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SKOCZANIE UCZCILI DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Skokach miały niezwykle uroczystą oprawę i przyciągnęły
niespotykaną liczbę uczestników. Towarzyszyły im też liczne
sztandary w barwach narodowych na ulicach miasta i na nieruchomościach mieszkańców, którym szczególnie bliski jest
ten dzień.

Centralne Uroczystości Jubileuszowe z udziałem Burmistrza, radnych, członków organizacji i stowarzyszeń oraz pracowników miejscowych zakładów pracy i mieszkańców rozpoczęły się 11 listopada
o godzinie 10:00 widowiskiem w Szkole Podstawowej w Skokach. Tutaj,
w Sali Gimnastycznej, wspaniale dobrana muzyka, profesjonalna gra
aktorska uczniów oraz wyszukane stroje w ciekawy sposób przypomniały wszystkim burzliwe dzieje historii Polski, które doprowadziły do dnia
11 listopada 1918 roku, w którym nasza Ojczyzna po 123 latach niewoli
odzyskała niepodległość. Inscenizacja prowadzona była w charakterze
opowiadania starca, w którego postać znakomicie wcielił się jeden
z uczniów. Przywoływał on kolejno najważniejsze postacie i wydarzenia
z kart historii. Profesjonalnie przygotowany występ, zakończony wspa-

niałym śpiewem i tańcem z białymi i czerwonymi szarfami otrzymał
gromkie brawa publiczności.
Czytaj na str. 4

OD POMYSŁU DO REALIZACJI

czyli PÓŁMARATON WĄGROWIEC – SKOKI
23 października na terenie powiatu Wągrowieckiego, a konkretnie miasta Wągrowca oraz gmin Wągrowiec i Skoki odbył
się pierwszy w historii półmaraton. To biegowe święto było
możliwe do realizacji za sprawą poparcia społecznego, jakim
w ubiegłym roku cieszył się wniosek na organizację zawodów
biegowych w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wągrowieckiego, złożony w ramach konkursu przez sympatyków
biegów i aktywności fizycznej: Anitę Buszkę i Łukasza
Nowickiego z Wągrowca oraz Karolinę Stefaniak ze Skoków.

Wielomiesięczne przygotowania do biegu przyniosły efekt w postaci
sprawnie przeprowadzonej imprezy. Przed startem na wągrowieckim
Rynku uczestników rozgrzały panie ze Studia GABI Marietty Kiszki.
433. biegaczy wybiegło z wągrowieckiego Rynku wypuszczonych honorowo przez starostów Powiatu Wągrowieckiego Tomasza Kranca
i Michała Piechockiego. Start ostry odbył się 800 metrów dalej na ulicy
Skockiej. Od tego miejsca zaczęła się sportowa rywalizacja na odcinku
21,097 m, co stanowi połowę królewskiego dystansu maratońskiego.
Pogoda tego dnia była sprzyjająca dla biegaczy, ok. 10 stopni i słońce,
to idealne warunki do biegania, a wszystko okraszone złotą polską jesienią. Na trasie biegnącej od Wągrowca przez Długą Wieś, Przysieczyn,
Lechlinek, Lechlin, Grzybowice, Grzybowo, Rościnno i Skoki Rynek
nie zabrakło bufetów z wodą i izotonikami, których obsługą zajęli się
harcerze z Hufca Wągrowiec. Na starcie i na 10 km nie lada atrakcją
był DJ PRO-Mix (Wojciech Durak) z Wągrowca. Imprezę poprowadził znany dziennikarz sportowy Radia Merkury - Grzegorz Hałasik.
W biegu prowadzona była klasyfikacja Open, klasyfikacja najlepszych Polaków oraz w kategoriach wiekowych kobiet K18 (18-29 lat),
K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60 lat i starsze)
i mężczyzn M18 (18-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50
(50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (70 lat i starsi). Klasyfikowano także
open najlepszych mieszkańców powiatu wągrowieckiego.
Na mecie, na skockim Rynku czekali kibice, a pamiątkowe medale
wręczali m.in. wicestarosta Michał Piechocki oraz burmistrz Tadeusz Kłos.
Czytaj na str. 16
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KOMUNIKAT

ROZPOCZĘCIE ZRZUTU ŚCIEKÓW
Z MIEJSCOWOŚCI SKOKI I SŁAWICA - PZ I
Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi:
Jerzak Lena ur. 9 października 2016 r.
Reisner Kacper ur. 10 października 2016 r.
Mocny Bartosz ur. 12 października 2016 r.
Giersig Dorian ur. 21 października 2016 r.
Bartnikowski Jan ur. 22 października 2016 r.
Marszał Marcelina ur. 26 października 2016 r.
Gomulska Nikola ur. 27 października 2016 r.
Ogórkiewicz Radosław ur. 4 listopada 2016
Biskup Ignacy ur. 5 listopada 2016 r.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a Im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.

Związek Puszcza Zielonka informuje, że część mieszkańców oraz
użytkowników nieruchomości położonych w miejscowościach Skoki
(okolice ulicy Antoniewskiej, Rakojedzkiej, Rogozińskiej, Karolewo,
Posesje przy ul. Poznańskiej 41) oraz Sławica mogą rozpocząć zrzut
ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach projektu „Kanalizacja
obszaru Puszcza Zielonka i okolic”.
UWAGA! Nie uruchomiono kanalizacji w obrębie ROD „SŁAWA
WLKP” oraz wspólnoty ZACISZE (ul. Gacka 32) w Sławicy.

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi
znaleźli:
Hudziak Jan r.1921 Brzeźno zm. 21 października 2016 r.
Rogoziecka Irena r.1947 Skoki zm. 21 października 2016 r.
Mieszkowicz Radosław r.1982 Skoki zm. 25 października 2016 r.
Wolny Henryk r.1947 Skoki zm. 31 października 2016 r.
Kuchciński Zygmunt r.1939 Jabłkowo zm. 5 listopada 2016 r.
Sawiński Jan r.1933 Skoki zm.11 listopada 2016 r.
Kosmowska Irena r.1952 Budziszewice zm.13 listopada 2016 r.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

97 urodziny!

19 października Pani Marianna Gołembowska zamieszkała
w Skokach obchodziła Jubileusz 97 urodzin. Z tej okazji gratulacje, drobny upominek oraz najlepsze życzenia urodzinowe
osobiście złożył Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz
Kłos wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Joanną
Wolicką-Przywarty. Spotkanie przebiegało w miłej, pełnej
wspomnień atmosferze.

Warunkiem rozpoczęcia zrzutu jest posiadanie podpisanej umowy
na odbiór ścieków z AQUANET S.A. Osoby spełniające ten warunek
mogą dokonać przełączenia instalacji wewnętrznej z budynku do studzienki przyłączeniowej wybudowanej w ramach Projektu lub wybudowanej w własnym zakresie przez mieszkańca i znajdującej się na terenie
posesji. Prace należy wykonać własnym staraniem i na swój koszt, prace
nie podlegają odbiorowi technicznemu. Po dokonaniu przełączenia
należy niezwłocznie dokonać pisemnie zgłoszenia stanu wodomierza
na dzień rozpoczęcia zrzutu powiadamiając AQUANET S.A.
OSOBY NIE POSIADAJACE PODPISANEJ UMOWY mogą uzyskać informacje na temat stanu załatwiania sprawy, uzyskach druki
wniosków i wszelkie inne informacje w biurze ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO „PUSZCZA ZIELONKA” w Murowanej Goślinie, Nowy
Rynek 8, Biuro Obsługi – Pani Agnieszka Ogrodnik albo pod numerem
telefonu 512 844 133 lub 61 81 14 142.
UWAGA! Prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej!

ZADBAJ O SWOJE BEPIECZEŃSTWO!
Bądź widoczny na drodze!

Szanownej Jubilatce serdecznie gratulujemy pięknego Jubileuszu
i życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na następne długie
lata życia!
Joanna Wolicka – Przywarty
„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

Poruszając się pieszo lub rowerem o zmierzchu, bądź w porze
nocnej, lub w złych warunkach atmosferycznych po drodze publicznej
w terenie niezabudowanym, zaopatrz się w elementy odblaskowe ,
które zwiększą Twą widoczność dla kierowców i mogą uratować Ci
zdrowie a nawet życie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,

że 15 listopada 2016 roku
upłynął termin płatności IV raty podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Finansów
są naliczane odsetki za zwłokę.
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Następnie w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa
w Skokach odbyła się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę, w trakcie
której ksiądz Karol Kaczor wygłosił piękne i wzruszające kazanie na
temat miłości i znaczenia Ojczyzny w życiu człowieka i Polaka, w którym przypomniał też wszystkim, jak ważne jest utrzymanie polskości
w granicach Polski, pielęgnowanie ducha patriotyzmu oraz pamięć
i modlitwa za tych, co oddali życie za wolną Polskę. Uroczystą oprawę
nabożeństwa dopełniały liczne poczty sztandarowe oraz po raz pierwszy występująca w kościele, już w galowych strojach, Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, w której wykonaniu uczestnicy

usłyszeli pieśni: „Pod Twą Obronę”, „U drzwi Twoich”, „Rzućmy się
wszyscy społem” i na zakończenie „Boże coś Polskę”.
Po uroczystościach w Kościele ich uczestnicy, w rytm 37-osobowej
orkiestry pod batutą Artura Pokorzyńskiego, przemaszerowali na

Plac Powstańców Wielkopolskich, gdzie, pod odsłoniętą w roku 1967
w trakcie obchodów 600-lecia Miasta Skoki Tablicą Pamiątkową ku
czci mieszkańców poległym i pomordowanym w walkach o Wolność
i Niepodległość Ojczyzny, kontynuowano uroczystości rocznicowe.
Orkiestra odegrała Hymn Państwowy, a krótki rys historyczny wydarzeń
poprzedzających dzień 11 listopada 1918 roku, który dzisiaj obchodzimy
jako Dzień Niepodległości, przedstawił harcmistrz Andrzej Surdyk.
Następnie delegacje samorządu, zakładów pracy i placówek oświatowych oraz stowarzyszeń i organizacji, złożyły wieńce i zapaliły znicze
ku czci upamiętnionych osób. Zgromadzeni wysłuchali Wiązanki Pieśni
Żołnierskich w wykonaniu Orkiestry oraz Hymn Strażaków (Rycerze
Świętego Floriana).
Na koniec uroczystości Burmistrz złożył podziękowania. Dziękował
harcerzom, pocztom sztandarowym oraz muzykom za uświetnienie
tego dnia. Szczególnie zaś podziękowania skierował do licznie przybyłych mieszkańców, którzy pomimo mrozu przybyli na apel, by oddać
hołd rodakom poległym za wolną Polskę. Burmistrz zaapelował też
do wszystkich, by zawsze i wszędzie każdy pod pojęciem patriotyzm,
wolność i bohaterstwo rozumiał to samo. By nie dzieliły nas poglądy,
wiek ani wyznania w dbaniu o wolną suwerenną Polskę.

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY
- GODZINY PRZYJĘĆ W LISTOPADZIE I GRUDNIU

Już od kilku lat działa w Skokach
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
dla osób uzależnionych i członków
ich rodzin oraz dla osób doznających
przemocy domowej.

Każda osoba pozostająca w kryzysie osobistym lub rodzinnym w związku z powyższymi
problemami może skorzystać z bezpłatnych
porad psychologów.

Do specjalisty należy umówić się bezpośrednio w dni ich przyjęć lub za pośrednictwem
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach,
Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych czy Gminnego Koordynatora
ds. Uzależnień.

W związku z tym, że liczba godzin konsultacji jest ograniczona wskazane jest wcześniejsze
uzgodnienie terminu przyjęcia.
Godziny przejęć:

Elżbieta Ciećmierowska
psycholog,
terapeuta leczenia uzależnień

Jolanta Korczowska – Jankowiak
psycholog

14.11.2016r.
w godzinach 8.15 – 13.15

12.11.2016r.
w godzinach 10.00 – 15.00

26.11.2016r.
w godzinach 8.15 – 12.15

25.11.2016r.
w godzinach 10.00 – 15.00

05.12.2016r.
w godzinach 8.15 – 13.15

03.12.2016r.
w godzinach 10.00 – 15.00

10.12.2016r.
w godzinach 8.15 – 12.15

16.12.2016r.
w godzinach 10.00 – 15.00
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BRACIA KURKOWI UCZCILI
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

Utrwalonym już zwyczajem skoccy Bracia Kurkowi upamiętniają Narodowe Święto
Niepodległości organizując Strzelecki Turniej Powstańczo-Niepodległościowy. Na
strzelnicy w siedzibie Bractwa, po oficjalnej ceremonii powitalnej, poświęconej wyróżnieniom i dekoracjom, Bracia oraz ich goście uczestniczyli w wspomnianym Turnieju.
Zawody rozegrano w kilku konkurencjach.
Strzelanie Brackie do Tarczy wygrał i Tarczę
Bracką zdobył Stanisław Gołembowski. II
miejsce wywalczyła Małgorzata Florysiak, a III
Przemysław Bagrowski. Tarczę Darczyńców
za zdobycie I miejsce w strzelaniu do Tarczy
Darczyńców wywalczył Mikołaj Koteras. Na II
miejscu uplasował się Adam Mroziński, a na
III Paweł Ślósarczyk. Strzelanie Punktowe do
Tarczy w Kategorii Pań wygrała Czesława
Kiełczewska, II miejsce zajęła Elwira Stoińska,
a III Irena Szymaś. W Kategorii Panów konkurencję tą wygrał Mikołaj Koteras, II miejsce zajął
Ryszard Cibail, a III Krzysztof Migasiewicz a w
kategorii Młodych Strzelców triumfował Kasper
Grzegorzewski, II miejsce zajęła Zofia Koteras,
a III Artur Cibail. Strzelanie o „Puchar Tradycji
Niepodległościowej w Skokach” zwyciężył i Puchar zdobył Krzysztof Migasiewicz, a II miejsce
wywalczył Mikołaj Koteras. Wielobój Strzelecki
wygrał Mikołaj Koteras, II miejsce zajął Krzysztof Migasiewicz, a III - Halina Wojciechowska.
Turniej Świętego Mikołaja wygrał Mikołaj Koteras, II miejsce zdobyła Halina Wojciechowska,
a III Mirosław Gawin.
Wszyscy wyżej wymienieni otrzymali pamiątkowe dyplomy. Ich sukcesy, z wyłączeniem osób,
które miejsce Turnieju opuszczali ze zdobytymi tarczami, upamiętniać też będą Puchary
Pamiątkowe. Jak na wstępie wspomnieliśmy,
Turniej Strzelecki poprzedzony został uroczystym Apelem Brackim, w trakcie którego
odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Bracki.
Następnie Prezes Krzysztof Jachna powitał
Braci i Siostry oraz zaproszonych gości, w tym
burmistrza Tadeusza Kłosa, wicestarostę wągrowieckiego Michała Piechockiego, radnego
sejmiku województwa wielkopolskiego Stefana
Mikołajczaka i radnego powiatowego Grzegorza Owczarzaka. Z kolei Brat Adam Mroziński
przybliżył uczestnikom proces odzyskiwania

niepodległości przez Polskę. Król Zielonoświątkowy Halina Wojciechowska zreferowała
najważniejsze przedsięwzięcia i dokonania
Bractwa w ciągu minionych 20 lat.
Po tych wystąpieniach nadszedł czas na życzenia i gratulacje, a po nich na odznaczenia.
W dowód uznania za dwudziestoletnią działalność Bractwa na ręce Kierownictwa Bractwa
zostały przekazane pamiątki. Radny Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak w imieniu Marszałka Województwa
Marka Woźniaka wręczył Odznakę Honorową
Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.
Wicestarosta Wągrowiecki Michała Piechockiego przekazał list gratulacyjny z życzeniami
a przewodnicząca Towarzystwa Miłośników
Miasta Skoki i Ziemi Skockiej Iwona Migasiewicz wraz z członkami Towarzystwa Dorotą
Mrozińską i Bożeną Kołpowską - Dyplom
Pamiątkowy. Do składanych życzeń i gratulacji słowa podziękowań i życzenia dołączył też
Burmistrz Tadeusz Kłos.
Z okazji Jubileuszu wręczone też zostały
medale i odznaczenia. „Krzyż Rycerski” nadany
przez Zarząd Okręgowy Bractwa w Poznaniu
otrzymał Aleksander Wojciechowski. Przyznane przez Zarząd Bractwa w Skokach Medale
Jubileuszowe odebrali Brat Mirosław Gawin
oraz sympatycy i przyjaciele Bractwa Stefan
Mikołajczak, Maciej Migasiewicz, Jolanta
i Tadeusz Matelowie oraz Michał Kołpowski.
Awans do Rady Bractwa otrzymali Gospodarz
Strzelnicy Stanisław Gołembowski i Porucznik
Wiesław Szymaś.
Omówione wyżej działania Braci poprzedzone zostały uczestnictwem we Mszy Świętej
za Ojczyznę oraz w uroczystościach na Placu
Powstańców Wielkopolskich pod Tablicą
upamiętniającą mieszkańców poległych i pomordowanych w walce o wolność Ojczyzny.
Stanisław Grzegorzwski

