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VII RAJD 7 kwietnia
ROWEROWY sobota
mocno terenowy
w NIEZNANE
START

hala w Skokach
Dwie trasy:
- godz. 9:30
SPORTOWA
50 km
- godz. 10
REKREACYJNA
26 km

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Skokach

powrót ok. 26 km

regulamin:
www.gmina-skoki.pl
ZAPISY do 31 marca 2018
turystyka@gmina-skoki.pl
(z podaniem trasy i miejscowości zamieszkania)
liczba miejsc ograniczona
(nie dotyczy mieszkańców gminy Skoki)
zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

zaprasza do skorzystania z oferty 20 tys.
darmowych e-booków dla czytelników
O szczegóły zapytaj z Bibliotece
oraz telefonicznie
pod nr. tel. 798 824 520, 61 824 22 81
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• Skoczanki mistrzyniami powiatu wągrowieckiego Ludowych Zespołów Sportowych
• Jubileuszowy turniej w 1000
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• V Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Wągrowieckiego
• Wyzwoleńczy Turniej Strzelecki
• Wędkarze podsumowali dokonania roku 2017 i ustalili plany na rok 2018
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• Turnieje piłkarskie drużyn „Orlików”
• Turniej Młodzików
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Zagraliśmy w Orkiestrze
Są takie chwile, które trwają w naszych sercach wiecznie. Jest taki czas, który pozwala nam wierzyć,
że świat potrafi być pełen życzliwości i dobra. Są momenty, kiedy chciałoby się unieść wysoko ręce
i wykrzyczeć przyjaźń do ludzi.
Po raz szesnasty zagraliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
W ramach ogólnopolskiego 26. Finału WOŚP skocki sztab 1072 przekazał na konto Fundacji

49 078,46 złotych + walutę obcą.
ROZPOCZĘLIŚMY NA SPORTOWO
Wśród towarzyszących Finałowi wydarzeń sportowych na terenie Miasta
i Gminy Skoki zorganizowane zostały następujące:

•

•
•

•

„W nogę” dla Wielkiej Orkiestry!!! W Turnieju Piłki Nożnej, 16 grudnia
2017, zagrały 24 drużyny. Na podium stanęli: I miejsce - Bema Sport
Skoki, II miejsce - Auta Terenowe Poznań i III miejsce - Skład Węgla
i Papy Damasławek. Turniej zorganizował Marcin Bejma - dziękujemy!!!
„WOŚPowy Fitness” przygotowała doświadczona trenerka Joanna
Tomczak oraz Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA. Zajęcia pod hasłem: „Ćwicz, bądź zdrowy, wspieraj WOŚP” odbyły się 8 i 10 stycznia
2018. Kłaniamy się najserdeczniej!!!
„Wielkoorkiestrowy Turniej Piłki Siatkowej” z udziałem 10 drużyn
zorganizowali: Wiesław Sierzchuła i Hanna Węglewska. Na dzień
przed Finałem, 13.01.2018 r. zwycięskimi drużynami okazały się: I m
- Zjednoczeni POTRZANOWO, II m - Murowana Goślina i III m - Transport PAUSZEK. Dziękujemy!!!
„Marsz po zdrowie” odbył się 13.01.2018 r. po raz szósty. Uczestnicy
NW przebyli ponad 15 km wokół jeziora Budziszewskiego. Nad marszem tradycyjnie czuwała Karolina Stefaniak - wielkie dzięki!!!

WOLONTARIUSZE MIELI TĘ MOC
Są niezwykle potrzebni w Orkiestrze. Zawsze gotowi i przyjaźnie nastawieni do serduszkowej akcji. Nasi wolontariusze!!! W Skokach i w całej
skockiej gminie kwestowało ich w dniu 26. Finału - 73! Ci najmłodsi to
przedszkolacy, najstarszy z pięćdziesiątką na karku. Połączył ich jeden
wspólny cel - przyczynić się do wyrównania szans w leczeniu noworodków.
Brawa dla Was, dla Waszych rodziców i nauczycieli.
Kwestowali: Weronika Koperska, Ewelina Dokuczał, Kamil Dokuczał, Julia
Jakubowska, Szymon Serba, Natalia Kuszpit, Jacek Mania, Marcin Mania,
Wiktoria Loręcka, Zuzanna Ratajczak, Klaudia Wanecka, Wiktoria Sznajder, Marta Walczak, Gabriela Mistrzak, Kamila Przywarska, Aleksandra
Szymańska, Jagoda Owczarzak, Martyna Chudzik, Nicole Cicha, Dagmara
Żak, Nicole Różewicz, Karolina Nowak Dominik Maciejewski, Paulina Cur,
Oliwia Wocińska, Weronika Rakocy, Oskar Wichtowski, Klaudia Szwed,
Natalia Lahuta, Roksana Gracz, Roksana Nowak, Anna Pruss,Dawid Laube,
Karolina Laube, Zofia Teofilewska, Zuzanna Szczepaniak, Michał Laube,
Magdalena Kaczmarek, Krzysztof Tyborski, Julia Przybylska, Maciej Łopacki, Natalia Wieczorek, Izabela Ciachla, Katarzyna Malczewska, Patrycja Początek, Aleksandra Konieczka, Zuzanna Wojna, Nikola Sroczyńska,
Paulina Kubicka, Aleksandra Wojna, Natalia Kmieć, Filip Graczyk, Natalia Baszczyńska, Aleksandra Markiewicz, Małgorzata Gorońska, Aleksandra Tyll, Wiktoria Szczepaniak, Nicole Przybylska, Karla Orlowski, Amelia
Trzeciak.
Opiekę nad wolontariuszami sprawowali nauczyciele: Agnieszka Serafin,
Magdalena Trela, Aldona Lubiatowska, Paulina Jeske, Alicja Kramer, Marzena Warzbińska, Grażyna Lubawa, Arkadiusz Różnowski oraz rodzice
kwestujących dzieci.
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WOŚP-OWY BIBLIOTECZNY
DZIAŁ FINANSOWY
W Bibliotece Publicznej będącej siedzibą skockiego sztabu od godziny 10:00
do 23:00 przyjmowano skarbonki i liczono zebrane pieniądze. Dzięki zaangażowaniu banków: PKO BP i BS w Skokach, dział finansowy sztabu wyposażyliśmy w liczarki do bilonu i banknotów. I choć ułatwiły one znacznie liczenie gór groszówek i złotówek, to i tak sumowanie pieniędzy jest najbardziej
mrówczą, wymagającą wyjątkowego skupienia pracą na rzecz WOŚP. Wykonują ją z powodzeniem od wielu lat: Irena Kasica, Marzena Durecka, Maciej Durecki, Ireneusz Żak, Zbigniew Kowalewski. Dziękujemy najserdeczniej!!!

FINAŁ W HALI
To właśnie w hali było serduszkowego dnia najgłośniej, najbardziej kolorowo i muzycznie. Na estradzie prezentowały się dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne:
• Grupa Artystyczna Skoczki /wokal i taniec - pod opieką instruktorów: Małgorzaty Wiśniewskiej oraz Katarzyny i Jacka
Duksztów.
• Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Skokach, przygotowane do prezentacji przez Lucynę Walewską - Jastrząbek.
• Dziewczęta reprezentujące Studio Gimnastyki Artystycznej FENIKS - według choreografii i pod opieką Jarosławy Biłorusowej - Fertsch.
• Side Effect z instruktorem zespołu Mateuszem Dońcem.
• Orkiestra Dęta OSP w Skokach pod batutą Artura Pokorzyńskiego.
• Na Walizkach - zespół z Poznania.
Wokół sceny aż wrzało od licznych atrakcji. Dzieci nie miały czasu na nudę. Działała dla nich Baloniada Justyny Kujawy i Natalii
Glapy. Obie panie nieprzerwanie wyczarowywały z balonów wszystko, czego zapragnęła dziecięca wyobraźnia. Specjalistki od loterii,
w której wygrywał każdy los są od wielu lat związane z Orkiestrą. Firma Jackoland z Poznania użyczyła na finałowy dzień urządzenia dmuchane, które okazały
się nie lada uciechą dla najmłodszych uczestników imprezy. Maluszków uradowała niezmiernie Kopalnia Marzeń z … Krakowa!!! Przewodzący animacjom Przemek Noga okazał się wręcz wymarzonym artystą i przyjacielem WOŚP. Z wielkim powodzeniem całe rodziny korzystały z atrakcji o charakterze przyrodniczym.
Stanowisko edukacyjne przygotowały i prowadziły panie Karolina Prange i Karolina Kapałka - Boratyńska z Nadleśnictwa Łopuchówko. Animacje dla uczestników Finału prezentował również działający w Skokach KARnet.
Tradycyjnie można było zmierzyć się w szachach i warcabach z Bronisławem Piechockim. Tradycyjnie też w „Wygraj z Mirkiem” zwyciężył Mirek.
BRAWA i PODZIĘKOWANIA!!!

