Pomarańczarnia” ze
102 WDW z Wągrowca.
- Harcerze Starsi patrol „Rozpędzony Tapczan
w kolorze Indygo” z 14 WDHS z Wągrowca
- Harcerze młodsi patrol „Stokrotki” z 7 SDH
„HYCE” ze Skoków
Dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji
imprezy. Do zobaczenia za rok.
hm. Andrzej Surdyk HR