Uczniowie w Gminie Skoki
W roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Skoki edukacją szkolną i przedszkolną objętych
jest łącznie 1 352 młodych ludzi, jest to o 57
dzieci mniej niż w ubiegłym roku szkolnym.
Najmłodsi, tj. dzieci w wieku 2,5 do 6 lat
uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy
Skoki. Do Przedszkola Samorządowego im.
Kubusia Puchatka w Skokach uczęszcza 174
przedszkolaków, do Publicznego Przedszkola „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie, z filiami
w Rejowcu i Łosińcu – 97, do Niepublicznego
Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie - 81
, natomiast 16 dzieci objętych jest edukacją
przedszkolną w Niepublicznym Przedszkolu
Językowym „Akademia Rozwoju” .
Naukę w szkołach rozpoczęło i kontynuuje 984 uczniów. W Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Skokach jest
486 uczniów, w tym 12 uczniów w klasie I,
w Szkole Podstawowej w Jabłkowie, z filiami
w Rejowcu, Lechlinie i Pawłowie Skockim
– 187 uczniów, w tym 19 uczniów w klasach
pierwszych, z kolei grupa 311 uczniów,
w tym 111 uczniów w klasach I, stanowi
społeczność Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków w Skokach.
Wszystkim uczniom i przedszkolakom życzymy samych radosnych chwil spędzonych
w szkołach i przedszkolach.
Marta Smętek
Beata Nowak-Szmyra

Nagrody
Burmistrza Miasta i Gminy
Skoki przyznane
Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony
jak co roku 14 października, był miłą okazją
do nagrodzenia nauczycieli, którzy w roku
szkolnym 2015/2016 osiągnęli bardzo wysokie
wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej
oraz wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracę na rzecz szkoły i środowiska
lokalnego.
Doceniając trud pracy włożonej w kształtowanie umysłów i postaw młodego pokolenia
Skoczan, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos przyznał nagrody pieniężne
następującym nauczycielom: Jolancie Czepek
i Dorocie Muszyńskiej - dyrektorowi i w-ce
dyrektorowi Przedszkola Samorządowego im.
Kubusia Puchatka w Skokach, Barbarze Surdyk, Krzysztofowi Gapińskiemu, Wiesławowi
Berendtowi oraz Robertowi Dorawie – nauczycielom oraz dyrektorowi i w-ce dyrektorowi
Szkoły Podstawowej im. Adma Mickiewicza
w Skokach a także Wiesławie Surdyk-Fertsch,
Alicji Nowak, Małgorzacie Zaganiaczyk,
Maciejowi Ślósarczykowi a także Wiesławowi Sierzchule – nauczycielom i dyrektorowi
Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
w Skokach.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, zarówno
w życiu osobistym, jak i zawodowym.
Beata Nowak-Szmyra
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XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
27 października z udziałem pełnego składu 15 radnych, w sali
konferencyjnej Urzędu odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Obradom przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a rolę
sekretarza obrad pełnił radny Wiesław Nowak.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 7 następujących
uchwał:
1. Uchwałę nr XXIII/165/2016 w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Uchwałą tą Rada do budżetu Gminy Skoki na 2016 rok wprowadziła
zmiany, jakie zaszły w trakcie jego dotychczasowej realizacji. Łączna
suma tych zmian jest identyczna zarówno po stronie dochodów jak
i wydatków i wynosi 219.000 zł. W rezultacie wprowadzonych zmian:
- łączne dochody budżetu wynoszą 41.730.327,06 zł
- łączne wydatki budżetu wynoszą 44.266.040,06 zł.
2. Uchwałę nr XXIII/166/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Opłata prolongacyjna to opłata pobierana od podatników występujących o odroczenie terminu płatności lub o rozłożenie na raty podatków oraz zobowiązań podatkowych. Zgodnie z niniejszą Uchwałą,
Rada stawkę tej opłaty ustaliła w wysokości 50 % ogłoszonej przez
Ministra Finansów obniżonej stawki odsetek za zwłokę.
3. Uchwałę nr XXIII/167/2016 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
Postanowieniem wymienionej Uchwały Rada ustaliła stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych podmiotów i przedmiotów
opodatkowania, jakie obowiązywać będą na terenie Gminy Skoki
w roku 2017.
Uchwałę tę omawiamy szerzej w artykule pt. „Podatki i opłaty
lokalne na rok 2017”.
4. Uchwałę nr XXIII/ 168/ 2016 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2017.
Omawianą Uchwałą średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. na 52,44 zł za
1dt, Rada obniżyła do kwoty 52,00 zł za 1 dt.
Oznacza to, że stawka podatku rolnego w roku 2017 pozostanie na
poziomie 130,00 zł za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym,
a dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych na
poziomie 260 zł za 1 ha fizyczny.
5. Uchwałę nr XXIII/169/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skoki gruntów w Sławicy.
Omawianą Uchwałą Rada wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę
Skoki działki nr 41/1 o pow. 0,0933 ha w Sławicy przy ul. Gackiej zapisanej w KW PO1B/00048641/3. Nieruchomość ta położona jest bezpośrednio przy wiejskim placu zabaw. Jej właściciele wystąpili z ofertą
nabycia działki przez Gminę, ze względu na niewielką powierzchnię
0,0932 ha która ogranicza możliwości rozwoju. Nabycie działki nr
41/1 pozwoli nie tylko powiększyć plac zabaw. Z nabywanej działki
będzie można wyznaczyć pas gruntu na poszerzenie ulicy Gackiej,
która na odcinku ulicy Brzezińskiej do ciągu pieszego prowadzącego
w kierunku ulicy Dzwonowskiej ma szerokość około 2 m. Tak wąski
dojazd faktycznie uniemożliwia obsługę zlokalizowanych tam posesji
przez służby komunalne.
6. Uchwałę nr XXIII/170/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ulicy Zamkowej
9 w Skokach wraz z udziałem w gruncie działki nr 78/1 na prawie
użytkowania wieczystego.
Omawiana Uchwałą Rada wyraziła zgodę na nabycie lokalu
mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 21,00 m2 oraz piwnicy
o powierzchni użytkowej 6,40 m2 w budynku przy ulicy Zamkowej 9

w Skokach. Nabycie w/w lokalu następuje wraz z udziałem w wysokości 274/2438 w częściach wspólnych budynku oraz w użytkowaniu
wieczystym działki nr 78/1 o po. 0,0702 ha, ujawnionej w Księdze
Wieczystej PO1B/00060720/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Wągrowcu.
Z uwagi na korzystną cenę sprzedaży lokalu zaproponowaną przez
właścicieli oraz duże potrzeby mieszkaniowe Gminy, szczególnie
dla osób eksmitowanych z prawem do lokalu socjalnego, podjęcie
omawianej Uchwały, Rada uznała za uzasadnione.
7. Uchwałę nr XXIII/171/2016 w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
na rok 2017.
Cytowaną „Uchwałą” Rada przyjęła „Program współpracy Miasta
i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
Program ten obejmuje zlecenie organizacjom i upoważnionym
podmiotom realizacji, lub wspieranie realizowanych przez te organizacje i podmioty zadań publicznych . Wspieranie finansowe
omawianych zadań odbywać się będzie w trybie ogłoszonych przez
Burmistrza otwartych konkursów. W szczególności będą wspierane
działania dotyczące:
1. ochrony zdrowia - 20.000 zł, w tym zapewnienie pomocy hospicyjno- paliatywnej;
2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 140.000 zł, w tym
organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych
o zasięgu gminnym i poza gminnym;
3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży - 35.000 zł, w tym organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii, obozów i półkolonii
z elementami profilaktyki oraz organizacja zajęć profilaktycznych,
sportowych, rekreacyjnych, plastycznych itp.;
4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 25.000 zł, tym zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym,
aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów.
W Programie przewidziano też:
- rezerwę na realizację zadań priorytetowych przewidzianych w art.19a
ustawy - 20.000 zł,
- rezerwę na zadania podejmowane w ramach inicjatywy lokalnej25.000 zł.
Na wniosek Burmistrza Rada zdecydowała też, że stawki pozostałych podatków, a więc: podatku leśnego i podatku od środków
transportowych oraz stawki opłaty targowej w roku 2017 nie ulegną
zmianie i obowiązywać będą w wysokości obowiązującej na rok 2016.
Analogicznie też w roku 2017 na terenie Miasta i Gminy Skoki nie
będzie obowiązywał podatek od posiadania psów.
Wszystkie podjęte Uchwały wraz z Protokółem obrad znajdują się do
wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki na stronie http://
skoki.nowoczesnagmina.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki na
stanowisku ds. Rady i jej organów.
Edmund Lubawy

PODATKI I OPŁATY LOKALNE w roku 2017
Tradycyjnie już w IV kwartale każdego roku na wniosek Burmistrza, Rada ustala stawki podatków i opłat lokalnych, które na
terenie Miasta i Gminy Skoki obowiązywać będą w przyszłym roku.
W trakcie XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października Rada,
zgodnie z propozycją Burmistrza zadecydowała, że stawki poszczególnych podatków i opłat w roku 2017 zasadniczo nie ulegną zmianie
i pozostaną na poziomie roku 2016. Wprowadzone zmiany dotyczą
jedynie podatku od nieruchomości i wiążą się z obniżeniem przez
Ministra Finansów górnych stawek podatkowych, które gminy mogą
wprowadzać dla poszczególnych grup opodatkowania na rok 2017.
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Analizując Uchwałę Rady Miejskiej nr XXIII/167/2016 z dnia
27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości widzimy, że obowiązujące w roku 2017
stawki podatku od nieruchomości w porównaniu z rokiem 2016
ulegają zmniejszeniu:
- od 1 m2 gruntów pod wodami z 4,58 zł do 4,54 zł
- od 1 m2 gruntu objętego obszarem rewitalizacji z 3,00 zł do 2,98 zł ;
- od 1 m2 budynków lub ich części wykorzystywanych na cele rekreacji
indywidualnej z 7,68 zł do 7,62 zł
- od 1 m2 altan na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych z 7,68
zł do 7,62 zł
- od 1 m2 pozostałych budynków i ich części wykorzystywanych m.in.
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 7,68 zł do 7,62 zł.
Omawiane wyżej przedmioty opodatkowania to przedmioty dla
których Rada Miejska stosuje górne – określone w Obwieszczeniu
Ministra Finansów – stawki podatkowe. W pozostałych przypadkach stawki te są znacznie niższe. Rada Miejska obniżając stawki
określone przez Ministra Finansów rezygnuje z wpływów w kwocie
1 212 708,11 zł, które przy wykorzystaniu możliwości prawnych mogłyby w 2017 roku wpłynąć do budżetu Gminy i które zwiększyłyby
jej możliwości inwestycyjne.
Stawki podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków
transportowych oraz opłaty targowej nie ulegają zmianie. Oznacza to,
że o ile podatnik nie dokonał zmian w przedmiocie opodatkowania,
będzie płacił podatek w dotychczasowej wysokości. Rada postanowiła
też nie wprowadzać na rok 2017 opłaty od posiadania psów.
Edmund Lubawy
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Spotkanie Burmistrza
z mieszkańcami
4 listopada w salce konferencyjnej urzędu odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Gminy pt. „Założenia do projektu
budżetu oraz stawki podatkowe na terenie Gminy Skoki na 2017 rok”.
Zagadnienia zreferował Burmistrz Tadeusz Kłos posługując się
prezentacjami multimedialne wykonanymi przez Sekretarza Gminy
Blankę Gaździak, które pomogły
zrozumieć uczestnikom spotkania
przedstawiane problemy. Dwie
z tych prezentacji, ukazujące stawki
podatkowe w podatku od nieruchomości obowiązujące w Gminie
Skoki w roku 2016 i uchwalone
przez Radę Miejską na rok 2017
wraz ze stawkami maksymalnymi,
jakich wprowadzenie dopuszcza
Minister Finansów oraz różnice
w dochodach, które Gmina traci
z tytułu obniżenia stawek, prezentujemy na str. 6-7 w artykule pt.
„Podatki i opłaty lokalne w roku
2017”. Łączna suma skutków obniżenia podatków w roku 2017, wyniesie 1.212.708,11 zł.
Burmistrz pozytywne ocenił przebieg dotychczasowych spotkań, które m.in. pozwalają mu poznać, ocenić i skorygować z punktu widzenia
społecznego, zgłaszane przez indywidualne osoby – często przez nich
uważane za najważniejsze – wnioski i postulaty. Oczekiwania inwestycyjne mieszkańców wciąż rosną. Gmina dla zachowania równowagi
między dochodami i wydatkami, ich realizacje musi rozkładać w czasie.
Burmistrz przypomniał o tym, że wiele z dotychczasowych zadań udało
się osiągnąć dzięki przynależności Gminy Skoki do Związków i Stowarzyszeń. Między innymi przywołał niedawno zakończoną inwestycję
Związku Międzygminnego Puszczy Zielonka, dzięki której ścieki z całej
gminy płyną do oczyszczalni w Szlachęcinie. Realizacja tego projektu
pozwoliła gminie uniknąć konieczną rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Z kolei, w ramach przynależności do Metropolii Poznań
w 2017 roku, Gmina Skoki otrzyma blisko 3,5 miliona złotych na realizację budowy Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego w Skokach.
Ta inwestycja obejmie m.in. przebudowę terenów przydworcowych,
wykonanie nawierzchni na ulicy Dworcowej, budowę parkingów dla
aut i rowerów, oraz budowę zatoki autobusowej. Z pewnością dzięki
temu poprawi się swoboda parkowania aut na rynku i przy ośrodku
zdrowia, które obecnie są zablokowane przez samochody osób dojeżdżających na przystanki autobusowe. Gmina Skoki planuje też
zrealizować jeszcze przed planowanymi obchodami 650-lecia miasta,
ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicach Wągrowieckiej, Jana
Pawła II i Kościelnej.
Uczestniczący w spotkaniu radny powiatu Grzegorz Owczarzak
podkreślił pozytywne efekty współpracy Gminy Skoki i Rady Powiatu.
Pomoc finansowa Gminy umożliwiła oddanie przez powiat do użytku
mieszkańców 230 mb chodnika na ulicy Rakojedzkiej oraz fragment ulicy Rościńskiej przyległy do cmentarza. Niestety zapowiadana wcześniej
przez powiat na rok 2017 budowa chodników przy ulicy Antoniewskiej
i remont nawierzchni tej ulicy, w ramach porozumienia Gminy i powiatu wągrowieckiego, z uwagi na nieotrzymanie od wojewody wnioskowanych środków, nie dojdzie do skutku. Zadanie to będzie musiało
być zrealizowane etapami. Radny Owczarzak przedstawił też problemy
z jakimi powiat boryka się w zakresie zapewnienia mieszkańcom opieki

szpitalnej – zmiana dyrektora i konieczność rozbudowy szpitala.
Na zakończenie spotkania Burmistrz poinformował o stopniu realizacji wcześniej zgłoszonych przez mieszkańców wniosków. W najbliższych
dniach Wojewódzki Zarząd Dróg na drodze nr 196 dokona postulowanego oznakowania wsi Sławica. Celem poprawy bezpieczeństwa na
wyjeździe z ul. Parkowej na ulicę Jana Pawła II dotychczasowe lustro
zostanie wymienione na większe. Na ulicy Kościelnej na wysokości
marketu Dino i delikatesów „Bystry” powstanie przejście dla pieszych.
Rozważana też jest nowa koncepcja przebudowy strefy parkowania
przy szkole podstawowej.
Uczestnicy spotkania wnioskowali też o realizację nowych projektów, m.in. o budowę chodnika na ulicy Wągrowieckiej na odcinku
od wylotu ulicy Zamkowej do nowych budynków naprzeciw marketu
„Mila” oraz o podjęcie działań w sprawie uruchomienia w Skokach
punktu prowadzącego rehabilitację w ramach świadczeń Narodowego
Funduszu Zdrowia.
W odpowiedzi na pojawiające się głosy w sprawie spotkania na temat
kształtu oświaty w świetle zapowiadanych przez władze państwowe
zmian, Burmistrz zapowiedział zorganizowanie wnioskowanego spotkania po ukazaniu się odpowiednich uregulowań prawnych.
Edmund Lubawy

Powiatowo – gminne inwestycje
w Skokach
Samorząd Gminy Skoki dofinansował kwotą 325.000zł dwie inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Wągrowiecki na terenie
miasta Skoki.