Luty 2018
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DARY SERC I LICYTACJE
Do skockiego sztabu przekazano około 300 gadżetów i usług w celu ich zlicytowania. Na stole licytacyjnym było niemal wszystko, jednym słowem asortyment
wielobranżowy. Z powodzeniem w roli licytujących sprawdzili się: Piotr Wiśniewski i Kacper Kujawa. Z niespożytą energią okazali się być niezwykle skuteczni. Najwyższą kwotę 2 500,00 uzyskano ze sprzedaży usługi organizacji osiemnastki w Starym Fortepianie. Za 800,00 złotych zakupiono bon reklamowy w
Głosie Wągrowieckim. Ośmiomiesięczny kucyk znalazł nowy, przyjazny dom za 500,00 złotych. Za 500,00 złotych zlicytowano ponadto: voucher na tatuaż,
voucher na okulary, obraz twórczości Zuzanny Kozdęby, pakiet kibica KKS Lech Poznań za kwotę 530,00 złotych, za 550,00 złotych voucher na zakup żwiru.
Pobyt w domku letniskowym w Sianożętach kosztował 510,00 złotych. Wśród sekretarzy licytacji od wielu lat z powodzeniem odnajdują się: Sylwia Widzińska, Lidia Wróbel i Sergiusz Widziński. Sprawdzili się niesamowicie również i w tym roku. Skrzętnie podliczali pieniądze z licytacji i prowadzili pełną dokumentację aukcji.
Można było dokonać transakcji płatniczych za pomocą terminali. Tutaj prym wiodły przeszkolone do tego zadania biblioteczne wolontariuszki.
NASI DARCZYŃCY w kolejności zupełnie przypadkowej: AVON Arleta Nowicka, Wioleta Kwiatek, Hubertus
Hubert Wojciech Student, OSP Skoki, Gościeniec Winnica Dorota i Zbigniew Kamińscy, Gospodarstwo Agroturystyczne Młyn - Ruda, Drogeria LuAna Agnieszka Podraza, Sklep Nika Małgorzata Zrobczyńska, Sklep
„Kuferek”, Dorota i Adam Mrozińscy, Sylwia Bigos Tupperware, Komisariat Policji w Skokach, Księgarnia
Muszyńscy, Salon Tatuażu D.L. Tattoo Dariusz Lis, VA-BANK Pilaczyńscy, Szkiełko-Optyk Skoki, Sklep „Szpila”, Sklep M&D Style, Sklep KRAM, Wesoła Minka, Aquapark Wągrowiec, Lech Poznań, Wielspin Wągrowiec, Głos Wągrowiecki, Franciszek Szklennik, Kwiaciarnia Bacara Zofia Gronowska, Sklepy wielobranżowe
SZYSZKA Grzegorz Owczarzak, Sklep „Bielizna dla Ciebie” Eugeniusz Woźniak, Rodzinna szafa Magdalena
Klewenhagen, NEVE Natalia Kałasz, Butik odzieżowy, ANNA Arleta Grab, Gnieźnieńskie Stowarzyszenie
Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy w Gnieźnie, Gabinet Kosmetyczno-Fryzjerski Magdalena Bartkowiak, MAX-SPORT, Sklep Sportowy Sławomir Kucharski, ZM „BYSTRY” Artykuły drogeryjne, Beauty Nails- stylizacja paznokci Romka Nowak, Gabinet kosmetyczny „URODA” Kinga Anders, Pizzeria Italiana Skoki Ewa Kopeć, Spartakus siłownia sportowa, Zajazd Łakina Wągrowiec, Auto Plutek Wulkanizacja Skoki,
Stylizacja paznokci Katarzyna Bystra-Żelazna Skoki, Hubert Lupa Fotografia, Gabinet Kosmetyczny Natalia Basińska, Sklep MAL-BUD Piotr Janka, Urząd Miasta i Gminy Skoki, RAF-CAR Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Ubezpieczenia Iwona Cieślowska-Kurek, Pizzeria Verona, Tatiana Kubiak, Leszek Dominiczak,
Multiagencja Mariola Nowakowska i Anita Pudliszak, Gabinet odnowy biologicznej Anna Modlibowska, Zakład stolarsko-tapicerski Deminiak Mateusz, Adam i Jolanta Łosiniec, Beata i Arkadiusz Druciarkowie, Pracownia artystyczno-krawiecka ADELKA, Agencja Promocji i Reklamy KSZ Krzysztof Szmania, Papirus Zenon
Czerwiński, Julmex wynajem dmuchańców, Ber-Tex Komis Rzeczy Używanych z Niemiec i Holandii, MINI-MARKET „TINA”, Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Akademia Rozwoju”, Agnieszka Fertsch, Studio gimnastyki artystycznej „Feniks”, Wiesław Berendt Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Skokach, Sklep Wędkarski Jarosław i Krzysztof Fertsch, Agroturystyka MORELOWY SAD, Andrzej Surdyk,
Karol Kłos, BUTRANS - POZNAŃ, Gabinet Kosmetyczny „Sylwia” Sylwia Witkowska, Zakład fryzjerski Nina Greser-Janowska, Lokal Stary Fortepian, OSKP Dambro, Foto Video Handel Ewa Rybicka, Kwiaciarnia Pachnący Bukiecik, Pralnia Szop
pracz Damian Góralski, Aleksandra i Wiesław Łączyńscy z Potrzanowa, Maria i Grzegorz Gatkowscy, Sklep „Goja” Małgorzata Dziurka, Sklep Livio Paweł Kubicki, Irena Orchowicz, Jadwiga Ranke, FOTESKA Kinga Lubawa, B&BW Technika,
Bartosz Wiśniewski, Jan i Janina Dziurka, Iwona Migasiewicz, Kazimiera Głazowska, Rescue Med. Krzysztof Tyborski,
Restauracja „Trzy smaki”, Adam Błażejewski, Zuzanna Kozdęba, Barbara Czarczyńska, Usługi transportowo-koparkowe Sękowski Mirosław i Rafał, Gospodarstwo pasieczne Cezary Fliszkiewicz.
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KAWIARENKA ORKIESTROWA
W holu hali każdy kto poczuł głód lub pragnienie mógł je zaspokoić. O różnorodność menu zadbał i je ufundował Catering Bartosz Wołkow. Były potrawy zimne i gorące, zupy i drugie dania. Placki upieczone i podarowane zostały przez sołtysów następujących sołectw: Bliżyce, Brzeźno, Budziszewice,
Glinno, Grzybowo, Kakulin, Kuszewo, Lechlin, Lechlinek, Łosiniec, Niedźwiedziny, Potrzanowo, Rejowiec, Roszkowo, Rościnno, Sławica, Stawiany.
Pieczywo do kawiarenki podarowała Piekarnia EMKA i ODNOWA, smalec i
ogórki: Ewa Rozmarynowska i Marlena Wojciechowska, kiełbasę na grilla oraz cały grillowy zestaw - Jolanta i Andrzej Jarzembowscy LEWIATAN.
Wystrój kawiarenki zapewniła Katarzyna Magda, a jedzenie wydawały panie z PZERiI w Skokach w osobach: Małgorzata Florysiak, Barbara Rochowiak, Iwona Ranke, Kazimiera Głazowska, Aurelia Ludzkowska, Danuta
Jakszewska, Halina Pruss i Barbara Mielcarek. Harcerze ze skockich drużyn: Focus i Hyce z powodzeniem grillowali w kilkuzmianowych zespołach:
Andrzej, Edward i Małgosia Surdykowie, Weronika Konowalska, Ola Nawrot, Ania Zrobczyńska i Paweł Sommerfeld. Było nawet stoisko z watą cukrową Wioletty Krupeckiej, która uzyskany utarg w części przekazała na rzecz
WOŚP. DZIĘKUJEMY najmocniej!!!

ZDJĘCIA NA PAMIĄTKĘ
I PRĄD BEZ PRZERWY
Ponad 250 zdjęć ku wspomnieniom orkiestrowego grania można oglądać
dzięki Kindze Lubawej - Fotografia FOTESKA. Za kilka godzin nieprzerwanego fotografowania dziękujemy najserdeczniej!!!
Dzięki Firmie Agregaty Polska z Poznania otrzymaliśmy na dzień Finału
agregat prądotwórczy.
Tegoroczna WOŚP zagrała pod dobrym aniołem. Ten użyczony przez Wiesława Berendta - Dyrektora Szkoły Podstawowej strzegł ze sceny skockiego grania. Dzieci szkolne pod opieką Renaty Stróżewskiej, Małgorzaty
Zaganiaczyk i Natalii Klimas stworzyły kilkadziesiąt latawców. To dzięki nim hala wyglądała niecodziennie. Dyrekcji Szkoły kłaniamy się dodatkowo za ufundowanie medali na Wielkoorkiestrowy Turniej Piłki Siatkowej.
Dziękujemy!!!

BEZPIECZNIE W HALI I NA ULICACH
Niezwykle istotne było zapewnienie kwestującym wolontariuszom oraz widzom w hali bezpieczeństwa. Zadbali o nie bezproblemowo funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Skokach oraz strażacy z OSP w Skokach. Nad kontrolowaniem podniesionych w wyniku licytacji ciśnień czuwał Krzysztof Tyborski
z Rescue Med. O bezpieczny przebieg wośpowych działań zadbała natomiast
Agencja Ochrony Osób i Mienia Artur Bondar wraz z Tygryskiem Bondim.
Agencja Bond Guard Security konwojowała ponadto do poznańskiego banku policzone pieniądze. DLA WAS WSZYSTKICH wielkie brawa i gorące podziękowania!!!

W imieniu Sztabu 1072, w skład którego
weszły: Gabriela Bałażyk, Anna Maciąg,
Monika Sierschuła, Aleksandra Gajewska, Sylwia
Popadowska i Justyna Kraczek - Hagdan,
z orkiestrowym SIE MA - Elżbieta Skrzypczak.

Luty 2018
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Informacje

o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ
GMINY SKOKI XXXVI sesja Rady Miejskiej
11 stycznia 2018 r. z udziałem 12 radnych obradowała Rada Miejska
Gminy Skoki. Obrady odbywały się pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Arkadiusz Sommerfeld.

5. Uchwałę nr XXXVI/283/2018 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
na lata 2018-2020 dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

W rezultacie rozpatrywanych spraw i prowadzonych obrad Rada podjęła 7 następujących uchwał:
1. Uchwałę nr XXXVI/279/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych, przedszkoli niepublicznych
oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skoki, a także trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Zgodnie ze swym zadaniem Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
będący samorządowym zakładem budżetowym jest zobowiązany planować
budowę i modernizację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Dlatego też opracował Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Na Lata 2018-2020. Zgodnie z
obowiązującym prawem „Plan” ten podlegał uzgodnieniu przez Burmistrza, a
po spełnieniu tego wymogu winien być uchwalony przez Radę, co też nastąpiło w drodze podjęcia w/w uchwały.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2018 r. zmieniła się podstawa prawna do
udzielania określonych w uchwale dotacji dla szkół i przedszkoli oraz innych
form wychowania przedszkolnego - dotychczas był to art. 80 ust.4 i art. 90
ust. 4 ustawy o systemie oświaty, a obecnie art.38 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przy niezmienianiu postanowień i uregulowań treści
swej uchwały nr XXIV/177/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Rada była zobowiązana nadać jej nową podstawę prawną.
Nastąpiło to drogą podjęcia tej uchwały.
2. Uchwałę nr XXXVI/280/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolu
publicznym, prowadzonym przez Gminę Skoki.
W związku ze zmianą uregulowań ustawowych - dotychczasowe uregulowania określone w ustawie o systemie oświaty określone zostały w ustawie
o finansowaniu zadań oświatowych - Rada zobowiązana była podjąć nową
uchwałę regulującą określone w jej tytule zagadnienia.
Podjęta uchwała ustala 1 zł opłaty za korzystanie przez dziecko z każdej
rozpoczętej godziny zajęć, przekraczających 5 godzin dziennie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Skoki. Obejmuje
ona wszystkich uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 6 lat. Uchwała określa też zasady obniżenia oraz warunki zwolnienia z tej opłaty.
3. Uchwałę nr XXXVI/281/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowych w Sławicy.
Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę Skoki od
właścicieli nieruchomości niezabudowanych w Sławicy - działek nr: 32/9 o
pow. 0,0165 ha, 32/12 o pow. 0,0105 ha, 515 o pow. 0,0060 ha i 524 o pow.
0,0082 ha, zapisanych w KW PO1B/00049079/9. Nabycie tych działek pozwoli poszerzyć będącą drogą gminną ulicę Gacką, co poprawi przejezdność i
bezpieczeństwo korzystających z tej ulicy.
4. Uchwałę nr XXXVI/282/2018 w sprawie zmiany uchwały NR
V/38/20003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2003 roku w
sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Skokach i powołania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.
Uchwałą tą Rada zmieniła załącznik do swej uchwały nr V/38/2003 z dnia
29 stycznia 2003 r. Załącznik ten w istocie określa Statut Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, a jego zmiana oznacza uchwalenie nowego Statutu tego Zakładu. W myśl tej zmiany do podstawowych zadań Zakładu należy w szczególności „budowa, rozbudowa i modernizacja sieci oraz urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych”.