Budowa odcinka chodnika na ul. Rakojedzkiej przy drodze powiatowej nr 1654P została wsparta finansowo w wysokości 78.238 zł. Za tą
kwotę zostało utwardzone kostką betonową pobocze drogi na długości
319 m. Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc.
Odbiór końcowy inwestycji odbył się 25 października. Całkowity koszt
przedsięwzięcia wyniósł 143.491,96 zł.
W ostatnich dniach października udało się zakończyć drugą inwestycję powiatową polegającą na przebudowie ulicy Rościńskiej w Skokach,
zlokalizowaną przy samym cmentarzu. Gmina Skoki dofinansowała to
przedsięwzięcie w 50 % kwotą 246.762zł. Dodatkowo zostały pokryte
przez Gminę koszty budowy nowego oświetlenia drogowego w kwocie
44.895 zł. Cały odcinek drogi o długości 245 m został oświetlony 6
energooszczędnymi lampami typu LED. Nowa nawierzchnia drogowa
z kostki betonowej została ułożona na łącznej powierzchni 2.775 m2
, wydzielając część jezdną drogi, chodnik i parking. Odbiór końcowy
zadania z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego odbył się
w dniu 28 października br.
Adam Zdanowski

W Jabłkowie powstaje
podbudowa drogi
Przeprowadzone postępowanie przetargowe w miesiącu październiku br. pozwoliło wyłonić wykonawcę podbudowy drogi gminnej
w Jabłkowie. Zainteresowanych wykonaniem robót drogowych było
6 wykonawców. Zaproponowali oni wykonanie robót ziemnych przy
korytowaniu drogi i ułożeniu podbudowy z kruszywa na długości 604m
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z cenami wynoszącymi od 80.292,26zł do kwoty 161.421,89 zł. Najkorzystniejszą z ofert przedłożyła firma KOP – DRÓG ze Skoków, z którą
Gmina Skoki zawarła umowę. Aktualnie trwają prace budowlane, które
mają zostać zakończone do końca listopada br.

W Łosińcu i Potrzanowie
trwa rozbudowa wodociągów
W Łosińcu i Potrzanowie rozpoczną się prace ziemno – montażowe
związane z budową sieci wodociągowej do nieruchomości, które nie
mają możliwości korzystania z wody miejskiej. W Łosińcu zostanie rozbudowana sieć wodociągowa o kolejne 603m, a w Potrzanowie o 257m.
Po zakończeniu budowy, właściciele nieruchomości położonych przy
trasie nowego wodociągu będą mogli wykonać przyłącza wodociągowe
do swoich zabudowań.

Wykonawcą robót za kwotę 75.816,76zł jest firma DANKAR z miejscowości Nienawiszcz. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło
4 oferentów. Zakończenie prac wodociągowych przewidziane jest do
połowy grudnia br.

Gmina Skoki pozyskała
kolejną dotację z UE
31 maja 2016 roku Gmina Skoki złożyła do Stowarzyszenia Metropolia Poznań wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa
zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”. Po długich
oczekiwaniach, w listopadzie, otrzymaliśmy informację, że dotacja
w wysokości 3.578.226,93 zł (!) została nam przyznana. Inwestycja
dofinansowana zostanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach
ZIT dla MOF Poznania.
Miło jest nam poinformować, że zadanie realizowane będzie już
w 2017 roku. Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach obejmuje:
- przebudowę nawierzchni ulicy Dworcowej oraz jej łącznika z ulicą Wągrowiecką w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej;
- budowę parkingów typu P&R na 115 miejsc postojowych (w tym 2

dla osób niepełnosprawnych) wraz z wjazdami, drogami dojazdowymi
i ciągami pieszo-jezdnymi;
- budowę wiaty rowerowej (parking typu B&R) na ok. 30 rowerów;
- budowę zatoki autobusowej;
- budowę wiaty przystankowej;
- budowę wiaty śmietnikowej;
- budowę kanalizacji deszczowej parkingu;
- budowę oświetlenia parkingu;
- elementy małej architektury;
- zieleń;
- działania informacyjno-promocyjne na rzecz zachęcania mieszkańców
do korzystania z transportu publicznego.
Jesteśmy przekonani, że ta ogromna inwestycja przy dworcu kolejowym w Skokach przyczyni się do poprawy mobilności na terenie
miasta, a w szczególności ułatwi mieszkańcom korzystanie z komunikacji zbiorowej.
Marianna Gregorczuk

Nowe odcinki dróg dofinansowane
przez samorząd wojewódzki
W 2016 roku wybudowano przy współudziale środków pochodzących
z budżetu Województwa Wielkopolskiego trzy odcinki dróg.
Nawierzchnie asfaltowe uzyskały drogi w Niedźwiedzinach i Kakulinie. Kostką betonową utwardzono odcinek położony we wsi Szczodrochowo. Co roku samorząd wojewódzki wspiera inwestycje drogowe prowadzone na terenach wiejskich. Otrzymane dofinansowane
w kwocie 160 500 zł ukierunkowane jest na pomoc w budowie „dróg
dojazdowych do gruntów rolnych”.

Droga w Kakulinie

Droga w Niedźwiedzinach

Dokończenie na str. 10
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Dokończenie ze str. 9

Droga w Szczodrochowie

Informacja o rozstrzygnięciu
przetargu

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki”
w 2017 roku
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki już w lipcu 2016 roku ogłosił po-

stępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wyżej wymienione zadanie.
Przetarg na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych…
rozstrzygnięto w dniu 30 września 2016 roku. Kryteriami oceny było:
cena oferty brutto (91 pkt) oraz jakość (9 pkt), odnosząca się do odległości bazy magazynowo – transportowej od granicy gminy. Dwóch
przedsiębiorców zgłosiło się do postępowania:
Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński, ul. Boguniewska 8, 64-610 Rogoźno - ofertowa cena wyniosła
1.487.133,00zł brutto, odległość bazy magazynowo - transportowej od
granicy gminy – 9,7km,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska – oferowana cenowa wyniosła 1.581.120,00zł
brutto, odległość bazy magazynowo - transportowej od granicy gminy
– 30 km.
W związku z faktem, że Wykonawca najkorzystniejszy cenowo,
spełniający wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i mieszczący się w budżecie gminy, przeznaczonym na sfinansowanie
zamówienia uchylił się od podpisania umowy, firmą świadczącą usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Skoki” w roku 2017 będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Sp. z o.o.
Harmonogram odbioru odpadów dla właścicieli nieruchomości firma
przekaże za pomocą przesyłek lub bezpośrednio na nieruchomość,
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 roku, będzie on również dostępny
na stronie gminy Skoki w zakładce Gospodarka odpadami.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych
położonych przy ulicy Topolowej w Skokach

1) Oznaczenie nieruchomości
L.p.

Numer
działki

numer księgi
wieczystej

Powierzchnia
działki (ha)

Cena
wywoławcza
(zł brutto)

1.

1146/20

PO1B/00046833/2

0,2807

81 403 zł

2.

1146/17

PO1B/00046833/2

0,2024

58 696 zł

3.

1146/15

PO1B/00046833/2

0,1437

41 673 zł

Wysokość i termin wpłaty
wadium

Miejsce i termin przetargu

8 000 zł
do 16.12.2016 r. (piątek)
6 000 zł
do 16.12.2016 r. (piątek)
4 000 zł
do 16.12.2016 r. (piątek)

20.12.2016 r.
(wtorek) godzina 10:30
20.12.2016 r.
(wtorek) godzina 11:00
20.12.2016 r.
(wtorek) godzina 11:30

2) Opis nieruchomości, położenie i przeznaczenie
Działka położone przy ul. Topolowej w Skokach o kształcie wielokąta foremnego na terenie płaskim.
W okolicy las, zabudowa mieszkaniowa i usługowa (pompownia ścieków i zlewnia). Dojazd do działki
drogą asfaltową bez chodnika. Możliwość uzbrojenia w energię, wodę, kanalizację, telekomunikację.
Działka porośnięta samosiewami drzew, głównie sosny.
3) Warunki zabudowy :
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta i Gminy Skoki
uchwalonego Uchwałą nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 roku przedmiotowe działki położone są na
terenie oznaczonym jako: Obszary rozwoju funkcji mieszkaniowo - usługowych z funkcją produkcyjną
jako uzupełniającą
4) Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Gminy Skoki do dnia 16 grudnia 2016 r. (piątek). Za
termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód
wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie wpłacającego, który będzie uprawnionego do udziału w przetargu. Numer konta:58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Banku Spółdzielczy w Gnieźnie-O/Skoki
5) Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, sala konferencyjna,
I piętro, segment B w dniu 20 grudnia 2016 r. w godzinach 10:30-11:30.
6) W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży
wpłacone wadium ulega przepadkowi
7) Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym
w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając
informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu,
c) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 3 segment B tel. (61) 8925-814 lub 815.
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Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach podaje do publicznej wiadomości
wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
położonych w rejonie ul. Czereśniowej, Wiśniowej, Malinowej i Brzoskwiniowej w Skokach
oznaczenie działki
Księga Wieczysta

powierzchnia

opis nieruchomości

przeznaczenie

Działka przy ul. Brzoskwiniowej, o kształcie wielokąta nieforemnego, teren D z i a ł k i p r z e z n a c z o n e p o d
budownictwo mieszkaniowe
lekko pochyły w kierunku zachodnim, dojazd drogą gruntową
działka przy ul. Brzoskwiniowej, o kształcie wielokąta nieforemnego, teren j e d n o r o d z i n n e z g o d n i e
lekko pochyły w kierunku zachodnim, dojazd drogą gruntową, graniczy w z m i e j s c o w y m p l a n e m
zagospodarowania przestrzennego
niewielkim stopniu z lasem
w części miasta Skoki
działka przy ul. Brzoskwiniowej, o kształcie wielokąta foremnego, teren lekko
Uchwała nr X/76/2011 Rady
pochyły w kierunku zachodnim, dojazd drogą gruntową, graniczy z lasem
Miejskiej Gminy Skoki z dnia
działka przy ul. Brzoskwiniowej, o kształcie wielokąta foremnego, teren lekko 27 października 2011r.
pochyły w kierunku zachodnim, dojazd drogą gruntową, graniczy z lasem
działka narożna przy ul. Czereśniowej i Wiśniowej, o kształcie wielokąta Warunki zabudowy:
- lokalizacja wg obowiązującej
foremnego, dojazd drogą gruntową
i nieprzekraczającej linii zabudowy
działka przy ul. Wiśniowej, o kształcie prostokąta, dojazd drogą gruntową
5 m od granicy drogi
- forma zabudowy wolnostojąca
działka przy ul. Wiśniowej, o kształcie wielokąta nieforemnego, dojazd drogą
z dachami stromymi
gruntową, graniczy z lasem
- możliwość lokalizacji garaży
działka przy ul. Wiśniowej, o kształcie wielokąta nieforemnego, teren pochyły wolnostojących
w kierunku zachodnim, dojazd drogą gruntową, graniczy z lasem
- maksymalna ilość kondygnacji
działka narożna przy ul. Wiśniowej i Czereśniowej, o kształcie wielokąta 2 nadziemne,w tym poddasze
foremnego, teren lekko pochyły w kierunku zachodnim, dojazd drogą gruntową u ż y t k o w e z d o p u s z c z e n i e m
działka przy ul. Czereśniowej, o kształcie prostokąta, teren lekko pochyły 1 k o n d y g n a c j i p o d z i e m n e j
w zależności od w arunków
w kierunku zachodni, dojazd drogą gruntową
gruntowych
działka narożna przy ul. Czereśniowej i Brzoskwiniowej, o kształcie wielokąta
- maksymalna wysokość do kalenicy
foremnego, teren lekko pochyły w kierunku zachodnim, dojazd drogą gruntową
9m
działka narożna przy ul. Malinowej i Wiśniowej, o kształcie wielokąta foremnego, - kąt nachylenia głównych połaci
teren płaski, dojazd drogą gruntową
dachowych 35° - 45°
działka przy ul. Wiśniowej, o kształcie prostokąta, teren płaski, dojazd drogą - pokrycie dachówką lub materiałem
dachówko-podobnym o barwie
gruntową
Działka przy ul. Wiśniowej, o kształcie prostokąta, teren płaski, dojazd drogą czerwono-brązowej, czerwonopomarańczowej, brązowej lub
gruntową
czarnej
Działka przy ul. Wiśniowej, o kształcie prostokąta, teren płaski, dojazd drogą
-ściany zewnętrzne w kolorach
gruntową
pastelowych
działka przy ul. Wiśniowej, o kształcie prostokąta, teren płaski, dojazd drogą - zakaz stosowania jako materiałów
gruntową, graniczy z działką przez który przebiega linia średniego napięcia
wykończeniowych plastikowych
Działka narożna przy ul. Wiśniowej i Czereśniowej, o kształcie wielokąta, teren listew elewacyjnych typu „siding”
płaski, dojazd drogą gruntową, graniczy z działką przez który przebiega linia - zakaz lokalizacji obiektów
budowlanych w pasie 12 m od
średniego napięcia
działka przy ul. Brzoskwiniowej, o kształcie wielokąta nieforemnego, teren lekko granicy lasu

cena wywoławcza brutto

858/124
KW PO1B/00057904/1

0,1065

858/123
KW PO1B/00057904/1

0,1224

858/122
KW PO1B/00057904/1

0,1115

858/121
KW PO1B/00057904/1

0,1064

858/120
KW PO1B/00057904/1

0,0965

858/119
KW PO1B/00057904/1

0,0767

858/118
KW PO1B/00057904/1

0,1240

858/117
KW PO1B/00057904/1

0,1174

858/116
KW PO1B/00057904/1

0,1011

858/115
KW PO1B/00057904/1

0,0900

858/114
KW PO1B/00057904/1

0,0971

858/113
KW PO1B/00057904/1

0,0769

858/112
KW PO1B/00057904/1

0,0682

858/111
KW PO1B/00057904/1

0,0682

858/110
KW PO1B/00057904/1

0,0713

858/109
KW PO1B/00057904/1

0,0868

858/107
KW PO1B/00057904/1

0,0934

858/106
KW PO1B/00057904/1

0,0997

858/105
KW PO1B/00057904/1

0,0977

działka przy ul. Brzoskwiniowej, o kształcie wielokąta nieforemnego, teren lekko
pochyły w kierunku północnym, dojazd drogą gruntową

51 781 zł

858/104
KW PO1B/00057904/1

0,1188

działka przy ul. Brzoskwiniowej, o kształcie wielokąta nieforemnego, teren lekko
pochyły w kierunku północnym, dojazd drogą gruntową

62 964 zł

858/103
KW PO1B/00057904/1

0,1733

działka przy ul. Malinowej, o kształcie wielokąta nieforemnego, teren płaski,
dojazd drogą gruntową

91 849 zł

858/102
KW PO1B/00057904/1

0,1133

działka przy ul. Malinowej, o kształcie wielokąta nieforemnego, teren płaski,
dojazd drogą gruntową

60 049 zł

858/101
KW PO1B/00057904/1

0,1238

działka przy ul. Malinowej, o kształcie wielokąta nieforemnego, teren płaski,
dojazd drogą gruntową

65 614 zł

pochyły w kierunku północnym, dojazd drogą gruntową

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

56 445 zł
64 872 zł

59 095 zł
56 392 zł
51 145 zł
40 651 zł
65 720 zł
62 222 zł
53 583 zł
47 700 zł
51 463 zł
40 757 zł
36 146 zł
36 146 zł
37 789 zł
46 004 zł
49 502 zł

52 841 zł
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej położonej przy ulicy Brzoskwiniowej
w Skokach

1) Oznaczenie nieruchomości
Numer
działki

numer księgi
wieczystej

Powierzchnia
działki (ha)

Cena
wywoławcza
(zł brutto)

858/88

PO1B/00057904/1

0,0822

41 100 zł

Wysokość i termin wpłaty
wadium

Miejsce i termin przetargu

4 000 zł
do 16.12.2016 r. (piatek)

20.12.2016 r.
(wtorek) godzina 10:00

2) Opis nieruchomości, położenie i przeznaczenie
Dla terenu, na którym położone są działki opracowany został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części Miasta Skoki – rejon ul. Antoniewskiej i ul. Kościuszki” zatwierdzony Uchwałą Nr
X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2011r. Wymieniony plan ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla którego został opracowany w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki wystawione do przetargu przeznaczone są pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
3) Warunki zabudowy :
a) lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi wg obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu : nie mniej niż 5,0 m
b) forma zabudowy: wolnostojąca z dachami stromymi, możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
c) maksymalna ilość kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze z dopuszczeniem(w zależności od warunków gruntowo-wodnych) 1 kondygnacji podziemnej,
d) maksymalna wysokość budynku do kalenicy - 9,00 m,
e) kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 350 do 450,
f) maksymalna wysokość garażu wolnostojącego: 4,50 m,
g) kolorystyka budynku: pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej,
czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej, ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych, zakaz stosowania
jako materiałów wykończeniowych plastykowych listew elewacyjnych typu „siding”.
h) zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu obiektów budowlanych
4) Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Gminy Skoki do dnia 16 grudnia 2016 r. (piątek). Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłacenia
wadium winien wskazywać jednoznacznie wpłacającego, który będzie uprawnionego do udziału w przetargu. Numer konta:58 9065 0006 0040 0400 0185 0022
Banku Spółdzielczy w Gnieźnie-O/Skoki
5) Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, sala konferencyjna, I piętro, segment B w dniu 20 grudnia 2016 r. od
godz. 10:00.
6) W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi
7) Uwagi: a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej
wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu,
c) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 3 segment
B tel. (61) 8925-814 lub 815.