6. Uchwałę nr XXXVI/284/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
część miejscowości Skoki.
Omawianą uchwałą Rada zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część
miejscowości Skoki w rejonie ulicy Zamkowej, Wągrowieckiej, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.
7. Uchwałę nr XXXVI/285/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości zabudowanej położonej w Potrzanowie.
Uchwałą tą Rada postanowiła przeznaczyć do sprzedaży zabudowaną budynkiem gospodarczym działkę nr 772/2 o powierzchni 0,2553 ha położoną
w Potrzanowie przy skrzyżowaniu ulic Skockiej i Szkolnej. Działka ta, wraz z
przylegającą działką nr 762/22 zabudowaną obiektem byłej szkoły, na podstawie umowy dzierżawy obowiązującej do 31 października 2029 roku użytkowana jest przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie, na
cele związane z prowadzeniem przedszkola. W związku z tym, że dzierżawca widzi potrzebę i celowość dalszego inwestowania i rozwijania prowadzonej działalności oświatowej na wymienionych nieruchomościach, jeśli będą
one stanowiły jego własność a nie przedmiot dzierżawy, Rada postanowiła
działkę te przeznaczyć do sprzedaży, co nastąpiło drogą podjęcia omawianej
uchwały.
W trakcie Komunikatów i wolnych wniosków:
W nawiązaniu do podjętej przez Radę uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki - rejon ulicy Zamkowej, Wągrowieckiej,
Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego:
- właściciele działek nr 199/1, 199/2 i 319/26 Paulina Radecka-Kamińska
i Sławomir Kamiński zainteresowani budową na tej działce trzykondygnacyjnego budynku mieszkalno - użytkowego (garaże w części podziemnej, lokale
użytkowe na parterze oraz mieszkania na 1 i 2 piętrze), przedstawiali argumenty przemawiające za uwzględnieniem ich koncepcji, z możliwością dochodzenia odszkodowania w przypadku nie uwzględnienia ich wniosku łącznie;
- właściciele nieruchomości sąsiadujących z w/w nieruchomością - Marzena i Jarosław Adamscy, Ilona Piotrowicz i Wiesław Kruczek, przedstawiali argumenty przeciwko planowanej budowie, m.in. natury ekologicznej - zanieczyszczanie powietrza przez parkujące samochody przyszłych mieszkańców,
zagrożenie bezpieczeństwa dla dzieci przez zwiększony ruch samochodowy
oraz ogólny wzrost zagrożenia bezpieczeństwa i spokoju na osiedlu.
Wszystkie podjęte uchwały wraz z pozostałymi materiałami będącymi
przedmiotem obrad sesji oraz z protokołem obrad znajdują się do wglądu w
Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisku ds. Rady i jej organów - pokój nr 10
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://skoki.nowoczesnagmina.pl
		
Edmund Lubawy
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XXXVII sesja Rady Miejskiej
30 stycznia 2018 r. z działem 14 radnych odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Obrady prowadził przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza obrad sprawowała radna Wiesława Surdyk Fertsch.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 6 następujących
uchwał:
1. Uchwałę nr XXVII/286/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.
Podejmując tę uchwałę Rada Gminy akceptowała zawarte w dniu
11.12.2017 r. porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim oraz
gminami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Metropolii Poznań, tj. Miastem Poznaniem oraz Powiatami Poznańskim i Wągrowieckim i Gminami Czerwonak,
Murowana Goślina, Skoki, Wągrowiec i Gminą Miejską Wągrowiec, w którym
wszystkie strony zadeklarowały chęć podjęcia wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Gołańcz.
W porozumieniu tym strony ustaliły, że wykonanie zawartego porozumienia będzie regulować umowa o udzielenie dotacji celowej Województwu
Wielkopolskiemu w okresie trzyletnim, począwszy od roku 2018. Zawarcie
tej umowy wymaga podjęcia odpowiednich uchwał przez właściwe organy
uchwałodawcze samorządów poszczególnych szczebli, w tym także przez Radę Miejską Gminy Skoki. Dlatego zgodnie z treścią niniejszej uchwały Rada
upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do zawarcia umowy o przekazaniu z
budżetu Gminy do budżetu Województwa Wielkopolskiego łącznej kwoty
510 000,00 zł, w tym po 170 000,00 zł w latach 2018, 2019 i 2020.
2. Uchwałę nr XXXVII/287/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
działki 102/10 w Lechlinku.
Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na zakup stanowiącej własność
osób fizycznych działki nr 102/10 o powierzchni 0,1360 ha położonej w Lechlinku (obręb Lechlin) zapisanej w KW PO1B/00055915/7. Nabyta nieruchomość, przez którą przebiega wodociąg gminny oraz sieć gazowa zostanie
przeznaczona na poszerzenie drogi publicznej.
3. Uchwałę nr XXXVII/288/2018 w sprawie zwolnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy
nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2017 roku.
Uchwałą tą Rada zadecydowała o zwolnieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy Skoki nadwyżki
środków obrotowych, ustalonej na koniec 2017 roku w wysokości 156 343,13
zł, z równoczesnym nałożeniem na Zakład obowiązku przeznaczenia tej nadwyżki na modernizację ujęcia wody na Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie.
4. Uchwałę nr XXXVII/288/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale budżetowej na 2018 rok.
Uchwałą tą zmiany jakie zaszły w trakcie wykonywania budżetu w roku
2018 Rada wprowadziła do swej uchwały budżetowej na rok 2018.
W rezultacie tych zmian planowane dochody budżetu zwiększono o kwotę
33 889,01 zł - kwota ta stanowi dotacje jaka Gmina otrzyma na zadanie pn.
„Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”.
Równocześnie planowane wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę
468 649,01 zł, przy czym m.in:
- wprowadzono kwotę 170 000,00 uchwaloną przez Radę na dotację dla
Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na „Dofinansowanie Funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”,
- 100 000,00 przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach i w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem
ich otoczenia na cele społeczno - kulturalne”,
- 450 000,00 zł zaplanowano na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach”,
- zmniejszono o 400 000,00 planowane wydatki na „Budowę zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie” oraz o 15 000,00
na „Rewitalizację budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp. i
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w Roszkowie”.
Po tych zmianach budżet Gminy Skoki na rok 2018 wynosi łącznie 48 310
744,90 po stronie dochodów i 54 199 038,33 po stronie wydatków.
5. Uchwałę nr XXXVII/289/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 20182036.
Omawianą uchwałą zmiany wynikające z uchwały nr XXXVII/288/2018
Rada wprowadziła do załączników nr 1 i 2 swej uchwały nr XXXV/275/2017
w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata
2018-2036.
6. Uchwałę nr XXXVII/290/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
gruntów we wsi Rejowiec.
Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na nabycie w drodze przetargu od
Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa działki nr 21 o pow. 0,5400 ha w
Rejowcu zapisanej w KW PO1B/00050094/0. Nabycie przedmiotowej działki pozwoli Gminie Skoki na poszerzenie istniejącej drogi w Rejowcu (działka
nr 11) oraz umożliwi wyznaczenie na gruncie tej działki nowej drogi łączącej
„Centrum” z zapleczem rolniczym wsi Rejowiec.
Wszystkie podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy. Wszystkie też wraz z Protokołem sesji znajdują się
do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na
stanowisku ds. Rady i jej organów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Skoki na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl
Edmund Lubawy

Spotkanie z burmistrzem

Kolejne spotkanie burmistrza z mieszkańcami gminy odbyło się 26
stycznia i poświęcone było omówieniu gminnych inwestycji.
Po oficjalnym powitaniu przybyłych gości burmistrz Tadeusz Kłos przedstawił wymaganą przepisami PKP procedurę przy wykonaniu dodatkowego
przejścia przez tory kolejowe na terenie dworca w Skokach od strony osiedla mieszkaniowego. Temat ten był wielokrotnie poruszany, niestety uwarunkowania prawne i własności terenu nie pozwalają na lokalizację przejścia w
miejscu, w którym postulowali mieszkańcy tego terenu.
W dalszej kolejności zostały przedstawione zrealizowane zadania inwestycyjne w 2017 r. Na wykazie tym pojawiły się liczne przedsięwzięcia związane z przebudową dróg oraz otoczenia dworca w Skokach. Nie pominięto wykonanych prac związanych z remontem mieszkań komunalnych i socjalnych.
Najdłuższą listę pozycji do zaprezentowania na spotkaniu stanowiły gminne
inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 r. Przedstawiony również został wstępny harmonogram ich realizacji.
Adam Zdanowski
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Informacje

o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki
ferycznych, które w przyszłości pozwolą prowadzić planowe prace remontowe, jeżeli uda się pozyskać kruszywo w wymaganej ilości.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość.

Zebranie sołtysów

Adam Zdanowski

Uwaga na gorący popiół!

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2018, gospodarka finansowa, równanie i wałowanie dróg, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
gospodarka odpadami z naciskiem na nieczystości płynne oraz ustalenie
terminarza zebrań wiejskich to główne tematy spotkania sołtysów z burmistrzem i pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Skoki w czwartek, 8 lutego.

Apelujemy, aby nie wrzucać gorącego popiołu do pojemników na odpady komunalne. Niesie to ze sobą ryzyko w postaci zniszczenia pojemnika,
strat materialnych u właściciela, jak i przedsiębiorcy zajmującego się odbiorem odpadów komunalnych oraz możliwości wystąpienia ryzyka dla
zdrowia i życia mieszkańców.
Gorący popiół wrzucony do pojemnika, a następnie do pojazdu zajmującego się wywozem odpadów komunalnych, grozi podpaleniem. Należy zatem
wrzucać tylko popiół zimny. Nie należy studzić popiołu wodą ponieważ występuje ryzyko, że w minusowych temperaturach popiół przymarznie do dna
pojemnika na odpady komunalne, co utrudnić może odbiór odpadów. Przypominamy również, że popiół należy wrzucać tylko i wyłącznie do pojemnika
na odpady zmieszane.
Poniżej przedstawiamy zdjęcie ku przestrodze.

Karolina Stefaniak

Trudna sytuacja
na drogach gruntowych

Występujące od kilku miesięcy obfite opady deszczu spowodowały
znaczne pogorszenie stanu technicznego dróg gruntowych na terenie całej gminy. Mamy świadomość zaistniałej sytuacji i zdajemy sobie sprawę, że
są one trudne do pokonania, a w niektórych fragmentach nawet nieprzejezdne dla pojazdów osobowych. Zalegająca na powierzchni drogi woda powoduje, że ich naprawa ze względów technicznych staje się również niemożliwa.
Po tak nasiąkniętym gruncie niemożliwy staje się dojazd ciężkich pojazdów
z kruszywem. Dodatkowo rozgarnięcie kruszywa w błocie nie przyniesie spodziewanego efektu, wręcz przeciwnie - spowoduje to jeszcze większe zniszczenie nawierzchni drogi. Prowadzenie prac naprawczych ciężkim sprzętem
w takich warunkach jest bezcelowe, tak ze względów technicznych, jak i finansowych.
Drugim, niespotykanym dotąd problemem, jest trudność w zakupie kruszywa. Firmy z Poznania, od których od lat kupowaliśmy kruszywo, nie posiadają
go aktualnie w ofercie sprzedaży i nie wiadomo, kiedy będzie. Miejscowy wykonawca ze Skoków nie ma możliwości dostarczenia go w wymaganej ilości
z uwagi na niemożliwość transportu po nasiąkniętym wodą placu.
W chwili obecnej zmuszeni jesteśmy czekać na poprawę warunków atmos-

Plac im. Władysława Gąski
nagrodzony
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że gmina Skoki ponownie została laureatem Konkursu pn. Działania proekologiczne i prokulturowe w
ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, organizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono projekt „Żywa lekcja historii”nadanie nazwy placowi w Skokach – Plac im. Władysława Gąski – żołnierza
września 1939 roku, w kategorii lokalne oddziaływanie w zakresie działalności prokulturowej.
W zgłoszeniu opisano obchody niecodziennej sesji Rady Miejskiej Gminy
Skoki, która miała miejsce w setną rocznicę urodzin Władysława Gąski – rozpoczętej złożeniem kwiatów na grobie śp. podporucznika Wojska Polskiego,
mszy świętej odprawionej w intencji zmarłego, wspomnień rodziny czy wy10

stąpienia obecnego na sesji kombatanta. Kolejno poinformowano o pracach
związanych z rewitalizacją placu (przeprowadzonych w 2016 roku).