WYKAZ boksu garażowego przeznaczonego do dzierżawy w budynku garażowym położonym na działce nr 337/6
przy ulicy Ciastowicza w Skokach.

Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz Boks garażowy nr 4 w budynku garażowym przy ulicy Ciastowicza w Skokach. Budynek garażowy położony
księgi wieczystej
jest na działce nr 337/6 o pow. 0,0284 ha zapisanej w K.W PO1B/00049100/6 jako własność Gminy Skoki.
Opis nieruchomości (boksu garażowego)
Powierzchnia użytkowa boksu garażowego wynosi : 15,39 m2.
Dojazd do budynku garażowego drogą dojazdową od ulicy Ciastowicza. Boks garażowy wyposażony jest
w instalację elektryczną.
Przeznaczenie boksu garażowego
Boks garażowy przeznaczony wyłącznie do garażowania samochodu
Informacja o sposobie oddania boksu garażo- Przetarg ustny ograniczony dla najemców lub właścicieli mieszkań w budynkach byłego GOZ przy ulicy
wego w dzierżawę
Ciastowicza 12 w Skokach.
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy- Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawy wynosi: 50,00 zł netto.Do czynszu doliczony zostanie podatek
(czynsz wywoławczy)
VAT – obecna stawka 23%.
Okres oddania nieruchomości(boksu garażowe- Dzierżawa na czas nieokreślony z prawem trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron
go) w dzierżawę
Termin wnoszenia czynszu dzierżawy
Miesięczny czynsz dzierżawy płatny jest w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach lub na konto bankowe
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach do końca danego miesiąca w czasie trwania umowy dzierżawy bez odrębnego wezwania.
Zasady aktualizacji miesięcznego czynszu Ustalony w przetargu miesięczny czynsz dzierżawy podwyższany będzie z początkiem każdego roku o wskaździerżawy
nik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS za poprzedni rok, bez
konieczności sporządzania aneksu do umowy i zgody dzierżawcy.
Pierwsza waloryzacja czynszu od stycznia 2018 roku.
Uwagi
Oprócz czynszu dzierżawy dzierżawca opłaca podatek od nieruchomości (podatek od garażu)
Informacji dotyczących wykazanego do dzierżawy boksu garażowego udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skokach pokój nr 3, skrzydło B budynku tel. (61) 8 925 814. Wykaz wywieszono na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl - Biuletyn
Informacji Publicznej
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„czy mnie jeszcze pamiętasz?”

Skoki i Skoczanie
w starym obiektywie
Przybliżając czytelnikom utrwalone na starej fotografii obrazy,
wydarzenia i dawnych mieszkańców Miasta i Gminy Skoki, zamieszczamy dzisiaj dwie, naszym zdaniem najciekawsze, widokówki, które
mogli nabyć uczestnicy Jubileuszu 600–lecia Miasta Skoki. Były to
pierwsze, powstałe w okresie powojennym widokówki ukazujące nasze miasto. Zostały one z radością przyjęte, zarówno przez gości, jak
i mieszkańców. Większość z nich poszła w świat, ale są i takie, które
jako pamiątki do dzisiaj są przechowywane w zbiorach zakochanych
w swym mieście ludzi.
Uważny czytelnik, w tym miejscu może zadać nam pytanie – co fotografia ma wspólnego z widokówką? Wyjaśniamy, że wszystkie w liczbie
kilkuset, z uwagi na niemożliwość ich wykonania w drukarni, powstały
w ciemni fotograficznej.
Pierwsza z widokówek przedstawia Herb miasta w ujęciu historycznym, zbliżony do herbu dawnych właścicieli Skoków, najstarszą część
budynku Szkoły Podstawowej wraz z Figurą Świętego Jana (ujęcie od
strony skrzyżowania ulic Kościelnej i Rogozińskiej), element dekoracyjny związany z Jubileuszem z Godłem i wówczas przyjętym Herbem
Miasta, widok na jezioro Rościńskie (Skockie) oraz panoramę miasta
od strony „Morasia” i „poznańskiej szosy”.

Na drugiej zobaczyć możemy Herb miasta w ujęciu historycznym,
fragment zabudowy rynku z budynkiem ówczesnej siedziby władz
administracyjnych miasta – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
z widoczną stacją benzynową, budynek Szkoły Podstawowej od strony
ulicy Poznańskiej, fragment zabudowy rynku i obecnej ulicy Jana Pawła
II oraz widok na jezioro Rościńskie.

W roku 1367 Król Kazimierz Wielki przywilejem danym w Pobiedziskach
zezwolił Januszowi z Podlesia założyć miasto na prawach średzkich.

Już za rok, za dzień,
za chwilę
Skoki obchodzić będą
650-lecie
otrzymania praw
650-lecie
miejskich
Miasta Skoki

Pod tym zbiorczym tytułem zamierzamy zamieszczać cykl artykułów
przypominających i zapowiadających wydarzenia z bogatej historii
Miasta Skoki i Ziemi Skockiej. Rozpoczęliśmy go wspomnieniami
z przygotowań do ważnego wydarzenia, jakim w historii naszej
społeczności były obchodzone w 1967 roku uroczystości 600-lecia
Skoków. Działania te zapoczątkowały kontynuowany do dzisiaj stały
rozwój Miasta i Gminy Skoki. Nasze październikowe wspomnienia
zakończyliśmy artykułem prasowym M. Mielcarskiego relacjonującym
uroczystości Jubileuszowe oraz zapowiedzią przybliżenia czytelnikom
dawnych notatek prasowych dotyczących naszej historii.
Jednak najpierw musimy się przyznać, że w naszym październikowym wydaniu pominęliśmy, dzisiaj może nieważne, a wówczas jakże
istotne dla życia ówczesnych jeszcze nielicznych posiadaczy pojazdów
mechanicznych wydarzenie, jakim w 1964 roku stało się pobudowanie
na obecnym Placu Powstańców Wielkopolskich, a wówczas Placu
Obrońców Stalingradu, pierwszej w Skokach Stacji Benzynowej. Niżej
przedstawiamy fotografię wykonaną w czasach, gdy rynek przyozda-

biały jeszcze posadzone w okresie międzywojennym lipy, a więc przed
budową kanalizacji burzowej, nawierzchni asfaltowej i chodników.
Edmund Lubawy

KOCHAJ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!

Edmund Lubawy

Pamiętaj spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy i styropiany
wydzielają silne substancje toksyczne, które mogą wywołać wiele
groźnych chorób układu oddechowego. Mogą też przyczyniać się do
postania chorób rakotwórczych w najbliższym twym otoczeniu.
Zadbaj więc o zdrowie swoje i swych bliskich. Nie narażaj siebie
i ich na choroby bezmyślnie spalając śmieci.
Pamiętaj, że nasze zdrowie zależy od jakości środowiska, w którym
żyjemy!
Pamiętaj też, że dioksyny i furany powstające w trakcie spalania
to substancje ciężkie, które spadają również w pobliżu miejsca ich
wytwarzania. W rezultacie tego truskawki i marchewki, które w swym
ogródku z pietyzmem hodujesz dla swych dzieci lub wnuków niejednokrotnie mogą być więcej skażone od tych hodowanych na polach,
z dala od źródła spalania śmieci.
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do niej był w śpiewniku opracowanym przez Mateusza Dońca, który
na początku imprezy otrzymali uczestnicy spotkania.
Jako pierwszy zaśpiewał Chór „Melodia” z Pobiedzisk, pod
batutą Stanisława Horbika. Wykonał on następujące utwory: „
Ojczyzno ma”, „Jeszcze jeden mazur”, „Wiązankę pieśni wielkopolskich” i „Wiązankę pieśni patriotycznych”. Następnie wystąpił

Dziecięce recytacje w bibliotece
Tradycyjnie już jesienną porą, skocka biblioteka zmieniła się
w salonik poezji. Październikowe popołudnia 2016 wypełniły
wiersze Emilii Waśniowskiej. Recytacji utworów podjęło się 66
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Indywidualne interpretacje ujęły jurorów. Komisja w składzie: Aleksandra Gajewska – kustosz zamiennie z Wiesławą Surdyk – Fertsch – metodyk,
Grzegorz Ociepka – aktor, Piotr Borowicz - dziennikarz przyznała
następujące miejsca:
- w kategorii klas 4-6 szkół podstawowych: I – Kinga Szymkowiak, II – Zofia Teofilewska, III – Alicja Majchrzak i Wiktoria
Szczepaniak
- w kategorii klas 1-3 szkół podstawowych: I – Miłosz Cholewiński, II – Amelia Jeske, Klaudia Kędziora i Maja Kłosowska, III
– Mikołaj Załęski. Wyróżnienie otrzymała Vanessa Wieczorek.

Dodatkową atrakcją było wesołe miasteczko, które na czas
recytacji zagościło w bibliotece oraz spektakle Teatru Cieni
„Latarenka” z Poznania. Tutaj aktorami były cienie. Zjawiskowe
widowiska będące adaptacją baśni i legend zachwyciły i dzieci,
i dorosłych widzów.
Na widowni wraz z dziećmi zasiedli ich rodzice i nauczyciele.
Trzymając kciuki podkreślili ważny aspekt wychowawczy jakim
jest obcowanie dziecka z poezją. Za prezentacje dziękujemy i do
zobaczenia podczas kolejnej jesieni mówimy.
Elżbieta Skrzypczak

II Spotkanie Śpiewacze w Skokach
„Z młodej piersi się wyrwało...”
Popularyzacja twórczości amatorskich chórów i zespołów śpiewaczych Wielkopolski, podnoszenie poziomu wykonawczego i wymiana
doświadczeń, nawiązywanie przyjaźni, integracja oraz współpraca
między chórami to cele Spotkania Śpiewaczego w Skokach, które
w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości odbyło się w Gościńcu „Winnica” w Sławicy.
Na spotkanie, którego organizatorem była Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach przybyły
Zespoły Śpiewacze z Pobiedzisk, Obornik, Rogoźna, Murowanej
Gośliny, no i oczywiście ze Skoków.
Ponieważ spotkanie śpiewacze zorganizowano pod hasłem
„Z młodej piersi się wyrwało...”, niczym innym nie mogło się rozpocząć, jak tylko pieśnią patriotyczną pt. „Serce w plecaku”. Dostęp

chór „Sonata” z Obornik i zaśpiewał takie utwory patriotyczne jak:
„Orlęta Lwowskie”, „Zostaniemy na tej ziemi”, „Polskie kwiaty”,
„Za moją białą chatą”, a akompaniował mu na gitarze szef zespołu
Ryszard Janusz.
Ireneusz Mazurek- dyrygent Chóru „Przemysław II” z Rogoźna
akompaniował zespołowi na organach. Zaśpiewali następujące pieśni: „Marsz Polonia”, „Pod żaglami Zawiszy”, „Maszerują chłopcy”
i „Przybyli ułani’.
Chór „Goślinianka” z Murowanej Gośliny z dyrygentką Alicją
Duszczyk popisał się utworami „Bracia do bitwy”, „Ostatni mazur”,
„Prząśniczka”, „Ułani, ułani”.
Chór „Harfa” ze Skoków po batutą Antoniego Wiśniewskiego
zaśpiewał między innymi pieśni patriotyczne z podkładem muzycznym i akompaniamentem fortepianowym w wykonaniu Mateusza
Dońca „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Jak długo na Wawelu”, „Marsz
Polonia”, „Płynie Wisła”, „Przybyli ułani” oraz „Kochasz ty dom”.
Spotkanie Śpiewacze w „Winnicy” w tym roku poprowadził Antoni
Wiśniewski, który zastąpił schorowaną Elżbietę Skrzypczak – Dyrektorkę Biblioteki w Skokach, którą znienacka zaatakował „paskudny
wirus” – dosłowna diagnoza oraz straszny kaszel i utrata głosu – tak
doniosły telefoniczne media.
Antoniemu Wiśniewskiemu w uświetnieniu imprezy pomogli
niezastąpieni Mateusz Doniec –akordeon oraz Katarzyna Fornal –
śpiew. Po skończonych występach chórów, wspomniani wyżej artyści
prezentowali pieśni patriotyczne z rozdanych na początku imprezy
śpiewników. Cała „Winnica” ponownie rozbrzmiała śpiewem.
Dla wzmocnienia organizmów organizatorzy zapewnili smaczny
i ciepły posiłek oraz słodki poczęstunek.
Monika Sierschuła skrzętnie porozdawała zespołom przygotowane
przez Bibliotekę pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe statuetki.
Kinga Lubawa do samego końca utrwalała najdrobniejsze szczegóły
śpiewaczej imprezy na „kliszy” filmowej, które obejrzeć można
stronie www.biblioteka.skoki.pl oraz na facebook’u Biblioteki.
Tomasz Przybylski i Remigiusz Śmigiel z firmy „Remas-art” dla
potrzeb prezentacji zespołów (światło, dźwięk, fortepian) stanęli
już kolejny raz na wysokości zadania - „było akustycznie”. Całością
cicho, starannie i fachowo reżyserowała Anna Maciąg.
Bardzo serdecznie dziękujemy Przewodniczącej Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach Małgorzacie Florysiak za
przybycie, reprezentowanie i oficjalne otwarcie II Spotkania Śpiewaczego w Skokach pod hasłem „Z młodej piersi się wyrwało...”.
Osobne podziękowania składamy właścicielom Gościńca „Winnica” oraz personelowi za serdeczne przyjęcie i udostępnienie lokalu
wszystkim gościom Śpiewaczego Spotkania.
Zespoły biorące udział w spotkaniu już „w ciemno” zapraszały
się na kolejne spotkanie. Do zobaczenia !
Antoni Wiśniewski
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Poszerzony skład i repertuar
czyli „Kowole - Big Band”
Zarazem powszechnie znani, jak i nowi muzycy, ze starym i nowym
repertuarem, czyli „Kowole Big- Band”, zaprezentowali się w Skokach
w trakcie Dożynek Gminnych A.D. 2016 w dniu 30 sierpnia. Znani,
to występujący w ostatnich latach już wielokrotnie przed skocką
publicznością pod przewodnictwem Mieczysława Jarzembowskiego:
Waldemar Błażyński, Piotr Wiśniewski, Janusz Błażyński, Eugeniusz
Maćkowiak i Antoni Kasica. Natomiast nowymi członkami zespołu
zostali Michał Wiśniewski i Paweł Szymaś, którzy pomimo młodego
wieku, dysponują już zacięciem i doświadczeniem muzycznym. Możemy
więc powiedzieć, że w ośmioosobowym składzie obecnego zespołu,
znalazły się dwa, a nawet trzy pokolenia muzyków. Znani z lansowania
i zabawiania muzyką biesiadną na różnorakich imprezach, obecnie
postanowili rozpowszechnić muzykę, przy której bawili się ich rodzice
i oni sami w latach młodości.