Po dokonaniu kwalifikacji wszystkich zgłoszonych projektów Zespół Sędziów Sprawozdawców Konkursu zakwalifikował podanie Gminy Skoki do
dalszego etapu konkursu.
W dniu 12 września ub. przedstawiciele Kapituły Konkursu przeprowadzili wizję lokalną. Podczas prezentacji omówiono biografię Władysława Gąski,
zaprezentowano dokumentację fotograficzną, a obecny na sali Łukasz Ogórkiewicz (wnuk Władysława Gąski) przedstawił rodzinne pamiątki i wspomnienia. Następnie zaproszono członków jury na zrewitalizowany plac w Skokach.
Pod koniec 2017 roku miało miejsce uroczyste podsumowanie Konkursu
pn. Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. „Żywa lekcja historii” została nagodzona, a Gminie Skoki przyznano tytuł laureata konkursu oraz nagrodę pieniężną. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wykonanie tablicy pamiątkowej na
placu im. Władysława Gąski – żołnierza września 1939 roku.
Mamy nadzieję, że poprzez zgłoszenie opisanego projektu w konkursie dokonania Władysława Gąski stały się bliższe nie tylko skockiej społeczności.
Aleksandra Frankowska

Zasady przyjęcia dziecka
do przedszkola publicznego
prowadzonego przez Gminę
Skoki
Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka mają dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie gminy
Skoki. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe / Dz.U. z 2017 r., poz.59 z późn.zm. / Są to: wielodzietność
rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową, 5-cio punktową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego w sytuacji, kiedy przedszkole nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria, które zostały ustalone przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXVIII/211/2017
z dnia 30 marca 2017 r. Tzw. „kryteria gminne” mają różną wagę punktową.
Najwięcej, bo aż 5 punktów otrzyma kandydat, którego rodzice bądź opiekunowie prawni są osobami pracującymi, prowadzą działalność gospodarczą
bądź pobierają naukę w systemie dziennym. Tą samą liczbę punktów otrzyma
kandydat, którego rodzina jest objęta opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w
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Skokach. W sytuacji, kiedy rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola,
to otrzyma on 3 punkty. Najmniej, bo tylko 1 punkt, zostanie przyznany kandydatowi, którego rodzeństwo, rodzice bądź opiekunowie prawni uczęszczali
do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wniosku o
przyjęcie do przedszkola. Oświadczenie to może podlegać weryfikacji przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora przedszkola.
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 w Przedszkolu Samorządowym
im. Kubusia Puchatka w Skokach rozpoczyna się od dnia 21.02.2018 r., a jej
szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki.
Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-6 lat zachęcam do skorzystania z oferty Przedszkola Samorządowego im. Kubusia
Puchatka w Skokach.
					
Beata Nowak-Szmyra

Kryteria rekrutacji do klasy
pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem
prowadzącym jest Gmina
Skoki
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Skokach przyjęte zostaną dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W roku szkolnym
2018/2019 szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Skoki zobowiązana jest do stosowania na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów i odpowiadających im punktów, które
zostały określone Uchwałą Nr XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej Gminy
Skoki z dnia 30 marca 2017 r.
Najwięcej, bo aż pięć punktów może zdobyć kandydat, którego rodzic lub
opiekun prawny jest osobą samotnie wychowującą dzieci. Trzy punkty będą
przyznane jeżeli rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły. W przypadku, gdy rodzice lub rodzeństwo kandydata są absolwentami danej szkoły, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyznane mu zostaną
dwa punkty.
Z kolei jeden punkt otrzyma kandydat, którego dziadkowie zamieszkują w
obwodzie danej szkoły.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wniosku o
przyjęcie do szkoły. Oświadczenie to może podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Skokach rozpoczyna się od dnia 12.02.2018 r., a jej szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki.
Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 6-7 lat zachęcam do skorzystania z oferty Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Skokach.
						
Beata Nowak-Szmyra
Z początkiem roku 2018 Urząd Miasta i Gminy w Skokach,
w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, uruchomił płatności
w kasie UMiG kartą płatniczą oraz BLIKIEM.
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Informacje

o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

„PRZEŻYŁEM (AM) Z TOBĄ TYLE LAT”
- CZYLI ZŁOTE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
30 stycznia na zaproszenie Burmistrza Tadeusza Kłosa do Sali ślubów
Urzędu Stanu Cywilnego w Skokach przybyło 6 par małżeńskich, świętujących w roku 2017 Złote Jubileusze Małżeństwa. Nasi „Złoci Jubilaci”, w
roku 1967 piękni i młodzi, znajdowali się wśród wielu ludzi, którzy w różnych
gminach i w różnych parafiach wstąpili w związki małżeńskie i założyli rodziny. Dzisiaj łączy ich to, że wszyscy są mieszkańcami gminy Skoki, którą uznali za swe miejsce na ziemi oraz to, że w związkach swych pokonując własne
słabości i przeciwności losu przetrwali ponad 18 250 dni i nocy. Wśród nich
były dni radosne, ale były też i dni pełne smutku oraz troski o los swych najbliższych.
Nasi dostojni goście: Lucyna i Bogdan Nowiccy, Bożena i Bronisław Walkowiakowie, Melania i Bogusław Marciniakowie, Stefania i Kazimierz
Błażejewscy, Maria i Zbigniew Kaczmarkowie oraz Elżbieta i Andrzej Ludwiczakowie, uroczystości jubileuszowe w gronie rodziny i przyjaciół przeżywali już w stosownym czasie a wizyta w Urzędzie stanowiła dopełnienie
tych uroczystości. Ich uwieńczeniem był moment, gdy burmistrz Tadeusz Kłos
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy udekorował
ich medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uroczystej dekoracji towarzyszyły też osobiste gratulacje i życzenia skierowane do Jubilatów przez
burmistrza.
Szczególnie wzruszającym był moment, gdy zainspirowani przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joannę Wolicką-Przywarty Jubilaci, dziękując
swym współmałżonkom za wspólnie przebytą drogę, wypowiedzieli cytowane słowa:

„Dziękuję Ci Żono, Dziękuję Ci Mężu
- że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”
W trakcie uroczystości Jubilatki obdarowane zostały bukietami kwiatów a
wszyscy Jubilaci pamiątkowym dokumentami i upominkami. Było też wspólne
zdjęcie oraz kameralne spotkanie przy kawie i wspaniałym torcie, połączone
z nieodzownym i miłym toastem lampką szampana za zdrowie i dalsze szczęśliwe życie Jubilatów.
Teraz też przedstawiciele prasy mieli możność rozmowy z „bohaterami”
uroczystości i z możliwości tej skorzystał m.in. i na jej podstawie postacie Jubilatów czytelnikom „Wiadomości Skockich” przybliżył piszący te słowa.
Mieszkańcy Skoków, Lucyna z domu Raczyńska i Bogdan Nowiccy. Ślubowali 25 marca 1967 r. w USC w Skokach a sakramentalne „Tak” przed ołtarzem powiedzieli sobie w tym samym dniu w kościele pw. Świętego Jakuba
Apostoła w Budziszewku. Po ślubie zamieszkali w Potrzanowie, a od 3 lat są
mieszkańcami Skoków. Pani Lucyna pracowała w Zakładach Regeneratu oraz
w Zakładach „Stomil” w Bolechowie, a pan Bogdan w Przedsiębiorstwie Wodno-Melioracyjnym w Obornikach oraz w Nadleśnictwie Łopuchówko. Pani
Lucyna od wielu lat była aktywnym członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w
Potrzanowie a po zamieszkaniu w Skokach działa w Oddziale Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach. Państwo Nowiccy wychowali pięcioro
dzieci - trzy córki oraz dwóch synów i cieszą się posiadaniem czterech wnuczek i czterech wnuczków.
Mieszkańcy Wysokiej, Bożena z domu Słomka i Bronisław Walkowiakowie. Ślubowali 8 kwietnia 1967 r. w USC w Skokach a swą wolę przed Bogiem
potwierdzili w tym samym dniu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu. Wkrótce po ślubie objęli gospodarstwo rolne po rodzicach
pani Bożeny, które prowadzili do czasu przekazania go na rzecz syna Macieja.
Państwo Walkowiakowie wychowali trzech synów i są szczęśliwymi dziadkami dwóch wnuczek i pięciu wnuczków.
Mieszkańcy Lechlina, Melania z domu Matuszak i Bogusław Marciniakowie. Ślubowali 16 września 1967 r. w USC w Skokach i śluby swe w tym