Nowa nazwa i poszerzony repertuar zobowiązują. Muzycy raz
w tygodniu spotykają się na próbach, by doskonalić swe umiejętności.
Ćwiczą między innymi utwory Tadeusza Nalepy, muzykę Skaldów,
Czerwonych Gitar i Andrzeja Rybińskiego, które chcą przekazać
młodemu pokoleniu. Ich praca już znajduje uznanie poza granicami
Gminy Skoki. Wyrazem tego jest między innymi przyznanie Zespołowi
Nagrody „Złotego Liścia”, które nastąpiło w trakcie odbywającej się
w dniu 29 listopada w Restauracji „Jamajka” w Wągrowcu uroczystości
XV Jubileuszu Wągrowieckiej Oficyny Wydawniczej wydającej „Głos
Wągrowiecki”. Nagroda „Złotego Liścia” to nagroda za pracę organiczną, przyznawana „Ludziom przeciętnym, za ich nieprzeciętność”.
Nie jest naszym zadaniem, ani zamiarem pisania Kroniki Zespołu,
ale nie możemy sobie odmówić poinformowania czytelników, że Zespół
„Kowole - Big Band” zagrał 28 listopada b.r. na Zjeździe Wydawców

i Dziennikarzy Prasy Lokalnej w Zielonce a także, że wielkim, dotychczas niewypowiadanym marzeniem jego szefa Miecia na rok 2017, jest
poszerzenie składu zespołu o grupę wokalną składającą się z dziewczyn
śpiewających dawniej w Skoczkach.
Edmund Lubawy
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terenie gminy Skoki, a wiemy, że biegaczy wywodzących się z naszej
gminy było jeszcze więcej).

Od pomysłu do realizacji
czyli Półmaraton Wągrowiec-Skoki
23 października na terenie powiatu Wągrowieckiego, a konkretnie
miasta Wągrowca oraz gmin Wągrowiec i Skoki odbył się pierwszy
w historii półmaraton. To biegowe święto było możliwe do realizacji
za sprawą poparcia społecznego, jakim w ubiegłym roku cieszył się
wniosek na organizację zawodów biegowych w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wągrowieckiego, złożony w ramach konkursu przez
sympatyków biegów i aktywności fizycznej: Anitę Buszkę i Łukasza
Nowickiego z Wągrowca oraz Karolinę Stefaniak ze Skoków.

Wielomiesięczne przygotowania do biegu przyniosły efekt w postaci
sprawnie przeprowadzonej imprezy. Przed startem na wągrowieckim
Rynku uczestników rozgrzały panie ze Studia GABI Marietty Kiszki.
433 biegaczy wybiegło z wągrowieckiego Rynku wypuszczonych honorowo przez starostów Powiatu Wągrowieckiego Tomasza Kranca
i Michała Piechockiego. Start ostry odbył się 800 metrów dalej na ulicy
Skockiej. Od tego miejsca zaczęła się sportowa rywalizacja na odcinku
21,097 m, co stanowi połowę królewskiego dystansu maratońskiego.
Pogoda tego dnia była sprzyjająca dla biegaczy, ok. 10 stopni i słońce,
to idealne warunki do biegania, a wszystko okraszone złotą polską jesienią. Na trasie biegnącej od Wągrowca przez Długą Wieś, Przysieczyn,
Lechlinek, Lechlin, Grzybowice, Grzybowo, Rościnno i Skoki Rynek
nie zabrakło bufetów z wodą i izotonikami, których obsługą zajęli się
harcerze z Hufca Wągrowiec. Na starcie i na 10 km nie lada atrakcją
był DJ PRO-Mix (Wojciech Durak) z Wągrowca. Imprezę poprowadził znany dziennikarz sportowy Radia Merkury - Grzegorz Hałasik.
W biegu prowadzona była klasyfikacja Open, klasyfikacja najlepszych Polaków oraz w kategoriach wiekowych kobiet K18 (18-29 lat),
K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60 lat i starsze)
i mężczyzn M18 (18-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50
(50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (70 lat i starsi). Klasyfikowano także
open najlepszych mieszkańców powiatu wągrowieckiego.
Na mecie, na skockim Rynku czekali kibice, a pamiątkowe medale
wręczali m.in. wicestarosta Michał Piechocki oraz burmistrz Tadeusz Kłos.
Półmaraton wygrał Marek Kowalski z Żukowa koło Sopotu z czasem
1:05:26. Wśród kobiet linię mety najszybciej przebiegła Aleksandra
Brzezińska z Bydgoszczy (jej mąż był drugi wśród mężczyzn). Z terenu powiatu wągrowieckiego wystartowało 35 kobiet i 80 mężczyzn.
Najszybszą kobietą z tej grupy była Ewa Peksa z Wągrowca, a wśród
mężczyzn Andrzej Kowalczyk z Łekna.
Ogromnie nas cieszy liczny udział mieszkańców Gminy Skoki. Na
mecie zameldowało się 11 kobiet i 17 mężczyzn. Najszybszą skoczanką okazała się Marika Mendera, a najlepszym skoczaninem Tomasz
Dziurka. Wyniki mieszkańców naszej gminy pokazuje tabela poniżej.
(W tabeli pokazano tylko osoby, które zadeklarowały zamieszkanie na

Lp.

Miejsce
Open

1

42

Tomasz Dziurka

2

73

Mateusz Tyll

3

112

Imię i nazwisko

Miejscowość

Rok
ur.

Kat.

Miejsce
w kat.

Czas

Skoki

1988

M18

14

1:31:22

Kakulin

1998

M18

20

1:35:52

Marika Mendera

Skoki

1988

K18

7

1:42:01

122

Marcin Majchrzak

Grzybowo

1979

M30

40

1:42:57

128

Mariusz Kazimierczak

Skoki

1986

M30

43

1:43:36

153

Monika Lehmann

Skoki

1994

K18

8

1:47:03

155

Anna Kozielczyk

Skoki

1983

K30

5

1:47:11

181

Irena Nowak

Skoki

1966

K50

2

1:50:29

192

Łukasz Kruk

Skoki

1982

M30

64

1:51:45

206

Waldemar Szewczyński

Skoki

1985

M30

71

1:53:30

220

Krzysztof Sznajder

Skoki

1987

M18

44

1:54:55

256

Katarzyna Borowczyk

Skoki

1983

K30

15

1:58:52

258

Paweł Poniewski

Sława Wlkp.

1985

M30

90

1:58:59

283

Marcin Pikuła

Skoki

1988

M18

49

2:00:17

292

Bartosz Seidler

Skoki

1977

M30

97

2:01:30

293

Robert Oksza -Skibiński

Skoki

1973

M40

61

2:01:31

300

Beata Cibail

Rościnno

1968

K40

9

2:02:49

320

Marek Zendlewicz

Skoki

1956

M60

7

2:05:18

322

Krzysztof Mantaj

Skoki

1992

M18

53

2:05:51

334

Ilona Błażyńska

Skoki

1982

K30

24

2:07:51

361

Tomasz kamiński

Skoki

1965

M50

27

2:11:23

364

Mirosław Jasiński

Skoki

1965

M50

28

2:12:30

366

Krzysztof Kulus

Skoki

1975

M40

71

2:13:32

373

Anna Berendt

Skoki

1992

K18

26

2:15:12

394

Wojciech Fertsch

Skoki

1994

M18

57

2:22:02

417

Aneta Hagdan

Skoki

1993

K18

33

2:31:15

422

Joanna Hlożek

Skoki

1979

K30

49

2:35:53

428

Anna Lisiecka

Skoki

1995

K18

35

2:41:03

Podsumowanie i wręczenie nagród (czeków pieniężnych) dla najlepszych zorganizowano w hali w Skokach z udziałem wicestarosty Powiatu
Wągrowieckiego Michała Piechockiego, burmistrza Tadeusza Kłosa
oraz radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego Grzegorza Owczarzaka. Wśród obecnych na sali biegaczy rozlosowano nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu sportowego.
Przygotowanie tak dużej i skomplikowanej logistycznie imprezy nie
byłoby możliwe bez przychylności i zaangażowania wielu osób i służb.
Serdecznie dziękujemy policjantom z Komendy Powiatowej Policji
w Wągrowcu oraz Komisariatu Policji w Skokach, Powiatowemu
Zarządowi Dróg w Wągrowcu z jego dyrektorem Robertem Torzem
na czele. Podziękowania kierujemy także ku strażakom OSP z terenu
Gminy Skoki. A szczególne wyróżnienie i wielkie dziękuję należy się
harcerzom z hufca Wągrowiec (w tym z gminy Skoki) pod dowództwem
Edwarda Surdyka i Krzysztofa Urbana za zorganizowanie bufetów na
trasie. Wielkie dzięki rowerzystom, którzy pilotowali biegaczy oraz
pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skokach za poświęcony czas.
Dziękujemy także wszystkim innym osobom, które stanęły na naszej
drodze podczas przygotowania imprezy i jej realizacji, służąc dobrą radą
i przychylnością, zwłaszcza przy skomplikowanej procedurze prawnej
i uzyskaniu wszelkich pozwoleń.
Na koniec należy dodać, iż imprezę, oprócz budżetu obywatelskiego,
sfinansowano także ze środków Gminy Skoki oraz wągrowieckich firm
Polinova Polska Spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
Komplexmłyn Spółka z o.o.
Karolina Stefaniak i Maratończyk – Maciej Łucyk

XIX SKOCKI „HUBERTUS”
Już XIX raz skoccy hodowcy koni zorganizowali tradycyjnego
„HUBERTUSA”. Tym razem uroczystość odbyła się 22 października
w krajobrazie Grzybowic i zgromadziła miłośników koni z Gminy
Skoki oraz ich przyjaciół z powiatów: wągrowieckiego, obornickiego
i żnińskiego. Jak zawsze rozegrano podstawowe konkurencje, a więc
powożenia zaprzęgami oraz kategorie jeździeckie, których bohaterami byli powożący zaprzęgami oraz jeźdźcy i ich konie.W Konkursie
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„Zręczności powożenia zaprzęgami” o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Rogoźno tryumfował Łukasz Górka z Wągrowca, powożący
zaprzęgiem z koniem „Oliwia”. Na drugim miejscu uplasował się
Arkadiusz Małudziński kierujący zaprzęgiem z koniem „Lotka”
z Klubu „Dragon” Pruśce, a na trzecim Krzysztof Różewski z koniem
prowadzącym „Jacek” z Klubu „Sokół” Damasławek.

W Konkursie „Trzech beczek” zwyciężył Hubert Łukaszewski na
koniu „Hemera” z Klubu „Dragon” Pruśce. Drugie miejsce zajął
Tomasz Rozmarynowski na koniu „Eleni” ze Stadniny „El Greco”
w Niemczynie, a trzecie Karol Kamiński „Morgan” na koniu „Havana”
ze Stajni „Silverado City” w Bożejowiczkach koło Żnina.
Konkurs Wyścig
„Wielka Potrzanowska”
o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki
wygrał Tomasz Rozmarynowski dosiadający konia
„Eleni” ze Stadniny „El
Greco” w Niemczynie.
Jak zawsze wiele atrakcji, zarówno uczestnikom
jak i kibicom, dostarczyły
„Pogonie za lisem”, czyli
walki o Tytuł „Młodzieżowego Króla Polowania” oraz o Tytuł „Króla
Polowania”. W tych Kategoriach tryumfowali
i zaszczytne tytuły zdobyli:
- W Kategorii Młodzieżowej – Karolina Królczyk
na koniu „Japa” z Klubu
„Dragon” Pruśce.
- W Kategorii Seniorów – Hubert Łukaszewski na koniu „Hemera” , również z Klubu
„Dragon” Pruśce.
Wszyscy wyżej wymienieni otrzymali upamiętniające ich zwycięstwa
Pamiątkowe Puchary, a ich konie udekorowane zostały pamiątkowym
„flo”. Wręczenia Pucharów oraz dekoracji koni dokonali: Marek
Łukaszewski, Henryk Tabaczyński, Paweł Mantaj i Martyn Deminiak.
Najmłodszym uczestnikiem XIX Hubertusa skockich koniarzy był
pięciomiesięczny Marcel Lewandowski, którego na pamiątkę tego
wydarzenia obdarowano pamiątkową statuetką z wizerunkiem konia.
Jak zawsze w czasie trwania imprezy Hubertowskiej każdy, zarówno czynny, jak i bierny jej uczestnik, mógł ogrzać się przy ognisku,
skorzystać z przygotowanych przez organizatorów ciepłych posiłków
oraz napojów.
Sobotnia impreza Hubertowska zakończyła się wspólnym poczęstunkiem przy muzyce, a salę biesiadną tym razem zastąpił namiot
zabezpieczony przez organizatorów.
Edmund Lubawy

„Wełna” na boiskach Klasy Okręgowej
Jesienną rundę piłkarską mamy już za sobą. Chociaż to dopiero
półmetek sezonu 2016/2017 z wielką przyjemnością odnotowujemy,
że prowadzona przez Pawła Kutynię „Wełna” zakończyła ją jako lider
Grupy Północnej Pilskiej Klasy Okręgowej. Dla naszego Klubu i jego
kibiców oznacza to 31 zdobytych punktów przy 12 rozegranych meczach, w tym: 12 wygranych, 1 zakończonym remisem i 1 przegranym
oraz 34 zdobytych bramek przy 12 bramkach straconych.
O pozycji naszego Klubu, przy licznej z powodu kontuzji absencji jego
czołowych zawodników, ostatecznie zadecydował mecz rozegrany 11
listopada na wyjeździe z „Sokołem” Damasławek, który zakończył się
zwycięstwem „Wełny” z wynikiem 2:1. Obie bramki w rzutach karnych
zdobył Jakub Ślósarczyk.
Naszym czytelnikom winni jesteśmy też relacje z dwóch wcześniejszych spotkań naszych „chłopaków”, które miały miejsce już po oddaniu
do druku naszego wydawnictwa. Były to mecze rozegrane:
- 23 października, gdy występując w roli gospodarzy „Wełna” pokonała zawodników „Fortuny” Wieleń z wynikiem 5 : 1. Strzelcami bramek
dla „Wełny” byli: Arkadiusz Dereżyński i Jakub Ślósarczyk po 2 gole
, a całość dopełniła bramka uznana przez sędziego za samobójczą dla
drużyny przeciwnika.
- 29 października na wyjeździe, w którym Skoczanie „pojedynkowali”
się z 11 – tką „Korony” Stróżewo. Po zdecydowanej walce z obu stron
spotkanie to zakończyło się remisem.
Kończąc nasze relacje z poczynań „Wełny” na boiskach Klasy Okręgowej informujemy, że plasująca się na 2 miejscu „Korona” Stróżewo
i na 3 miejscu „Noteć” Czarnków mają po 26 punktów.
Edmund Lubawy

Wyjazd, który przeszedł oczekiwania,
czyli „Emeryci” w Iwoniczu Zdroju
Chociaż sam wyjazd w pewnym momencie stał się problematyczny
i stanął pod znakiem zapytania – połowa spośród zapisanych na niego
70 członków Oddziału Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach,
jedni z przyczyn od nich niezależnych, a inni wystraszeni jesienną aurą,
wycofała się z niego – ostatecznie, dzięki inicjatywom Przewodniczącej Oddziału Małgorzacie Florysiak doszedł do skutku i okazał się
doskonałą, jedną z najbardziej udanych wypraw skockich emerytów.

W rezultacie, 35 członków naszego Oddziału zasilonych przez 15
koleżanek i kolegów z wągrowieckiego Oddziału Związku, w godzinach
wieczornych 7 października, powierzyło swój los w ręce, ich zdaniem
niezawodnego Franka Bobra, który pokonując setki kilometrów nazajutrz dowiózł ich do celu. A celem tym razem był „Światowid” Ośrodek
Sanatoryjno - Wypoczynkowy w Iwoniczu Zdroju, który zapewnił im
nie tylko bazę żywieniowo- noclegową, ale i leczniczo-rehabilitacyjną.
Tutaj też każdy z uczestników, na podstawie przeprowadzonych na
wstępie badań i zaleceń lekarskich mógł skorzystać codziennie z 2 zabiegów rehabilitacyjnych. Zabiegi te naszym wczasowiczom wypełniły
czas przedpołudniowy. Ale pozostały, chociaż krótkie, ale dłużące się
godziny popołudniowe i długie godziny wieczorne. I tu objawiła się
Dokończenie na str. 18
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wspomniana na wstępie operatywność pani Małgosi wspomaganej
przez uczestniczących w wyprawie członków Zarządu i niezawodność
„Franka’. Mowa tu oczywiście o zorganizowanych we własnym zakresie za dychę 6 wycieczkach z przewodnikiem, w trakcie których nasi
wczasowicze zwiedzili, poznali i zaliczyli m.in.:
- Iwonicz Zdrój, historię oraz bieżące atrakcje miasta i uzdrowiska;

i kolegów przy stole”. Korzystając z uczestnictwa w „wyprawie” księdza Krzysztofa Burwiela, każdy mógł też skorzystać z uczestnictwa
w odprawianej przez niego Mszy Świętej.
Wspomniane atrakcje i przeżycia skockim emerytom towarzyszyły
w dniach od 8 do 22 października br.
Edmund Lubawy

Spinningowali na Warcie i zarybiali
wody PZW
15 miłośników spinningu ze skockiego Koła PZW, 30 października
br. udało się w okolice Obrzycka, by spróbować swych umiejętności
spinningowych i szczęścia na Warcie.
Po czterech godzinach wspomnianych poszukiwań, tj. dziesiątkach
„rzutów wędką” okazało się, że los uśmiechnął się do siedmiu naszych
zapaleńców. Spośród nich najlepszy wynik t.j. 0,59 kg uzyskał Mariusz
Kielma zdobywając I miejsce w zawodach. Na II miejscu z ilością 0,53 kg
ryb uplasował się Alojzy Pacholski, a na III z 0,24 kg Robert Chelwing.
Kolejne miejsca zajęli Wojciech Kłosowski (0,17 kg), Henryk Eliński
i Marian Konrad (po 0,06 kg) i Jacek Dudek (0,035 kg ryb).

- Park i Muzeum Historyczne w XVI wiecznym Zamku Jana Jordana
w Dukli i Sanktuarium Świętego Jana z Dukli;
- Żarnowiec wraz z Dworkiem Marii Konopnickiej - Darem Narodu
Polskiego dla poetki, obecnie Muzeum poświęcone autorce właśnie
tu powstałej Roty i Zamek Odrzykoński, którego jednym z właścicieli był Aleksander Fredro i który tu napisał Zemstę oraz Zespół
Skalny Prządki;
- Muzeum na Zamku w Sanoku oraz historyczną zabudowę miasta - stary rynek. Piękne widoki w trakcie przejazdu nie tylko nad Solinę oraz
spacer po zaporze na Sanie z widokiem na ten największy w Polsce
zbiornik wodny. Klasztor Nazaretanek Komańczy, w którym w latach
1955-1956 był internowany Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński
oraz słynną bieszczadzką karczmę Siekierezadę w Cisnej;
- Hutę Szkła Artystycznego „Sabina” w Rymanowie i piękny kościół
drewniany p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu oraz wpisany na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO drewniany kościół w Haczewie;
- Krosno , a w nim Rynek z podcieniami, Muzeum Podkarpackie
z ogromną kolekcją lamp naftowych , malarstwem i historią szkła
oraz galerię szkła. 		

Wszystkie te wycieczki i atrakcje w różny sposób zapiszą się w pamięci naszych wczasowiczów. Jednak niewątpliwie na zawsze pozostanie w niej zorganizowana z Biurem Podróży „Omnibus” wyprawa
na Słowację, która dostarczyła piękne widoki na Tatry i niezwykłą,
jak na miesiąc październik, możliwość zażywania kąpieli w basenach
siarkowych na otwartym powietrzu w miejscowości Vrbov (Wierzbów),
w których temperatura wody wynosi od 36 do 38 stopni.
Tyle o głównych atrakcjach październikowej wczasowo-leczniczej wyprawie naszych emerytów. Ale oprócz nich były też i inne towarzyszące
każdemu wyjazdowi, a więc uroczysta, połączona z muzyką i tańcami
kolacja zapoznawcza i pożegnalna, a także naturalne już indywidualne
i grupowe zwiedzanie okolicy oraz „wieczorowe rozmowy koleżanek

Wędkarze pamiętają, że aby ryby złowić, należy zadbać o odnowę
ich stada. Szczególnie dotyczy to wód pozostających we władaniu PZW,
a konkretnie Koła PZW nr 120 w Skokach tj. jeziora Dzwonowskiego,
Borowego i Księże. Stąd też 5 listopada, Alojzy Pacholski, Jarosław
Pachela, Mariusz Kielma i Piotr Babrakowski uczestniczyli w akcji
zarybiania tych jezior.

Do jezior wpuszczono łącznie 133 kg ryb dostarczonych przez Zarząd
Okręgu Poznańskiego PZW, z czego:
- do jeziora Dzwowskiego: 70 kg karpa, 10 kg lina, 5 kg karasia pospolitego (złotego karasia polskiego) i 3 kg szczupaka;
- do jeziora Borowego: 14 kg karpia, 10 kg lina, 5 kg karasia pospolitego
i 2 kg szczupaka;
- do jeziora Księże: 14 kg karpia.
Edmund Lubawy
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grupy zebrały się w sali Tygrysków, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień. Przygotowany montaż słowno – muzyczny miał na celu kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego,

Dzień Edukacji Narodowej
14 październik to święto nie tylko nauczycieli, ale wszystkich tych,
którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu było
naprawdę dobrze i bezpiecznie. Z tej okazji przedszkolaki z grupy
„Tygryski” zaprezentowały program artystyczny przygotowany specjalnie na tą okazję. Dzieci były bardzo dumne i pełne powagi podczas

artystycznego wystąpienia, w czasie którego recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz pięknie tańczyły. Były także piękne życzenia oraz
upominki dla wszystkich pracowników. Za swój występ przedszkolaki
zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor, która skierowała
do grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi
wiele ciepłych słów. Życzenia złożone przez Panią Dyrektor dodały
wszystkim pracownikom dużo otuchy i sił do podejmowania wyzwań
jakie czekają nas każdego dnia w pracy z dziećmi.
Małgorzata Futro

Pasowanie na przedszkolaka
„My jesteśmy przedszkolaki, maluszki kochane.
Zapraszamy wszystkich dziś na pasowanie…”
Tymi słowami rozpoczęła się niezwykle ważna uroczystość jaką bez
wątpienia jest Pasowanie na Przedszkolaka. Podczas krótkiej części
artystycznej maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym
samym dowód, jak dużo już potrafią.
Następnie dzieci złożyły ślubowanie i obiecały: zgodnie bawić się
w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani
i pomagać kolegom. Punktem kulminacyjnym tej uroczystości, zapierającym przedszkolakom dech w piersi, był moment pasowania. Za
sprawą pani dyrektor i jej „czarodziejskiego lizaka” nasze kochane maluszki stały się pełnoprawnymi członkami przedszkolnej społeczności.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał
Dyplom Pasowania oraz drobny upominek. Niejednej mamie oraz tacie
łza wzruszenia zakręciła się w oku, że oto ukochane maleństwo staje
się Prawdziwym Przedszkolakiem!
Małgorzata Futro

Dzień Niepodległości
Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty listopada!
Tym, co padli za Ojczyznę
hołd wdzięczności Polska składa.
I my przedszkolaki o tym pamiętamy
dlatego dzisiaj, razem tu się spotykamy.
W obchody z okazji Narodowego Dnia Niepodległości włączyły się
również przedszkolaki z naszego przedszkola. Z tej okazji wszystkie

jego kultury i tradycji. Dzieci, słowem i piosenką, oddały szacunek
symbolom narodowym. Recytowały wiersze patriotyczne opowiadające
o historii Polski i namawiające do dostrzegania piękna ojczyzny oraz
śpiewały pieśni patriotyczne. Dumnie, przyjmując właściwą postawę
„na baczność”, odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach nasze przedszkolaki
uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.
Małgorzata Futro

Święto Pyry…
W poniedziałek, 10 października w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łąka” i Szkole Podstawowej w Jabłkowie obchodzono Święto
Pyry. Na to jesienne święto przybyli także goście – uczniowie wraz
z opiekunami z Oddziału dla Dzieci Niepełnosprawnych w Pawłowie
Skockim. Na początku uroczystości powitano wszystkich uczestników tego święta. Uczniowie szkoły podstawowej przedstawili krótką

historię ziemniaka. Następnie w salach lekcyjnych wykonane zostały
przeróżne rzeczy z ziemniaka. Przedszkolaki swoimi małymi rączkami
wyczarowały ziemniaczanych dżentelmenów. Nie zabrakło także przebrań za ziemniaki oraz ślicznych wierszy i rymowanek o ziemniakach.
Wykonane prace zostały zaprezentowane po pysznym obiedzie, na
który zaserwowano oczywiście pyry z gzikiem oraz chleb ze smalcem.
Dzień był bardzo wesoły i na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci.
A.Kokowska
Dokończenie na str. 20
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Witaminowy tydzień u Pszczółek

W październiku w przedszkolu było bardzo smacznie, a przede
wszystkim zdrowo. Dzieci z grupy Pszczółki poznawały owoce krajowe i egzotyczne. Każdy przedszkolak mógł je obejrzeć i zdegustować.
W ten sposób poznał i określał ich kształt, kolor, wielkość oraz smak.
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, jak ważną rolę w organizmie
odgrywają witaminy. Na podsumowanie zdobytej wiedzy dzieci przygotowywały szaszłyki owocowe. Tego dnia na zajęcia każde dziecko
przyniosło swój ulubiony owoc. Były jabłka, gruszki, śliwki, winogrona,
mandarynki, maliny, banany, arbuz i ananas. Po dokładnym umyciu
rączek zabraliśmy się do pracy. Zajęcia te sprawiły przedszkolakom
wiele radości i satysfakcji, przede wszystkim dlatego, że mogli „działać”
samodzielnie. Sami zobaczcie jak dzielnie pracowały przedszkolaki
a później degustowały pyszne szaszłyki…
A.Kokowska

Święto Odzyskania Niepodległości
Akademia z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości
zorganizowana w naszej szkole, w tym roku miała również wymiar
uroczystości lokalnej. Zaproszenie spotkało się z licznym odzewem
mieszkańców Skoków, którzy tego dnia podobnie, jak w innych miastach, chętnie uczestniczyli w spotkaniach o charakterze patriotycznym.
Społeczność lokalną reprezentowali przedstawiciele samorządu z Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki Tadeuszem Kłosem.

Święto Dyni
W piątek, dnia 28 października przedszkolaki z grupy Pszczółki
i Słoneczka obchodziły Święto Dyni. W tym dniu w przedszkolu nie
zabrakło dyni o różnych kształtach i kolorach. Zorganizowano także
wspólne zabawy, oczywiście z dynią. Na podsumowanie dnia wykonano
dynie z kółek orgiami. Sami zobaczcie jak się wspaniale bawiliśmy…
A.Kokowska

Słoneczka na wycieczce
11 października wraz z rówieśnikami z Rejowca dzieci udały się
na wycieczkę do Wągrowca. Celem podróży był wągrowiecki Urząd
Pocztowy oraz Państwowa Szkoła Muzyczna.
Każde z tych miejsc miało swój urok. Stawianie pieczątek na poczcie
to całkiem przyjemne zadanie, ale bycie listonoszem to nie lada wyzwanie, ponieważ już pusta torba waży swoje, a wypełniona po brzegi
listami i pocztówkami okazała się o wiele cięższa.
Wizyta w Szkole Muzycznej była fascynująca. Fortepian w zasięgu
naszych rąk, a dźwięki wydobywane z niego brzmiały tak realnie, że
w niejednym z nas obudził się Chopin lub Mozart.
P.N.

W świecie Indian
Przedszkolaki z grupy Słoneczek ostatnie dni podążały śladami
Indian.
Pierwszy dzień zaczęli od indiańskiego pióropusza wykonanego
z kolorowych, papierowych piór. Następnie każdy samodzielnie zrobił indiański namiot zwany tipi z kawałka szmatki ostemplowanego
pieczątkami z ziemniaków, talerzyka papierowego i plasteliny, która
służyła do umocowania stelaża namiotu z wykałaczek do szaszłyków.
W kolejnym dniu do wykonania mieli (metodą orgiami) indiańską łódź
– canoe. Brali także udział w balonowej zabawie na urodzinach córki
indiańskiego wodza. Na zakończenie tematu stworzyli przestrzenną grę
planszową – Quiz – Co wiem o Indianach? W ciągu tych dni ćwiczono
indiańskie okrzyki, które powstały poprzez wydłużanie samogłosek.
Tworząc canoe, utrwalaliśmy nazwy i kształty figur geometrycznych,
które powstawały w trakcie składania łodzi.
P.N.

Przedszkolaki poznają listopadowe
tradycje
Koniec października to czas, kiedy wspominany naszych bliskich,
którzy odeszli, a na cmentarzach robi się tłoczno. Ludzie gromadzą
się, by uprzątnąć groby swoich bliskich, by w dniu 1 listopada zapalić
symboliczne światełka na znak pamięci o nich. Również przedszkolaki, kultywując tradycje Wszystkich Świętych, udały się na pobliski
cmentarz, by zapalić znicze na grobach swoich bliskich i grobach
opuszczonych, zapomnianych przez czas i ludzi, by to symboliczne
światełko było znakiem, że ktoś pamięta i szanuje...
P.N.

Scenariusz akademii łączył treści patriotyczne z wątkami współczesnymi ukazując podłoże historyczne, jak i dzisiejsze pojęcie szacunku do
ojczyzny i patriotyzmu. Scenografia przypominająca muzeum, charakteryzacja postaci i rekwizyty spowodowały, że wszyscy na kilkadziesiąt
minut przenieśli się do czasów, kiedy kształtowała się nasza tożsamość
narodowa. Przejmująca muzyka, piękna gra aktorska oraz wspaniały taniec wykonany przez najmłodszych dostarczyły gościom wielu wzruszeń.
Publiczność gromkimi brawami nagrodziła uczniów i przygotowujące
widowisko nauczycielki: Barbarę Surdyk, Alinę Gapińską, Izabelę Białą
i Wioletę Grzegorzewską, z kolei Burmistrz Skoków podziękował za
występ i zaangażowanie w uroczystości rocznicowe.
Wioleta Grzegorzewska

Książka to dopiero początek...
Pod takim hasłem obchodziliśmy w tym roku Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
Sieć Współpracy
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20 października w bibliotece szkolnej odbyła się konferencja w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy
Powiatu Wągrowieckiego. W spotkaniu uczestniczyło 34. nauczycieli
bibliotekarzy, którzy zgłębiali zagadnienie upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Dyskusję na temat stanu czytelnictwa w polskich szkołach poprzedziła
prezentacja przedstawiająca podejmowane w naszej szkole działania
promujące czytelnictwo. Następnie nauczycielka zajęć komputerowych
Anna Macioszek przeprowadziła warsztaty na temat wykorzystania
narzędzi TIK w pracy biblioteki. Informacje o potrzebach czytelniczych dzieci i młodzieży oraz warunkach ich zaspokajania uzupełnione
zostały nagraniami wywiadów z bibliotekarkami z Kista Bibliotek
w Sztokholmie oraz Danville Library w Kalifornii. Na tle działań tych
instytucji proponowane przez naszą szkołę różnorodne formy pracy
z czytelnikiem wypadają równie kreatywnie i kompetentnie.
Lidia Eksler
Książki z dzieciństwa naszych Rodziców
i Dziadków
W połowie października zorganizowana została niecodzienna
wystawa składająca się z ulubionych książek dzieciństwa Rodziców
i Dziadków naszych uczniów. Każda pozycja opatrzona została etykietą
informującą kto jest właścicielem książki i kto postanowił umieścić ją
na wystawie. Niektóre z książek posiadają dedykacje, inne komunikują,

gościliśmy w bibliotece tatę Maximiliana z klasy IIIa, pana Alexandra
Orlowskiego, menedżera ogólnopolskiej sieci handlu hurtowego typu
Cash&Carry Poznań. Pan Alexander omówił zadania, nad którymi
sprawuje nadzór oraz kompleksowo przedstawił poszczególne stanowiska pracy w reprezentowanej przez siebie firmie. Każdy uczestnik
spotkania otrzymał materiały marketingowe oraz złotą kartę wstępu
do hurtowni, którą otrzymują najlepsi klienci. Przystępny i atrakcyjny
sposób prezentacji pracy menedżera spowodował, że panu Alexandrowi
rośnie konkurencja. Prawie wszyscy uczniowie klasy IIIa postanowili
zostać prezesami!
Lidia Eksler

Europejski Dzień Języków
Z okazji Europejskiego Dnia Języków, w dniach 26 – 30 września
2016 roku, w naszej szkole miały miejsce dwa wydarzenia, przygotowane przez nauczycielki języka angielskiego. Pierwsze z nich to zabawa
polegająca na odnalezieniu pięciu osób, które wylosowały taką samą
fiszkę językową. Drugie wydarzenie to kącik szekspirowski, który powstał na szkolnym korytarzu. Zawierał m.in.: wystawę dzieł Williama
Szekspira, neologizmy, które wprowadził on do języka angielskiego
oraz plakaty o życiu autora. Chętni uczniowie klas szóstych wzięli udział
w szkolnym konkursie wiedzy o Szekspirze, a w czasie długiej przerwy
oglądali krótkie animacje utworów pisarza oraz rozwiązywali test.
Najlepsza okazała się Kinga Bejma z klasy 6c. Dziewczynka otrzymała
nagrodę książkową oraz dyplom. Serdeczne gratulacje.
Justyna Grzegorzewska