samym dniu potwierdzili w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa w Lechlinie. Po ślubie zamieszkali w Lechlinie, gdzie pani Melania pracowała w
przedszkolu, a następnie zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem
dzieci. Pan Bogusław pracę zawodową związał z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną. Prowadził też własną działalność gospodarczą a obecnie pomaga
wnukowi w prowadzeniu firmy przewozowej. Pan Bogusław zawsze interesował się sportem, był i do dzisiaj pozostaje aktywnym kibicem i członkiem
Zarządu Klubu Sportowego „Wełna” w Skokach. Państwo Marciniakowie wychowali dwóch synów i szczycą się posiadaniem dwóch wnuczek i wnuczka.
Mieszkańcy Lechlina, Stefania z domu Gramza i Kazimierz Błażejewscy. Ślubowali 30 września 1967 r. w USC w Wągrowcu a swą wolę przed
kapłanem potwierdzili w tym samym dniu w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa w Pruścach. Po ślubie małżonkowie zamieszkali w Lechlinie.
Pani Stefania pracowała w miejscowej Szkole Podstawowej a pan Kazimierz
w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Państwo Błażejewscy wychowali dwie
córki i dwóch synów. Cieszą się też z dwóch wnuczek i sześciu wnuczków oraz
z dwóch prawnuczek i prawnuczka.
Mieszkańcy Kakulina, Maria z domu Potocka i Zbigniew Kaczmarkowie.
Ślubowali 21 października 1967 r. w USC w Poznaniu a mówiąc sakramentalne „TAK” swą wolę w obliczu Boga potwierdzili w tym samym dniu w kościele pw. Świętego Stanisława Kostki w Poznaniu. Małżonkowie zamieszkiwali
i pracowali w Poznaniu. W roku 1986 spełnili swe marzenie o zamieszkaniu
na wsi i nabyli nieruchomość w Kakulinie, a w roku 1998 r. zostali mieszkańcami Kakulina. Państwo Kaczmarkowie wychowali dwóch synów i są dumni z
posiadania trojga wnucząt.
Mieszkańcy Sławicy, Elżbieta z domu Schmidt i Andrzej Ludwiczakowie.
Ślubowali 25 grudnia 1967 r. w USC w Poznaniu i w tym samym dniu swą wolę
uroczyście wypowiedzieli przed ołtarzem w Bazylice Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Poznaniu. Po ślubie zamieszkali i pracowali w Poznaniu, a w
roku 2010 w poszukiwaniu spokoju i kontaktu z naturą zdecydowali się na zamieszkanie w Sławicy. Państwo Ludwiczakowie wychowali córkę i syna i doczekali się dwóch wnuczek.
Przyłączając się do życzeń składanych Jubilatom w roku jubileuszowym, w imieniu redakcji „Wiadomości Skockich” i współmieszkańców
Miasta i Gminy Skoki życzymy im wielu szczęśliwych dni i lat życia w miłej i serdecznej atmosferze i cieszenia się szczęściem swych najbliższych.
Edmund Lubawy
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OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
nazwa stanowiska pracy:
podinspektor ds. zamówień publicznych
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz
obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach
wynosił mniej niż 6%.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe;
• znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy
prawo budowlane;
• doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
• umiejętność czytania map, biegła obsługa komputera (w tym programy
kosztorysowe oraz AutoCad).
Kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do
czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się
nieposzlakowaną opinią.
Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
Dodatkowymi atutami, uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:
• wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub inne techniczne
(inżynierskie);
• uprawnienia budowlane;
• doświadczenie w pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z wymaganiami, bądź doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym;
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
2. Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami;
3. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów drogowych;
Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny;
• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
• Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• Kserokopie świadectw pracy – dotyczy kandydatów ze stażem pracy;
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe;
• Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli kandydat takimi dysponuje);
• Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego
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(dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie przepisów lub umów przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
• Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych - wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość
lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi
z ustawy;
Proponowane warunki zatrudnienia:
Wyłoniony w drodze naboru kandydat otrzyma następujące warunki
pracy:
Umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy, następnie po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym)
lub po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego, umowę o pracę na czas
nieokreślony.
Praca w godzinach pracy Urzędu, zasadniczo w budynku Urzędu,
z koniecznością wyjazdów na teren gminy. Praca związana jest z obsługą
interesantów.
1. Dokumenty aplikacyjne powinny byś własnoręcznie podpisane
i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 28 lutego
2018 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11,
62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor
ds. zamówień publicznych).
2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje
data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.
3. Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Urzędu.
Regulamin dostępny jest również w BIP Urzędu.
4. Druki kwestionariusza osobowego można pobrać w sekretariacie
Urzędu bądź z BIP Urzędu.
5. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Sekretarz
Gminy, nr tel. 061 8925 800.
6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos
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Oświata
Z ŻYCIA SZKÓŁ
STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO „TĘCZA”
„Chwalcie Pana bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!”
(Ps 150)
Każdy z nas powinien być wdzięczny za talent, który otrzymał, ciągle go
rozwijać i dzielić się nim. Z takim przesłaniem wybraliśmy się 13 stycznia
2018 r. do Katedry Poznańskiej na XXII (a nasze drugie) SPOTKANIE FLAŻOLECISTÓW PRZY BETLEJEMSKIM ŻŁÓBKU – „Śladami Trzech Króli”.

19 stycznia 2018 r. w Jabłkowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka połączona z Dniem Seniora. Dzieci z przedszkola zaprezentowały taniec oraz zaśpiewały piosenkę dla przybyłych gości. Natomiast
dzieci ze szkoły opowiedziały historię Bożego Narodzenia w formie jasełek.
Wszystkie wystąpienia dzieci bardzo podobały się widowni, o czym świadczyły ogromne brawa. Jednymi z przybyłych gości byli pan Tadeusz Kłos - Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz pani Blanka Gaździak - Sekretarz Miasta i
Gminy Skoki, którym składamy serdeczne podziękowania za piękny i smaczny tort dla wszystkich gości i dzieci. Po poczęstunku dzieci z kółka tanecznego zaprezentowały swoje układy taneczne, po których zaprosiły na scenę do
wspólnego tańca babcie i dziadków.
Podziękowania dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników, którzy włączyli się do przygotowania uroczystości, a gościom za przybycie i wspólną zabawę. Zapraszamy już za rok!!!

Dzień Babci i Dziadka
Dnia 22 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00 odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Katedra poznańska tradycyjnie zamieniła się w miejsce kolędowania dzieci i
młodzieży, którzy przybyli z kilkudziesięciu parafii Archidiecezji Poznańskiej.
Każdy uczestnik (było nas 1 700) spotkania prowadzonego przez ks. Jana
Markowskiego otrzymał śpiewnik z najpiękniejszymi, najbardziej popularnymi polskimi kolędami i tabulaturą flażoletową. Flażoletowe kolędowanie rozpoczęło o godzinie 10:30 wspólną próbą poszczególnych kolęd. O godzinie
11:00 rozpoczęło się nabożeństwo słowa, następnie powitano wszystkich
przybyłych flażolecistów, wyczytując listę uczestników. Podczas nabożeństwa flażoleciści zagrali 11 kolęd. O godzinie 12:00 odmówiony został Anioł
Pański, Jego Ekscelencja Bp Grzegorz Balcerek udzielił błogosławieństwa, a
na koniec wyszedł do dzieci i pobłogosławił kolędników. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu i już umówiliśmy się na kolejne najważniejsze w tym roku
spotkanie, które odbędzie się 7 kwietnia 2018 r. z okazji dziękczynienia za
1050 lat pierwszego biskupstwa w Polsce oraz w 100. rocznicę odzyskania
niepodległości.
Anna Mazurek

Dzień Seniora w Jabłkowie

Kierownik filii, p. Piotr Wiśniewski, powitał ciepłymi słowami obecnych
oraz w imieniu swoim i całej społeczności szkoły złożył serdeczne życzenia.
Zaproszeni goście przy słodkim poczęstunku, pysznym torcie przygotowanym przez p. Martę Zywert, podziwiali naszych uczniów w występach artystycznych. Po występie uczniowie obdarowali swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Następnie był czas na rozmowy,
dzielenia się wrażeniami i wspomnieniami w towarzystwie swoich ukochanych wnuków.
Joanna Tomczak

III szkolny konkurs wiedzy
ogólnej Omnibus 2018.
6 lutego 2018 r. w Rejowcu odbył się konkurs sprawdzający wiedzę
ogólną uczniów klas I-III. To już trzeci taki konkurs w naszych szkołach.
Do zmagań o tytuł Omnibusa przystąpiło po dwóch uczniów z każdej zgłoszonej klasy. Dzieci zostały podzielone na 3 zespoły według poziomów edukacyjnych - klasy pierwsze, klasy drugie i klasy trzecie. Uczniowie pisali test,
odpowiadali na pytania z różnych dziedzin wiedzy i odgadywali nazwy i zastosowanie rozmaitych przedmiotów codziennego użytku. Zmagania uczestników śledzili nauczyciele przydzielając punkty za każdą prawidłową odpowiedź. Nie obyło się bez dogrywki wśród uczestników z klas III, ale zwycięzca
może być tylko jeden.
Tytuł Omnibusa w tym roku szkolnym otrzymali:
Wśród klas I - Gracjan Zdanek SP Jabłkowo - filia Rejowiec
Wśród klas II - Marcel Biedny SP Jabłkowo - filia Lechlin
Wśród klas III - Paulina Baniecka SP Jabłkowo - filia Rejowiec
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Lekcje biblioteczne

Pozostali uczestnicy konkursu:
SP Jabłkowo: Julia Bocian kl. I
Amadeusz Saukens kl. I
Natalia Ćwiklińska kl. II
Małgorzata Szymczak kl. II
Eryk Eliński kl. III
Oliwia Sypniewska kl. III
SP Jabłkowo, filia Lechlin: Martyna Czarnecka kl. I
Gabriel Zasadzińskai kl. I
Wiktoria Włodarczak kl. II
Jakub Dobrochowski kl. III
Jakub Bezulski kl. III
SP Jabłkowo, filia Rejowiec: Julia Przybylska kl. I
Jakub Rozmiarek kl. II
Gracjan Różagórski kl. II
Weronika Stasiak kl. III
ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY ZA ROK!

W ostatnim tygodniu stycznia uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej
w Jabłkowie z filiami w Rejowcu i Lechlinie uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wągrowcu. Tematyka spotkań: „Razem z Anarukiem poznajemy Grenlandię”,
„Multimedialny Świat Juliana Tuwima”, „Multimedialny Świat Jana Brzechwy”.
Dzieci miały też możliwość zwiedzenia biblioteki i poznania specyfiki pracy
bibliotekarza. Spotkania przebiegały w bardzo miłej atmosferze i pozwoliły
uczniom bliżej poznać omawianą tematykę.
Justyna Graczyk

Tłusty Czwartek
Tłusty Czwartek to ulubiony dzień w roku każdego łasucha i zawsze
przypada w ostatni czwartek karnawału. Co wypada zjeść w taki dzień?
Oczywiście pączki i faworki, najbardziej smakują te wykonane własnoręcznie, tak jak u nas w Lechlinie.
Joanna Tomczak

Karnawał w szkole
w Jabłkowie

Próbny alarm pożarowy

Karnawał to czas zabaw i balów maskowych, rozpoczynający się w
Święto Trzech Króli i trwający do wtorku poprzedzającego Środę Popielcową.

W dniu 10 stycznia 2018 r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej
szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły.

Polskie słowo „karnawał” to zapożyczenie z włoskiego carnevale, oznaczające „pożegnanie mięsa”. Stąd w tym wesołym czasie na stołach dominują potrawy mięsne oraz słodkie przekąski. Chcemy zjeść ich jak najwięcej, by nie
brakowało ich nam podczas trwania Wielkiego Postu. Chętni uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie uczestniczyli w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez panie M. Lewicz, E. Grzelczyk i M. Przybysz. Zabawa odbyła się
w piątek 26 stycznia. Prowadząca zabawę pani Małgosia Lewicz zadbała o to,
aby uczniowie bawili się w tańcu oraz podczas różnych konkurencji i zabaw
na wesoło. Niektórzy uczniowie przyszli na bal w pięknych, ciekawych strojach karnawałowych - wyglądali bardzo barwnie. Spotkanie rozpoczęło się od
tańca kotylionowego. Kotyliony nawiązywały do różnych postaci bajkowych
i filmowych. W tańcu więc spotkali się Jacek i Agatka, Piękna i Bestia, Maja
i Gucio, Shrek i Fiona… Był także taniec z balonem, gorące krzesła, Labado,
Makarena, Kaczuszki, muzyczny pociąg i wiele innych. Na zmęczonych tancerzy czekały kanapki przygotowane przez dziewczynki z klasy V i VII oraz napoje. Zabawa była bardzo udana, nikt nie podpierał ścian, wszyscy wyszli ze
szkoły z uśmiechem na twarzy. Do zobaczenia na zabawie witającej wiosnę!