Pasowanie pierwszoklasistów
Od początku września nasze kochane pierwszaki przechodziły
okres adaptacyjny do warunków szkolnych, w którym nieodłącznie
towarzyszyła im Pani Danuta Kubicka. Obok organizacji życia w szkole wychowawczyni aktywizowała dzieci w obszarach edukacyjnych
i łagodnie wprowadzała je w świat wiedzy. Aż nadszedł 12 X, wielki

że książka stanowiła szkolną nagrodę. Celem wystawy było nie tylko
włączenie dzieci do aktywnego udziału w działaniach biblioteki, ale
także przesłanie, że książka była, jest i będzie zawsze obecna w naszym
życiu.
Warto w tym miejscu nadmienić, że biblioteka szkolna kontynuuje rozpoczęty przed rokiem program czytelniczy „Czytanie łączy
pokolenia”. W październiku zaprosiliśmy do biblioteki mamy drugoklasistów, które czytały dzieciom swoje ulubione książki z dzieciństwa.
Dziękujemy paniom: Justynie Różewicz, Justynie Grzegorzewskiej
Natalii Słabej oraz nauczycielce Magdalenie Fertsch za wspólne chwile
z książką.
Lidia Eksler

Kim zostanę w przyszłości?
Pod takim tytułem realizujemy program czytelniczo - edukacyjny
dla uczniów klas III, mający na celu poznanie różnych zawodów
oraz związanych z nimi funkcji i zadań służbowych. W październiku

dzień - ŚLUBOWANIE i PASOWANIE NA UCZNIA. W trakcie
ślubowania dzieci zobowiązały się do pilnej nauki, dbania o dobre
imię szkoły, szacunku dla nauczycieli i miłości do Ojczyzny. Tak jak
w dawnych czasach, gdy dokonywano ceremonii przyjęcia do stanu
rycerskiego poprzez trzykrotne uderzenie płazem miecza po ramieniu,
tak i teraz na tę pamiątkę każde z maluchów zostało dotknięte ołówkiem w ramię. Symbolicznego pasowania dokonał dyrektor szkoły Pan
Wiesław Berendt. Jak co roku dzieci zaprezentowały krótki program
artystyczny, po czym zostały obdarowane prezentami ufundowanymi
przez Burmistrza MiG Skoki - Pana Tadeusza Kłosa. Dzieci z podarunków były bardzo rade i z dumą prezentowały je podczas wspólnych
zdjęć. Cóż tu powiedzieć – egzamin zdany! Takich pierwszaków
chętnie witamy! Na koniec na dzieci i dorosłych czekała wyjątkowa
niespodzianka, którą wszyscy obejrzeli z zapartym tchem i nieskrywaną przyjemnością. Ową niespodzianką był spektakl „Kopciuszek”
w wykonaniu nauczycieli naszej szkoły.
Renata Stróżewska
Dokończenie na str. 22
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Mistrzowie powiatu w szachach
21 października 2016 szkolna drużyna szachowa w składzie: Artur
Cibail, Szymon Cibail, Maciej Więckowski oraz Wiktoria Stożek,
uczestniczyła w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego
w Szachach. Zawody rozegrano w Podolinie. Do rywalizacji przystąpiły

Wycieczka do teatru
26 i 28 października 2016 uczniowie klas drugich i trzecich pod
opieką wychowawców i rodziców wybrali się na wycieczkę do Teatru
Animacji w Poznaniu, aby obejrzeć spektakl „Czerwony Kapturek”
oraz „Śpiąca Królewna”. Mimo że wszystkie dzieci bardzo dobrze znały
historię bohaterów, nikt nie nudził się podczas oglądania spektaklu,
który był niecodzienną adaptacją znanych bajek. Całe przedstawienia
przepełnione były humorystycznymi dialogami, scenkami oraz tańcem i wesołą muzyką, na którą bardzo żywo reagowali mali odbiorcy.
Spektakl spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony dzieci,
wywołał wiele pozytywnych emocji i na pewno na długo pozostanie
w ich pamięci.
Renata Martyńska

drużyny szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Zawodnicy grali systemem kołowym - każdy z każdym. Nasi reprezentanci zdobyli tytuł mistrzów powiatu. Gratulacje!
Wioletta Molińska

Szkolny konkurs recytatorski
Zakrada się cicho listopad
Jesień jest, bez wątpienia, najpiękniejszą porą roku, która od pokoleń niezmiennie nas zachwyca i inspiruje. O jej urokach i tysiącach
barw chętnie pisali polscy poeci: Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński, Leopold Staff, Adam Asnyk i wielu innych.
Spod ich piór wychodziły wspaniałe liryki, które 4 listopada, podczas
konkursu recytatorskiego, rozbrzmiały w naszej szkole gromkim
uczniowski głosem. Uczestnicy recytowali utwory o jesieni, niejednokrotnie wykazując się kreatywnością i zaskakującą interpretacją.

Konkurs został zorganizowany w bibliotece szkolnej. Otoczenie
książek i poetycki nastrój przeniosły wszystkich do literackiego świata jesieni, by nie tylko barwą, ale też słowem rozbudzić wyobraźnię
zgromadzonych.
W kategorii klas 1-3 najpiękniej recytowała Nicole Różewicz, która
bezkonkurencyjnie zajęła miejsce I. Na podium znaleźli się także
Daniel Walczak (miejsce II) i Amelia Radzińska (miejsce III). Spośród uczniów klas 4-6 jury doceniło recytację Artura Cibaila (miejsce
I), Kacpra Połczyńskiego (miejsce II) oraz Aleksandry Markiewicz
(miejsce III).
Wszystkim wręczono pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy otrzymali
dodatkowo nagrody książkowe. Uczestnikom gratulujemy odwagi
i życzymy, by każda pora roku była dla nich równie inspirująca jak
złota polska jesień.
Iwona Woźniak

Dzień Edukacji Narodowej
14 października dzień szczególny – święto polskiej szkoły, święto
uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. Z tej okazji uczniowie
pod batutą Pani Katarzyny Rakowskiej i Pani Justyny Mendlik przygotowali wyjątkową niespodziankę – nagrali specjalne wydanie Teleexpresu. Następnie dziewczyny z klas IV-VI zatańczyły układ taneczny
z wykorzystaniem kroków walca wiedeńskiego. Były także prezenty.
Nauczyciele i pracownicy otrzymali własnoręcznie wykonane podkładki
z sentencją związaną z wykonywanym zawodem. Zakończeniem tego
przemiłego dnia był tort i kawa. Korzystając z okazji życzę wszystkim
osobom związanym z oświatą, aby dni roku szkolnego były radosne,
spokojne i pełne zadowolenia.
Joanna Tomczak
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pałucki”, a dzieci z klas I-II w zajęciach „Stara kuchnia”. Wycieczka
do Muzeum Regionalnego okazała się bardzo trafnym pomysłem,
aby w przystępny sposób, poprzez obserwację i praktyczne zajęcia,
zdobywać wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną na temat
stolicy naszego powiatu.
Joanna Tomczak

Wodne szaleństwo

Taniec, emocje, ruch, wyobraźnia
W ramach realizacji zadania publicznego „Taniec, emocje, ruch,
wyobraźnia” finansowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
realizowane są w Szkole Podstawowej w Jabłkowie i filii w Rejowcu zajęcia pozalekcyjne. Prowadzone są one w różnorodnych i atrakcyjnych
formach, stymulujących aktywność uczestników. Dostępna oferta zajęć
profilaktycznych, sportowo – rekreacyjnych, muzycznych i plastycznych
uwzględnia zakładane w realizacji projektu cele i priorytety.

Treści o tematyce profilaktycznej uczestnicy poznali podczas nocnych
maratonów, które odbyły się w Rejowcu 13 i 14 maja 2016 roku i w
Jabłkowie 28 i 29 października 2016 roku. Program zajęć z zakresu
profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki
narkomanii obejmował projekcję filmu „Tajemnica zaginionej skarbonki” i pracę z uczestnikami zajęć na bazie filmu. Spotkaniu towarzyszyły
liczne zabawy, wspólne przygotowanie posiłku, a zakończyły słowa
Królika Bugsa z filmu: „To, co najważniejsze, jest w sercu - trzeba
w siebie wierzyć”.
Joanna Tomczak

Wycieczka po wiedzę
o naszym regionie
W ramach tegorocznego projektu edukacyjnego „Tu jest moje miejsce, tu jest
mój dom”, klasy I-III odwiedziły Muzeum
Regionalne w Wągrowcu. Wyjazd miał
charakter edukacyjny, a cel jaki mu przyświecał, to poszerzenie wiedzy uczniów
z zakresu historii Wągrowca i rejonu
Pałuk.
Uczniowie podczas lekcji muzealnych
zostali oprowadzeni po muzeum przez
Panią Wiesławę Gruchałę, która w bardzo
ciekawy sposób przybliżyła dzieciom historię Wągrowca i Pałuk, poprzez znajdujące
się w muzeum zbiory. Następnie uczniowie
klas III uczestniczyli w warsztatach „Stój

20 października 2016 roku już po raz kolejny, na lekcjach wychowania
fizycznego, grupa uczniów naszej szkoły (z klas IV – VI) wraz z nauczycielem uczestniczyła w wyjeździe na basen do Wągrowca. Wyjazdy
odbywają się w ramach doskonalenia umiejętności pływania i integracji
dzieci. Są także atrakcyjną formą godzin lekcyjnych. Ich celem jest
krzewienie kultury fizycznej wśród uczniów. Zajęcia na pływalni pozwalają pokonywać własne lęki, rozwijają cechy motoryczne, korygują
wady postawy, doskonale dyscyplinują i uczą odpowiedzialności nie
tylko za siebie, ale również za innych. Oby takich wyjazdów było więcej!
Joanna Tomczak

Zabawa w Parku
Trampolin Jump Arena w Poznaniu
3 listopada 2016 roku uczniowie klas VI z Lechlina i Rejowca z wychowawczyniami, wybrali się do Parku Trampolin w Poznaniu. Pobyt
w Jump Arenie okazał się niezwykłą lekcją wychowania fizycznego.

Skacząc na trampolinach, uczniowie rozwijali ogólną sprawność fizyczną, koordynację oraz kształtowali właściwą postawę ciała. Wejście do
parku poprzedziła rozgrzewka i instruktaż instruktora. Wyposażeni
w antypoślizgowe skarpetki pod okiem instruktora korzystano z dostępnych atrakcji. Skokom, obrotom, przewrotom nie było końca. Masa
podniebnych ewolucji, salta, skoczne wyścigi i rzuty do kosza – mnóstwo
energii i wrażeń. Wspólne skakanie wprawiło wszystkich w znakomity
nastrój i stwierdzenie, że wyjazd należy powtórzyć.
Joanna Tomczak

„POLA NADZEI” rok szkolny 2016/17
Nasza szkoła już po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej kampanii POLA NADZEI, mającej na celu kształtowanie świadomości
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wobec ludzi ciężko chorych. Członkowie kółka przyrodniczego z p.
Grażyną Kufel zasadzili cebulki żonkili – kwiatów, które są symbolem
nadziei i zainteresowania drugim człowiekiem. Na wiosnę zakwitną
piękne żonkile – symbol naszego wsparcia dla Hospicjum Miłosiernego
Samarytanina w Wągrowcu.
Joanna Tomczak

Pogadanka profilaktyczna
Policjantów z uczniami

Obchody Święta Niepodległości
11 listopada to dla każdego Polaka ważna data - symbol miłości
Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy, uczniowie szkoły w Lechlinie przedstawili
lekcję historii w formie słowno-tanecznej, aby wszczepić w młode serca
uczucia do własnego kraju i przedstawić tragiczne losy naszej ojczyzny
i trudną drogę do odzyskania wolności.

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole i w czasie wolnym
od zajęć w dniu 8 listopada odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne uczniów klas I – III z funkcjonariuszami policji ze Skoków.

Policjanci omówili zasady bezpiecznego zachowania się na drodze
(w jakich miejscach przechodzimy na drugą stronę ulicy i jak należy to
robić), przypomnieli zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole,
w domu czy na podwórku oraz przestrzegali przed zagrożeniami jakie
niosą za sobą rozmowy z nieznanymi osobami. Treści dzieci miały
okazję powtórzyć odpowiadając na pytania z prezentowanego przez
policjantów filmu.
Spotkania tego typu mają charakter prewencyjny i z pewnością przyczyniają się do poprawy wiedzy dzieci na tematy zagrożeń, z którymi
czasem nieświadomie mogą się spotkać.
Joanna Tomczak

Wypiek rogali świętomarcińskich
Rogale marcińskie nieodłącznie kojarzone są z Wielkopolską.
Legenda głosi, że pewien cukiernik znalazł podkowę, którą zgubił
koń św. Marcina, a następnie na jej kształt uformował ciasto, ozdobił

Na zakończenie uroczystości pan kierownik filii Piotr Wiśniewski
podziękował wykonawcom akademii nie szczędząc słów uznania dla
nich. Jak podkreślił, niełatwo jest zrozumieć takie pojęcia jak wojna
czy niewola, ale właśnie poprzez organizację takich uroczystości możemy choć trochę przybliżyć te zagadnienia oraz uczyć patriotyzmu
i szacunku dla ojczyzny.
Joanna Tomczak

Finał Wojewódzki!
11 października reprezentacja naszego gimnazjum w składzie: Łucja
Teofilewska, Roksana Dudkiewicz, Zofia Koteras, Roksana Nowak,
Oliwia Awuku, Zuzanna Szczepaniak, Aleksandra Szczepocka, Nicole Przybylska, Wiktoria Gądysiak, Julia Przybylska wywalczyła 33
miejsce w Finale Wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Dziewcząt.
Hanna Węglewska

Siatkówka!!!
20 października 2016 w Gimnazjum nr 3 w Obornikach odbył się II
Gimnazjalny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Obornik
Tomasza Szramy. W kategorii dziewcząt uczestniczyło 6 zespołów,

je migdałami i upiekł. Tym samym doceniając dobroć św. Marcina
rozdał smaczne rogale biednym. W naszej szkole, w ramach tegorocznego projektu edukacyjnego „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”,
podtrzymaliśmy zwyczaj pieczenia rogali. Kilka osób przygotowało te
pyszności po lekcjach, by kolejnego dnia można było je posmakować.
Joanna Tomczak
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w tym jedna z naszego gimnazjum w składzie: Anita Łukaszewska,
Daria Dereżyńska, Adrianna Będziecha, Zuzanna Stefańska, Julia
Martynek, Agnieszka Pietrzak, Łucja Teofilewska, Dagmara Głuszek,
Joanna Dziel, Zuzanna Szczepaniak, Natalia Lichota i Wiktoria Gądysiak pod opieką pani Hanny Węglewskiej.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: Zwyciężyła drużyna z Parkowa, II miejsce zajął zespół ze Skoków. III miejsce wywalczyła
klasa III z Gimnazjum nr 3 w Obornikach. IV miejsce przypadło dziewczętom z klasy II również z gimnazjum nr 3 w Obornikach. V należało
do Gimnazjum z Rożnowa oraz VI miejsce zajęło Gimnazjum nr 1
z Obornik. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale.
Agnieszka Pietrzak
Zdjęcia: Daria Dereżyńska

W klasyfikacji końcowej Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
w Skokach zajęło II miejsce i awansowało do finału wojewódzkiego,
który odbył się 7 listopada w Poznaniu.

Złoty klon
19 października br. uczniowie: Sandra Litkowiec (III d), Łukasz
Chojnacki (I c), Maciej Kliczbor (I c) oraz Kacper Kujawa (III d)
reprezentowali nasza szkołę w XXII edycji powiatowego konkursu
recytatorskiego ZŁOTY KLON, który odbywał się w Łeknie.

Uczestnicy zmagań prezentowali poezję księdza Jana Twardowskiego. Według jury poziom prezentacji był bardzo wysoki, interpretacje
przemyślane i bardzo dojrzałe, dlatego też oczekiwanie na werdykt
trwało dłużej niż zwykle. Ostatecznie pierwsze miejsce zdobył uczeń
naszej szkoły Kacper Kujawa, a jedno z trzech równorzędnych wyróżnień – Sandra Litkowiec. Pozostali reprezentanci otrzymali dyplomy uczestnictwa.
Po zakończeniu konkursu Sandra i Kacper skorzystali z możliwości
rozmowy z przewodniczącym jury, aktorem Teatru im. Aleksandra Fredry - Bogdanem Ferencem. Przekazał on im wiele cennych wskazówek,
które na pewno zaowocują w doskonaleniu warsztatu recytatorskiego
naszych laureatów.
Gratulujemy recytatorom !
Młodzież do konkursu przygotowały: Elżbieta Słoma i Elżbieta Berendt.
Elżbieta Berendt

W Finale Wojewódzkim XVIII Wielkopolskich Igrzysk Olimpijskich
Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Pływaniu na Termach Maltańskich
brało udział blisko 2000 zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po oficjalnym otwarciu mistrzostw
odbyły się wyścigi indywidualne w 3 kategoriach wiekowych w stylu
grzbietowym, klasycznym i dowolnym na długości 50 m oraz wyścigi
sztafetowe. W klasyfikacji końcowej najwyżej uplasował się Łukasz
Chojnacki zajmując w stylu klasycznym 37. miejsce. Skład naszej
reprezentacji: Artur Żołąkowski, Miłosz Szwed, Mikołaj Pasternak,
Rafał Łusiak, Krzysztof Sommerfeld, Oskar Wichtowski, Patryk Juś
i Łukasz Chojnacki.