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w
wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu - 3 długich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Ewakuacji przyglądał się nasz gość druh Piotr Kaczmarek z OSP w Skokach, który
był pod wrażeniem sprawnie przeprowadzonej akcji. Następnie druh przekazał uczniom wiele cennych wskazówek, dotyczących bezpiecznego zachowania się, nie pomijając sytuacji związanych z zimą i lodowiskami. Dzięki spotkaniu uczniowie utrwalili sobie wiadomości na temat bezpiecznych zachowań
i zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu. Dziękujemy druhowi Piotrowi
Kaczmarkowi za atrakcyjne i ważne zajęcia, a wszystkim strażakom z okazji
Nowego Roku życzymy wielu sukcesów i dziękujemy za trud i ofiarną służbę.
Joanna Tomczak

E. Grzelczyk, M. Przybysz
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Oświata
Z ŻYCIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ im. Adama
Mickiewicza w Skokach
Wojewódzki Konkurs
Geograficzny

ny sprzęt domowy. Pod patronatem Samorządu Uczniowskiego, w zespołach
klasowych, przez okres czterech tygodni zbieraliśmy monety. Uzbierała się
całkiem pokaźna górka grosza, licząca prawie dwadzieścia tysięcy monet, o
łącznej wartości 517 złotych i wadze prawie 50 kg. Do akcji włączyło się 18
zespołów klasowych. Rekordzistą okazała się klasa 3a, której udało się zebrać
69,49 zł. Kamil Dokuczał towarzyszył w przekazaniu kartonów z pieniędzmi
pracownikowi Poczty Polskiej w Skokach.
W imieniu organizatorów szkolnej zbiórki bardzo dziękuję wszystkim zespołom klasowym i wychowawcom za zaangażowanie i udział w akcji.
Małgorzata Zrobczyńska

Bezpieczeństwo
i pierwsza pomoc

19 stycznia 2018 r. w Poznaniu odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra
Szymańska. Test jak zwykle był o wysokim stopniu trudności. Obejmował zagadnienia z geografii fizycznej, społeczno - gospodarczej i regionalnej świata
ze szczególnym uwzględnieniem kontynentu azjatyckiego. Aleksandra, dzięki swej wytrwałości i ogromnej pracy pozalekcyjnej, wypadła bardzo dobrze,
a do tytułu finalisty zabrakło jej tylko 2,5 pkt. (żeby przejść do etapu woje16 stycznia gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Ochotniczej Strawódzkiego trzeba było uzyskać minimalnie 40 z 50 punktów). Śmiało można
ży Pożarnej w Skokach: p. Piotra Kaczmarka, p. Adama Świętka oraz p.
powiedzieć, że uczennica w naszej szkole z geografii nie ma sobie równych.
Dariusza Jahnza. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zasadami bezJest najlepsza, a zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością zaprocentują w
piecznego zachowania w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
dalszej edukacji.
Strażacy przeprowadzili warsztaty z udziałem uczniów. Pokazali co kolejno
								 należy robić, aby pomóc osobie poszkodowanej. Pamiętając o kolejności dziaOpiekun: Małgorzata Dudek
łań i wskazówkach uczniowie udzielali pierwszej pomocy, wykonywali masaż

,,Góra Grosza”

serca. Natomiast prezentacja sprzętu specjalistycznego oraz możliwość założenia niektórych elementów stroju strażackiego była nie lada atrakcją.
Wioleta Grzegorzewska

Literackie święto Dziadków

,,Góra Grosza”- to ogólnopolska akcja organizowana przez Towarzystwo
Nasz Dom, w którą kolejny już raz włączyli się uczniowie naszej szkoły.
Celem akcji jest zbiórka polskiego bilonu o różnych nominałach i przekazanie
pieniędzy do organizatora akcji, który zaopatruje domy dziecka w niezbęd-

Od trzech lat w Szkole Podstawowej w Skokach realizowany jest program „Czytanie łączy pokolenia”. W styczniu bieżącego roku nad książką
pochylili się dziadkowie uczniów klas pierwszych i drugiej, którzy wprowadzili swoje pociechy do literackiej krainy magii. Najpiękniejsza proza
sprzed lat i ponadczasowe teksty poetyckie przywołały dawne wspomnienia
i połączyły nicią porozumienia dwa tak odległe światy. Dzieci z zainteresowaniem słuchały recytacji swoich dziadków, ciesząc się wspólnie spędzonym
czasem.
Program „Czytanie łączy pokolenia” to inicjatywa, dzięki której wszyscy,
bez względu na wiek, odnajdują wspólny język. Literatura przełamuje wszelkie bariery, uczy zrozumienia, rozwija wyobraźnię i sprawia, że w zgiełku codzienności przestajemy spoglądać na zegarek.
Realizacja programu jest możliwa dzięki aktywnej postawie rodziców,
dziadków, nauczycieli, uczniów oraz wszystkich osób zainteresowanych
rozbudzaniem pasji czytania.
16

Składam serdeczne podziękowania Państwu: Stanisławowi Kidzie, Marii Majsner, Jadwidze Milibrand, Danucie Szymaś oraz Janowi Szymkowiakowi, którzy poświęcili swój
wolny czas, by poprowadzić młode pokolenie ścieżką literackich wrażeń. To dzięki ich zaangażowaniu odbyły się cztery owocne spotkania, za sprawą których dzieci uświadomiły
sobie, że czytanie to doskonała forma wspólnego spędzania czasu oraz sposób na pielęgnowanie wzajemnych relacji.
Lidia Eksler

Z wizytą w mieście koziołków
O tym, że prawdziwe piękno ukryte jest w sercu przekonali się uczniowie klas 6b i 6c, którzy 5 lutego uczestniczyli w pokazie filmu „Cudowny
chłopak”. Szóstoklasiści z przejęciem śledzili losy bohatera ze zdeformowaną
twarzą. Seans poprzedzony był wykładem na temat aktywności sportowej osób
niepełnosprawnych. Prelekcję wygłosili panowie ze Stowarzyszenia „Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań”, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich. To niecodzienne spotkanie połączone z seansem filmowym było okazją do
refleksji na temat wartości zdrowia oraz ciekawym sposobem na rozbudzenie
dziecięcej empatii, wrażliwości i tolerancji.
Szóstoklasiści odwiedzili również nowoczesny budynek Biblioteki Raczyńskich, gdzie uczestniczyli w lekcji na temat historii książki oraz zapoznali się
z postacią hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Mieli także okazję doskonalić umiejętność wyszukiwania pozycji książkowych w katalogach internetowych.
Pobyt w stolicy Wielkopolski uwieńczył spacer uliczkami Starego Rynku, podczas którego uczniowie podziwiali wspaniałą zabudowę. Wszystkich zachwyciły kolorowe fasady zabytkowych kamienic oraz renesansowy ratusz z wieżą
i koziołkami.
						
Iwona Woźniak
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Oświata

PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ
Z PUNKTU WIDZENIA PSYCHOLOGII PRACY
Czynniki decydujące o trafnym wyborze zawodowym:
• Czynniki wewnętrzne - związane z rozwojem ogólnym i zawodowym
człowieka oraz jego cechy indywidualne.
• Czynniki zewnętrzne - sytuacyjne i wychowawcze związane z wyborem
zawodu.
Szkolne doradztwo zawodowe - ma służyć kreowaniu sytuacji wychowawczych, czyli czynników zewnętrznych, tak by pozytywnie wpływały na możliwie dużą grupę czynników wewnętrznych.
Sukces na polu doradztwa zawodowego wiąże się:
1. Ze znajomością siebie samego, czyli:
• z realistycznym postrzeganiem przez kandydata własnej osoby
• jego pozytywnymi relacjami z ludźmi
• odpornością na zmiany i stałą ciekawością poznawczą
• umiejętnością stawiania sobie celów i ich planową realizacją
2. Z praktyczną umiejętnością poszukiwania pracy, czyli:
• z wiedzą o prawach rządzących rynkiem pracy
• ze znajomością specjalistycznych metod i standardów rekrutacji
pracowników
• z umiejętnością utrzymania pracy.
Funkcją osoby prowadzącej orientację zawodową na potrzeby młodzieży i dorosłych nie jest proste uzyskiwanie kompromisu między wymaganiami
jednostki a społeczeństwa, a raczej pokazanie jednostce możliwości, jakie
stwarza społeczeństwo, by mogła wybrać spośród nich te, które zaspokoją jej
potrzeby i aspiracje.
Poradnictwo zawodowe - trwająca w czasie relacja między doradcą a
klientem. Związek ten ma ułatwić zrozumienie siebie, odkrycie i spożytkowanie swoich mocnych stron, tak by mógł on działać efektywnie i podejmować właściwe decyzje zawodowe. Poradnictwo zawodowe - jest procesem
interpersonalnym, którego celem jest towarzyszenie jednostce w sytuacji
rozwoju kariery. Podstawowym zadaniem szkolnego poradnictwa zawodowego jest wspieranie uczniów przy wyborze ścieżek edukacyjnych (charakter bardziej dyrektywny).

Masz problem z wyborem szkoły?
Chcesz więcej wiedzieć na temat zawodów? Chcesz poznać własne predyspozycje zawodowe?
Przyjdź do doradcy zawodowego, który pomoże Ci rozwiązać Twój
problem!!!
• informatory o zawodach,
• teczki informacji o zawodach,
• ulotki informacyjne,
• filmy o zawodach,
• komputerowe testy do badania predyspozycji zawodowych,
• programy komputerowe dotyczące planowania ścieżki edukacyjnej.
Pracownia doradcy zawodowego wyposażona jest w komputer do dyspozycji uczniów, aby mogli w sposób profesjonalny zaplanować swoją karierę
zawodową.
Zadaniem doradcy zawodowego jest przygotowanie uczniów do właściwego wyboru szkoły i zawodu poprzez:
• prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących
uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcie roli zawodowej,
• konsultacje i porady indywidualne z wykorzystaniem systemu
multimedialnego,
• pomoc w wyborze szkoły i zawodu uczniom z problemami zdrowotnymi,
• wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych.
W najbliższym czasie czeka nas: organizacja imprez szkolnych takich jak
„TARGI EDUKACYJNE SZKÓŁ”, „DRZWI OTWARTE”, „SZKOLNE GIEŁDY
SZKÓŁ I ZAWODÓW”. To wszystko czeka nas jeszcze w tym roku szkolnym, a czasu jest coraz mniej. Zapraszam więc każdego, kto ceni komunikatywność, empatię, szacunek dla autonomii ucznia, otwartość na problemy ucznia, dyskrecję, umiejętność wzbudzania zaufania, umiejętność
współpracy, przedsiębiorczość.
Pedagog szkolny - doradca zawodowy
Krzysztof Ołdziejewski
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Czysta gmina
Czy umiesz palić w piecu tak, by oszczędzić nawet 30% paliwa?
Czy na pewno umiesz palić w piecu?
Ja nie umiem palić w piecu? A może: dziadek nie umie palić w piecu? Albo mama?
Tak, święte oburzenie to pierwsza reakcja na zarzut o braku umiejętności prawidłowego wykonywania naszych codziennych czynności. Może jednak warto
chwilę zastanowić się nad tym czy coś, co robimy od zawsze - robimy prawidłowo? Wieloletni kierowca nie zawsze jest dobrym kierowcą… rutyna bywa zgubna
nawet dla mistrza. Doświadczenie to jedno, nawyki - nie zawsze dobre - to druga strona medalu.

Rodzaje opału i jego kaloryczność.
Na początek podsumujmy wybrane rodzaje opału i porównajmy ich kaloryczność - czyli ilość ciepła jaką uzyskamy ze spalenia tej samej ilości opału. Nie analizujemy tutaj kosztów, jedynie ilości opału i to, co osiągamy z jego spalania.

Paliwo/wartość opałowa

min

max

jednostka

Gaz płynny (propan-butan)

46000

47000

kJ/kg

Gaz ziemny GZ-50

31000

Węgiel kamienny

26000

30000

kJ/kg

Koks

27000

30000

kJ/kg

Miał węglowy

17000

26000

kJ/kg

Drewno liściaste (wilgotność 15-18%)

14700

15800

kJ/kg

kJ/m3

To porównanie wskazuje wyższość kaloryczną gazu
nad węglem, natomiast ogromna różnica jest w kaloryczności drewna w porównaniu z gazem.
Co to oznacza w praktyce? Musimy spalić dwa razy
więcej kg drewna niż węgla i prawie trzy razy więcej niż gazu aby ociągnąć podobną temperaturę! To
istotne między innymi ze względu na ilość spalin, jakie
powstaną.

(źródło: wegiel.edu.pl)
Prawidłowe spalanie to spalanie bez dymu.
Jeśli nie masz możliwości wymiany starego pieca węglowego na gazowy, to pamiętaj o tym, by dbać o jego stan, stosować
paliwa wysokiej jakości oraz odpowiednią technikę palenia.
Jaki jest jej sekret? Rozpalanie od góry!
Rozpalanie od góry obniża emisję pyłów zawieszonych
do atmosfery co najmniej o połowę, wytwarza o wiele mniej
dymu i sadzy oraz pozwala zaoszczędzić nawet do

30% paliwa. Pal w piecu ekologicznie i oszczędnie!
Te zasady dotyczą również spalania drewna.
Stosując tę metodę należy pamiętać o tym, by przed rozpaleniem umieścić więcej paliwa niż zwykle - proces palenia od
góry nie zakłada dokładania opału. Po wypaleniu porcji należy
rozpalić od nowa.
Opisana technika może być stosowana w kotłach z wlotem
powietrza pod ruszt.

/tworzymyatmosfere.pl/

(rys. czysteogrzewanie.pl)
Luty 2018
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki

FILHARMONIA Z GŁOSEM I GITARZKĄ
Podczas dwóch minionych wizyt w muzycznej starej kamienicy młodzi widzowie poznali Monię Kakofonię w roli sprzątaczki
i Brzdękobrzdęcego jako stylistę – fryzjera.
Monia udowodniła, że z piosenką pracuje się lepiej, a sprzątanie
w rytm muzyki skutkuje porządkiem i przyjemnością wykonywanej
pracy. W dodatku Monia wyprała nuty, dzięki czemu odkryła u siebie
najstarszy instrument świata. Dzieci z Biblioteki już wiedzą, że tym
instrumentem jest GŁOS!!! Nasza Kakofonia zaśpiewała arię operową. O jak pięknie! Zachwycali się widzowie.
Fryzjer Brzdękobrzdęcy czesał wszystkie włosy. Nie odpuszczał
szczególnie tym zwichrzonym, niesfornym i nieuporządkowanym.
Z Gitarzką czesu czesz nie udało się. Było za to brzdęku brzdęk.
Najmłodsi poznali brzmienie trzech gitar: klasycznej (wyposażona
w sześć miękkich strun, gra stosunkowo cicho); basowej - ta najniżej gra i elektrycznej (by usłyszeć dźwięki należy podłączyć kabelki).
Jak zawsze podczas spotkań z Filharmonią było pomysłowo i bardzo
kształcąco. Dzieci obiecały, że będą używać głosu wyraźnie i poprawnie. Koncert gitarowy pozostanie długo niezapomniany.
Biblioteka dziękuje dyrekcji i nauczycielom przedszkola i szkoły
za udział dzieci w edukacyjnych spotkaniach z Filharmonią Pomysłów.
				
				
Elżbieta Skrzypczak

JAŚ I MAŁGOSIA
za parawanem
Jaś i Małgosia, bohaterowie baśni braci
Grimm, stali się motywem przewodnim sobotniego spotkania zorganizowanego w skockiej
książnicy. Młodzi skoczanie i ich rodziny mieli
okazję zgłębić tajniki sztuki powstawania lalek teatralnych oraz poznać tajemnice „wprawiania” ich w ruch, czyli ożywiania stworzonej
postaci. Zajęcia prowadzone były pod czujnym
okiem aktorki, Magdaleny Pawelec.
W trakcie warsztatów uczestnicy mogli przypomnieć sobie przygody dwójki dzieci pozostawionych w lesie przez ojca, którymi zaopiekowała się zła czarownica, wykonać pacynkę wybranej
przez siebie postaci oraz wziąć udział w mini
przedstawieniu.
Spotkanie odbyło się w sobotnie przedpołudnie, 27 stycznia, w Bibliotece Publicznej w
Skokach. Zorganizowane zostało z okazji obchodzonego wcześniej Dnia Babci i Dziadka, w ramach cyklu czytelniczego „Poczytaj mi babciu,
poczytaj dziaduniu…”. Zajęcia w ramach ww. cyklu odbyły się po raz drugi. W zeszłym roku młodzi skoczanie uświetnili ten dzień wspólnym czytaniem bajki
Marii Konopnickiej pt. „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Jak świętować będziemy za rok? Zobaczymy. Pomysłów nie brakuje. Jedno jest pewne: o naszych
dziadkach i babciach nie zapomnimy!
Wszystkim uczestnikom sobotnich warsztatów, którzy zdecydowali się spędzić miłe chwile z książką i nie tylko, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Sylwia Popadowska
20

Rozśpiewany Gościniec
Tradycją stały się spotkania śpiewacze w Gościńcu WINNICA w Sławicy. Trzecie, zatytułowane „Hej kolęda, kolęda”
odbyło się 10 stycznia 2018 r. Organizator - skocka Biblioteka
Publiczna zaprosiła do udziału w nim sześć seniorskich chórów. Ostatecznie przybyło pięć: Emerycki Zespół Śpiewaczy
Harfa ze Skoków, Chór Kanon z Mieściska, Zespół Śpiewaczy
Goślinianka z Murowanej Gośliny, Zespół Śpiewaczy Przemysław II z Rogoźna i Sonata - Zespół Śpiewaczy z Obornik.
Na wstępie przeglądu na gościnnej estradzie zaprezentowała się Grupa Artystyczna Skoczki. Radosne utwory o tematyce bożonarodzeniowej wprowadziły zebranych w sali artystów
w klimat iście świąteczny. Dużo wody w Wełnie upłynie, zanim
najmłodsi skoccy śpiewacy zasilą szeregi emeryckiego zespołu. Dzisiaj jednak wielką radość sprawia im śpiewanie wcześniej
urodzonym, co w rozśpiewanym tego dnia Gościńcu zostało docenione i nagrodzone gromkimi brawami.
O utrzymanie atmosfery bożonarodzeniowej zadbały wszystkie zespoły. Śpiewom towarzyszył dźwięk instrumentów. Na fortepianie przygrywał Remigiusz Śmigiel, na trąbce zaś dyrygent Ireneusz Mazurek. O poetycką nutę zadbała Ewa Szatkowska z Rogoźna. W swoim żywiole był Antoni Wiśniewski, który
podczas spotkania pełnił rolę konferansjersko - wodzirejską. Wszak muzyka to naturalne środowisko dyrygenta Harfy, w którym czuje się on jak nuta na pięciolinii.
Główny cel spotkania, jakim jest integracja zespołów śpiewaczych działających w Wielkopolsce, zdaniem uczestników imprezy został w pełni osiągnięty.
Elżbieta Skrzypczak

Jedenastego po raz jedenasty
Trudno sobie wyobrazić nowy rok artystyczny w Skokach bez Koncertu Noworocznego. W czwartek jedenastego stycznia odbyła się jedenasta uczta
operetkowa. Mimo wyższej ceny biletu
wydłużyła się znacznie lista rezerwowa
uczestników wydarzenia. W Gościńcu
WINNICA w Sławicy organizująca koncert Biblioteka Publiczna podjęła 310
osób.
Nie zabrakło scenicznych debiutów.
Z powodzeniem odnalazł się na estradzie konferansjer Piotr Borowicz. Znany
w lokalnym środowisku redaktor „Podskoków” urzekł publiczność werwą
i rześkością wypowiedzi oraz… czerwoną
muchą pod szyją. Z niedowierzaniem i pełnym uznaniem przyglądały mu się także
wróble jego hodowli. O czym zaćwierkają… poczytamy niebawem.
Pełen wigoru i wodzirejskiej ikry,
z noworocznym zapałem i niespożytą
estradową energią Bartosz Kuczyk całym sobą porwał noworocznych gości. Śpiewający artyści zadbali o utwory dotąd nieprezentowane podczas skockich
koncertów i rozkołysali w ich rytmie. O tło muzyczne po raz pierwszy zadbali instrumentaliści. Muzyka na żywo doceniona została gromkimi brawami. Niespotykane umiejętności taneczne oraz książęcy tytuł należeć mogły tego dnia jedynie do Mariny. Księżniczka Wschodu Słońca olśniła również wyjątkową urodą.
Organizująca koncerty Biblioteka dziękuje wspaniałej, rozśpiewanej publiczności za udział w wydarzeniu.
Elżbieta Skrzypczak
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„Sto lat” dla Jubilatów

brakowski - Sekretarz i Anna Kruk - Skarbnik. Zastąpili oni dotychczasowy
Zarząd, którego członkom ze względu na wiek i stan zdrowia coraz trudniej
było kierować organizacją i działać na rzecz jej członków.

9 stycznia - kolejne zebranie plenarne Oddziału Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. I znów z ust ponad stu koleżanek i kolegów popłynęło gromkie „Sto lat”, które przekształciło się w wiązankę pieśni jubileuszowych.