Pływackie mistrzostwa
19 października w Wągrowcu odbyły się Mistrzostwa Powiatu
w Pływaniu Drużynowym. W tej dyscyplinie skockie gimnazjum od
początku swego istnienia wzięło udział dopiero drugi raz. W zawodach
mogły startować zespoły dziewcząt i chłopców liczące 8 osób. Każdy
zawodnik mógł startować w jednym wyścigu indywidualnym i w sztafecie. W pierwszej kolejności rozegrane zostały wyścigi indywidualne
seriami na czas na dystansie 50 m stylem grzbietowym, klasycznym
lub dowolnym.
Natomiast sztafeta 50 m stylem dowolnym. Skład reprezentacji
dziewcząt: Aleksandra Wojna, Zuzanna Wojna, Paulina Kubicka,
Dagmara Żak, Aleksandra Tyll, Weronika Witt, Małgorzata Surdyk
i Oliwia Awuku, chłopców: Artur Żołądkowski, Łukasz Chojnacki,
Patryk Juś, Oskar Wichtowski, Krzysztof Sommerfeld, Rafał Łusiak,
Mikołaj Pasternak i Miłosz Szwed.

Pomimo wielkich chęci konkurencja na szczeblu wojewódzkim okazała się zbyt silna. Nie udało się wywalczyć dobrego miejsca. Mamy
nadzieję jednak, że młodzi sportowcy nie stracą zapału i w kolejnych
latach będą chcieli reprezentować nasze skockie gimnazjum. Opiekę
nad drużyna objęła Elżbieta Chojnacka.
Elżbieta Chojnacka
Dokończenie na str. 26
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Szachiści w Finale Wojewódzkim!

W ramach XVIII Gimnazjady 21 października w Wapnie odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach Drużynowych
Dziewcząt i Chłopców. Drużyna naszego gimnazjum w składzie:

Listopadowy turniej piłki siatkowej

Anita Sydow, Aleksandra Tyll, Jan Fliszkiewicz, Mateusz Kamiński
wywalczyła II miejsce, tym samym zapewniając sobie awans do finału
województwa wielkopolskiego, którego będziemy organizatorami.
Ilona Węglewska

Naukowy zawrót głowy
26 października 2016 w ramach zajęć pozalekcyjnych czterdziestu
gimnazjalistów po raz kolejny uczestniczyło w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez Studenckie Koło Naukowe Fizyków „Fussion” Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

5 listopada 2016 roku w Miłosławiu odbyły się dwa turnieje- kadetek
i młodziczek. Wśród tych pierwszych rozegrane zostały mecze pomiędzy
Miłosławiem, Wrześnią a Skokami. Po przegranej z Miłosławiem 0:3
i zaciętej, wygranej walce 3:2 z Wrześnią, kadecka drużyna ze Skoków
uplasowała się na 2. miejscu. W turnieju młodziczek udział wzięły
cztery drużyny: z Miłosławia, Wrześni, Skoków i Strzałkowa. Skockie
młodziczki zajęły 4. miejsce.
Skład skockich kadetek: Anita Łukaszewska, Daria Dereżyńska,
Julia Martynek, Zuzanna Stefańska, Julia Frąckowiak, Martyna
Frąckowiak, Łucja Teofilewska, Wiktoria Gądysiak, Julia Przybylska.
Opiekun: Hanna Węglewska

Skład skockich młodziczek: Magdalena Kaczmarek, Joanna Dziel,
Natalia Lahuta, Nikola Sroczyńska, Zuzanna Szczepaniak, Klaudia
Szwed, Aleksandra Konieczka, Anna Pruss, Partycja Początek. Opiekun: Elżbieta Chojnacka
Julia Frąckowiak
Zdjęcia: Daria Dereżyńska
Tym razem tematem przewodnim była elektrostatyka. Gimnazjaliści
z wielkim zainteresowaniem obserwowali wykonywane przez studentów
doświadczenia, wykazując się dużą wiedzą z zakresu fizyki i chemii.
Wśród przeprowadzonych doświadczeń ponownie prym wiódł ciekły
azot i zabawa z helem.
Opiekunami wyjazdu byli nauczyciele: Małgorzata Adrych, Małgorzata Dudek i Wiesława Hauke.

Eksperymenty chemiczne
W dniu 28 października 2016 roku, grupa skockich gimnazjalistów
wzięła udział w ćwiczeniach laboratoryjnych, które odbyły się na
Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W trakcie ćwiczeń uczniowie wykonali serię doświadczeń chemicznych związanych z otrzymywaniem i właściwościami soli. Wykonywane
eksperymenty chemiczne pod okiem naukowców pozwoliły praktycznie spojrzeć na treści dotyczące soli w życiu codziennym człowieka.
Uczniowie z zadowoleniem i satysfakcją będą wspominać czas spędzony
w murach poznańskiej uczelni. Takie wyjazdy udowadniają, że nauka
wcale nie jest nudna.
Tekst: Julia Frąckowiak i Julia Martynek
Foto: Maciej Ślósarczyk

11 listopada
„Naród, który nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości” pod
takim hasłem obchodziliśmy w Naszym Gimnazjum 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież pod kierunkiem Danuty
Kobus-Boguni i Elżbiety Chojnackiej oddała hołd tym, dzięki którym
żyjemy w wolnej i suwerennej Ojczyźnie. Będziemy pamiętali tych
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bezimiennych bohaterów, którzy, gdy Polska straciła swą niepodległość
„na stos rzucili swój życia los”, ofiarowując nam piękny i wolny kraj.
Pod biało – czerwonymi sztandarami z orłami na piersi będziemy
dawać świadectwo ich odwagi i bohaterstwa oraz naszej przynależności
społeczeństwa polskiego.
Dziękujemy wszystkim gościom, pocztom sztandarowym za udział
w uroczystych obchodach tego święta.
Danuta Kobus – Bogunia
Foto. Ilona Węglewska

KRONIKA 112
ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJE
I TWOICH NAJBLIŻSZYCH!

Z potrzeby serca…
„Pola Nadziei” to ogólnopolska akcja na rzecz hospicjów. Celem
kampanii, oprócz wsparcia, jest kształtowanie świadomości społecznej
w zakresie opieki, jaką świadczy hospicjum oraz edukacja, szczególnie
dzieci i młodzieży, dotycząca opieki paliatywnej.
Ideę akcji „Pola Nadziei” na terenie Skoków postanowili propagować uczniowie naszego Gimnazjum. W ubiegłym roku szkolnym
wolontariusze odwiedzili Hospicjum Miłosiernego Samarytanina
w Wągrowcu, gdzie poznali zasady funkcjonowania placówki. Obejrzeli
również nowoczesne urządzenia wykorzystywane do opieki nad chorymi, których zakup był pokrywany między innymi z datków zebranych
podczas wcześniejszych edycji „Pól Nadziei”. Następnie, 24 kwietnia,
uczniowie poświęcili swój wolny czas i kwestowali na rzecz hospicjum.
Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Karola Kaczora odbywało się
to przy kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach. Mieszkańcy
odpowiedzieli na apel i wsparli tę szlachetną ideę, czego dowodem
były pełne puszki kwestujących.

Obecny rok szkolny również zapowiada się pracowicie dla skockich
wolontariuszy. Już w październiku rozpoczęła się kolejna edycja akcji
„Pola Nadziei”. Uczniowie zasadzili żonkile - kwiaty, które są symbolami hospicjów. Kiedy zakwitną na wiosnę, będą wręczane darczyńcom
podczas kolejnej kwesty, jako symboliczne podziękowanie za hojność.
Wsparli nas członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi
Skockiej, którym dziękujemy, że tak licznie odpowiedzieli na nasz apel
i pomogli posadzić cebulki przy figurze św. Jana Nepomucena.
Mam nadzieję, że akcja na stałe wpisze się w działalność Gimnazjum
i również w kolejnych latach wolontariusze w żółtych koszulkach będą
udowadniać, że nasza młodzież nie przechodzi obojętnie wobec ludzi
cierpiących i potrzebujących pomocy i stać ją na gesty bezinteresownej życzliwości.

Pamiętaj!
1. Sprawdź stan techniczny wszelkiego rodzaju urządzeń służących
do ogrzewania pomieszczeń lub wody, a przede wszystkim urządzeń
gazowych! Zadbaj o dokonanie okresowego przeglądu komina!
2. Zapewniaj dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do kotłowni oraz do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń,
w których znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym!
3. Sprawdź drożność instalacji wentylacyjnej oraz stan przewodów
odprowadzających spaliny. Nie zatykaj otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, kratek wentylacyjnych i otworów w drzwiach!
4. Nie ogrzewaj pomieszczeń mieszkalnych kuchenką gazową!
5. Zadbaj o wymianę, bądź naprawę przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, niesprawnych urządzeń grzewczych!
Uważaj!
a) Jeśli masz szczelne okna, niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą
wentylacją jest szczególnie groźne.
b) Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zwróć się natychmiast do właściciela bądź zarządcy budynku – to on jest odpowiedzialny za jego
bezpieczne użytkowanie.
c) Możesz zamontować czujnik tlenku węgla w pomieszczeniach,
których użytkowane są urządzenia gazowe służące do podgrzewania
wody i/lub ogrzewania pomieszczeń.
Nie lekceważ zagrożenia!

Ewakuacja w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie
W środę 26 października druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skokach uczestniczyli, na prośbę dyrekcji Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Antoniewie, w próbnej ewakuacji obiektu.

Uczniowie biorący udział w kampanii „Pola Nadziei”: Paulina Cur, Klaudia
Jahnz, Paulina Kubiak, Karolina Laube, Anastazja Musielak, Hubert Stajkowski, Gracjan Dębicki, Wiktoria Loręcka, Ery Przysucha, Piotr Sawiński,
Jakub Szewczyński, Jakub Świętek, Natalia Kuszpit, Gabriela Mistrzak, Oliwia
Wocińska, Wiktoria Żydowicz, Kamila Przywarska, Bartosz Sierzchuła, Kajetan Dłużnik, Piotr Łuczak,Maciej Kaczmarek, Jakub Dudek, Jakub Bejma,
Jarosław Kłosowski; Aleksandra Szymańska, Małgorzata Surdyk, Aleksandra
Tyll, Jacek Mania, Julia Jakubowska, Michał Laube, Albert Swiderski, Maciej
Kołaczkowski, Julia Saukens, Julia Piechowiak,Patrycja Dudek, Anita Sydow.
Opiekunowie: Magdalena Samol, Ilona Węglewska, Renata Królczyk, Renata
Hamulczyk, Katarzyna Laube, Katarzyna Łuczak, Renata Dębicka.

Renata Hamulczyk

Dokończenie na str. 28
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Przyjęto założenie pożaru w obiektach piwnicznych, które znajdują
się w tym samym budynku co pomieszczenia internatu. Zaalarmowani wychowankowie oraz kadra pedagogiczna, na specjalny sygnał
dźwiękowy, opuścili wnętrza obiektu i udali się w wyznaczone miejsce
zbiórki. Zgodnie z przyjętymi zasadami ewakuacji uczniowie oraz
opiekunowie zostali wcześniej zapoznani przez dyrekcję ośrodka
z procedurami ewakuacji.
Przybyły na miejsce zastęp OSP Skoki, dokonał rozpoznania oraz
poprosił dyrektora o przedstawienie raportu dotyczącego zgodności
liczebnej uczniów obecnych w chwili ogłoszenia alarmu, z liczbą odprowadzonych przez opiekunów w wyznaczone miejsce ewakuacji.
Całość ćwiczeń przebiegła sprawnie, a o prawidłowości i właściwym
przygotowaniu na wypadek powstania zagrożenia świadczy krótki
czas ewakuacji.
Ćwiczenia te były również doskonałą okazją do przekazania przez
strażaków informacji na temat zagrożeń okresu zimowego.
Po praktycznej części ćwiczeń wychowankowie mieli możliwość zapoznania się, ze sprzętem będącym na wyposażeniu wozu strażackiego.
zdjęcia: OSP Skoki
opracował: Piotr Kaczmarek

BEZPIECZNIE DO DOMU

Zima to czas zmiennych, często niebezpiecznych i nieprzewidywalnych warunków pogotowych. Poruszając się po drogach warto pamiętać
o trzech podstawowych zasadach.

1: OGRANICZ PRĘDKOŚĆ!

Kierowca samochodu może stracić prawo jazdy na 3 miesiące, jeżeli
przekroczy dozwoloną prędkość
o 50 km/h w terenie zabudowanym
albo jeśli przewozi liczbę pasażerów
większą, niż to wynika z dowodu rejeStracyjnego.

2: BĄDŹ WIDOCZNY!

Po zmroku pieszy i rowerzysta
bez odblasków lub latarki są niewidoczni dla kierowców! Rowerzysta,
który jedzie drogą po zmroku,
musi włączyć lampki
rowerowe. Przednia
lampka powinna być
koloru białego lub
żółtego a tylna – czerwonego. Pieszy, który
porusza się drogą po
zmroku poza terenem
zabudowanym, musi
oznaczać się elementami odblaskowymi. Dla poprawy widoczności warto ubrać kamizelkę
odblaskową.

3: ZACHOWAJ TRZEŹWOŚĆ !

Polskie prawo zabrania kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu.
Stężenie alkoholu we krwi kierowcy nie może osiągnąć 0,2‰. Jeżeli
kierowca prowadzi auto w stanie po użyciu alkoholu (stężenie od 0,2‰
do 0,5‰) popełnia wykroczenie. Grozi mu za to grzywna i utrata prawa
jazdy. Jeśli kieruje w stanie nietrzeźwym (stężenie alkoholu przekracza
0,5‰), popełnia przestępstwo! Grozi mu grzywna minimum 5000
zł, więzienie i utrata prawa jazdy nawet na 15 lat. Rowerzysta, który
jedzie w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, popełnia
wykroczenie. Możę dostać mandat i karę grzywny.

RAZEM DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO
- KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności.

Dlatego też, uwzględniając oczekiwania społeczne, Policja stworzyła
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Od 20 września 2016 Mapa działa dla województwa wielkopolskiego,
opiera się ona na informacjach skatalogowanych w trzech kategoriach:
• gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych,
• uzyskiwanych od obywateli wykorzystujących internetową platformę
wymiany informacji,
• otrzymanych od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego,
organizacjami pozarządowymi oraz w trakcie debat społecznych
poświęconych bezpieczeństwu publicznemu.
Dodawanie zagrożeń jest bardzo proste i następuje poprzez stronę
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html za pomocą
przycisku dodaj zagrożenie i wybraniu odpowiedniej kategorii. Zagrożenie lokalizuje się na mapie, przybiera ono kolor zielony. Wyznaczony
do tego koordynator Policji przyjmuje zgłoszenie i przekazuje w formie
karty weryfikacji zagrożenia do odpowiedniej jednostki, w naszym wypadku do Komisariatu Policji w Skokach. W tym czasie zagrożenie ma
kolor żółty. Policjanci na weryfikację zagrożenia mają 5 dni. Metoda
weryfikacji zależy od rodzaju zagrożenia. Jeśli zagrożenie nie zostanie
potwierdzone to znika z mapy. Jeśli jednak zagrożenie zostanie potwierdzone jego status zostanie zamieniony na czerwono i Policja ma
obowiązek częstszego monitorowania tego miejsca.
Policja oddaje mieszkańcom narzędzie pomocne w ich pracy i liczy na
współpracę obywateli i korzystanie z niego w sposób odpowiedzialny.
Policja w związku ze zgłoszeniem miejsca zagrożonego, nie weryfikuje adresu IP komputera z którego zostało naniesione, zgłoszenia
są anonimowe. Ponadto pomimo wcześniejszego niepotwierdzenia
zagrożenia, funkcjonariusze w ramach swoich obowiązków dokonują
ponownych kontroli wskazanych wcześniej miejsc zagrożonych.
Należy jednak zaznaczyć, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach
należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997.
Karolina Stefaniak