W ten sposób grono „emerytów” uhonorowało przeżywające rok Złotych
Godów dwie pary małżeńskie: Witolda i Barbarę Tokarskich oraz Franciszka
i Sławomiłę Baranowskich. Obecni nasi Złoci Jubilaci są mieszkańcami Skoków i kiedyś aktywni zawodowo, dzisiaj pełnią żywot emerytów. Nie oznacza
to bynajmniej bezczynności i poddania się nudzie. Obie pary od kilku lat są
członkami skockiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i
w pełni uczestniczą w jego wszelkich poczynaniach. Pan Witold jest zastępcą
przewodniczącego Oddziału i wraz z żoną Barbarą działa też w Emeryckim
Zespole Śpiewaczym „Harfa”. Z kolei pan Franciszek jest działaczem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i wraz z żoną przynależą do Koła Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz do Koła Miłośników
Miasta Skoki i Ziemi Skockiej.
Członkowie zarządu Oddziału w imieniu koleżanek i kolegów „emerytów”
swych Jubilatów obdarzyli koszami słodyczy, a oni odwdzięczając się ofiarowali wszystkim „słodkie co nieco”.
Po tym miłym akcencie powrócono do spraw organizacyjnych związanych
z opłacaniem rocznych składek oraz dotyczących działalności kulturalnej i turystyczno-wypoczynkowej. Przedstawiciele zarządu m.in. przedstawili terminy tegorocznych kilkudniowych pobytów: w Łazach, w Iwoniczu Zdroju i w
Ciechocinku oraz wyjazdu do Świnoujścia połączonego z rejsem do Kopenhagi i terminy wyjazdów na pływalnię w Wągrowcu. Omówiono też zasady i
terminy regulowania odpłatności za poszczególne imprezy. Zachęcono członków do udziału w dniu 14 stycznia w 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz dzień wcześniej - 13 stycznia w VI Marszu Po Zdrowie oraz w
Koncercie Grupy Mo Carta w dniu 24 lutego - na ten Koncert zainteresowani
mogli nabyć bilety w trakcie zebrania.
Edmund Lubawy

Spotkanie świąteczno noworoczne członków Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Miłym przeżyciem dla członków podopiecznych skockiego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej stało się zorganizowane
przez Zarząd Koła w dniu 25 stycznia spotkanie świąteczno - noworoczne. W tym miejscu przypominamy, że obecny Zarząd Koła tworzą członkowie
nadzwyczajni przyjęci do Koła w dniu 24 stycznia 2017 i w tym samym dniu
wybrani do Zarządu, w składzie Andrzej Surdyk - Przewodniczący, Piotr Ba-

W trakcie trzygodzinnego spotkania, które swą obecnością zaszczycił też
przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa, w przyjacielskiej atmosferze przedstawiciele dwóch pokoleń (obecny Zarząd to dzieci i wnuki śp. kombatantów) przy herbacie i kawie oraz słodkich wypiekach przygotowanych
przez panie związane z Zarządem, złożyli sobie życzenia noworoczne, snuli wspomnienia o minionych czasach, o koleżankach i kolegach, którzy odeszli oraz o bieżących sprawach środowiska. „Seniorzy” nie szczędzili też słów
uznania za pamięć o nich samych i o ich codziennych sprawach. Dziękowali
też za działania Zarządu, które doprowadziły do uzyskania przez nich pomocy finansowej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych od Zarządu Głównego Związku Kombatantów w Warszawie. Uczestniczące w spotkaniu członkinie - podopieczne obdarowane zostały też mogącymi im w jakimś
stopniu umilić życie słodkimi upominkami.
Nie wszystkim podopiecznym stan zdrowia pozwolił na udział w spotkaniu.
Dlatego też nazajutrz - 26 stycznia - jego organizatorzy odwiedzili nieobecnych w miejscach zamieszkania, gdzie wraz z życzeniami obdarowali ich słodkimi upominkami.
Koło Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych jest Organizacją Pożytku Publicznego i może korzystać z 1 % podatku dochodowego przy rozliczaniu zeznań podatkowych. Dlatego też Zarząd Koła za naszym pośrednictwem prosi mieszkańców o deklarowanie 1%
podatku przy wypełnianiu zeznań podatkowych za rok 2017.
							
Edmund Lubawy

Czas kolędowania
W piątkowe popołudnie, 13 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej UMiG
Skoki rozlegały się dźwięki gitary i było słychać śpiew kolęd. To członkowie miejscowego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się, by tradycyjnie w tym
czasie przy akompaniamencie Piotra Babrakowskiego kolędować, wspominać przodków oraz rozmawiać na temat działalności Koła.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością prezes Zarządu Głównego TPPW
Tadeusz Musiał oraz członek tegoż Zarządu Jan Janiszewski. To oni właśnie
wespół z Zarządem skockiego Koła wręczyli kolejnym osobom honorowe odznaki „Wierni Tradycji”. W tym roku otrzymali je: Urszula Jerzak, Wojciech
Krupecki i Piotr Babrakowski. Natomiast wszyscy członkowie otrzymali
bieżący egzemplarz Rocznika Oświatowo-Historycznego Zarządu Głównego
TPPW 1918/1919.
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15 grudnia po raz pierwszy w historii Kakulina odbyło się spotkanie opłatkowo - wigilijne dla seniorów naszego sołectwa. Uroczystość zaszczycił proboszcz ks. Mirosław Węglarz, który przywiózł ze sobą opłatek, którym połamał się z obecnymi, złożył życzenia, odczytał fragment Ewangelii i odmówił
modlitwę przed posiłkiem. Na stole nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych
potraw, kawy oraz słodkich pierników. O świąteczny nastrój, przyozdabiając
choinkę, zadbała Magdalena Gruszka a Zbigniew Kaczmarek przekazał piękne kwiaty. Nie zabrakło kolęd. W spotkaniu wzięło udział 36 seniorów. Uroczystość zakończyło podziękowanie sołtysa Mariana Gruszki: za skorzystanie z zaproszenia i przybycie, za serdeczne słowa oraz miłą atmosferę.
Sołectwo Kakulin

W dalszej części wieczoru głos zabrał Grzegorz Misiak - członek Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie a także
członek skockiego Koła TPPW. Zebrani mieli okazję poznać sylwetkę naczelnego dowódcy Powstania Wielkopolskiego zaprezentowaną w bardzo ciekawy i skrupulatny sposób. Grzegorz Misiak przedstawił mnóstwo faktów z zawodowej i prywatnej biografii generała, dodając wiele - dotychczas zupełnie
nieznanych szerszemu gremium - ciekawostek, na które sam natrafił badając
od lat losy bohatera i jego rodziny.
Na zakończenie spotkania prezes Krzysztof Jachna przypomniał zadania
członków Koła na najbliższe miesiące, które podporządkowane będą przygotowaniom do obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
przypadającej 27 grudnia 2018 r. Wtedy też zakończy się wieloletni projekt
poszukiwania informacji o powstańcach z Ziemi Skockiej, a jego zwieńczeniem będzie ufundowanie kolejnej, uzupełniającej i ostatniej tablicy pamiątkowej znajdującej się na bramie cmentarza parafialnego w Skokach.
Ponawiamy więc w tym miejscu po raz kolejny apel i serdecznie zachęcamy do zgłaszania do końca stycznia br. informacji dotyczących powstańców wielkopolskich, których do tej pory nie uwzględniliśmy na wspomnianych tablicach pamiątkowych.
				
Tekst: Iwona Migasiewicz
				
Zdjęcia: Dorota Mrozińska

Uroczystości
w sołectwie Kakulin

V Powiatowy Turniej
Halowej Piłki Nożnej
Ochotniczych Straży Pożarnych
Powiatu Wągrowieckiego
20 stycznia w hali Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Kcyńskiej w Wągrowcu doszło do spotkania druhów reprezentujących OSP z terenu powiatu
wągrowieckiego. Do turnieju zgłosiło się łącznie 6 drużyn. Gminę Skoki
reprezentowali druhowie z OSP Kakulin. Mecze rozgrywano w systemie
każdy z każdym. Po zaciętej i wyrównanej walce ostateczna klasyfikacja
przedstawia się następująco:
I miejsce OSP Damasławek
II miejsce OSP Kakulin
III miejsce OSP Runowo
Najlepszy bramkarz: Radosław Weichert (OSP Kakulin),
najlepszy strzelec: Patryk Poprawski (OSP Gołańcz),
najlepszy zawodnik: Daniel Stróżewski (OSP Damasławek).
Organizatorem turnieju był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Wągrowcu. Patronat honorowy nad turniejem objął starosta Tomasz Kranc.

Od gminnych Dożynek upłynęło już sporo czasu, jednak sołtys Kakulina
Marian Gruszka nie zapomniał o swoich mieszkańcach, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości święta plonów.
Panie, które zrobiły i zaprezentowały wieńce dożynkowe, pani Starościna
Dożynek Małgorzata Bielawska oraz drużyna, która brała udział w Turnieju Sołectw i zajęła III miejsce, spotkali się przy wspólnym biesiadnym
stole 9 grudnia, a smakołyki przygotowały panie Judyta Przysiek i Zofia
Gruszka.

Drużyna OSP Damasławek reprezentować będzie powiat wągrowiecki
w turnieju wojewódzkim, który odbędzie się 4 lutego w Grodzisku Wielkopolskim.
Serdecznie gratulujemy druhom z OSP Kakulin sukcesu drużynowego oraz
indywidualnego!
Kinga Pilna
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Wyzwoleńczy
Turniej Strzelecki
20 stycznia 2018 r. w siedzibie Bractwa Kurkowego w Skokach odbył
się XI Memoriał Braci Kurkowych im. Stanisława Glinkiewicza i Edmunda
Maćkowiaka.
Uroczystość rozpoczęła się uroczystym apelem i odśpiewaniem hymnu

Z kolei rozpoczęły się Turnieje indywidualne, w ramach których odbyły się:
- Turnieje Otwarte dla wszystkich a wśród nich (obok nazwy konkurencji
podajemy nazwiska zdobywców 3 pierwszych miejsc):
Strzelanie Punktowe:
- w kategorii pań: I - Zofia Koteras, II - Halina Wojciechowska, III - Elwira
Stoińska
- w kategorii panów: I - Mikołaj Koteras, II - Paweł Ślósarczyk, III - Mariusz
Kielma
- w kategorii najmłodszych strzelców: Anna Frąckowiak
- w kategorii młodych strzelców: I - Adam Balicki, II - Kasper Grzegorzewski, III - Albert Grzegorzewski
Strzelanie do Tarczy Darczyńców: wygrał i tarczę zdobył Mikołaj Koteras,
II - Mariusz Kielma, III - Krzysztof Jachna
Strzelanie o Puchar Skoków: I miejsce wraz z Pucharem zdobyła Zofia Koteras, II miejsce - Mikołaj Koteras, III - Przemysław Bagrowski
Skocki XI Memoriał Braci Kurkowych im. Stanisława Glinkiewicza i
Edmunda Maćkowiaka zakończyło strzelanie do Tarczy Brackiej (ograniczone do członków Bractwa). Strzelanie to wygrał i Tarczę Bracką zdobył
Przemysław Bagrowski. II miejsce zajął Krzysztof Jachna a III Krzysztof Migasiewicz.
Najcelniejszy strzał dnia oddał Mariusz Kielma.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a zdobywcy I, II i III
miejsc przewidziane w Regulaminie tarcze lub puchary.
O aprowizację uczestników Turnieju zadbał organizator i wszyscy mogli
skorzystać z bufetu szwedzkiego, z gorących kiełbasek, kawy i herbaty oraz
ze słodkich wypieków.
Stanisław Grzegorzewski

brackiego. Prezes Bractwa Krzysztof Jachna w krótkich słowach zreferował
przebieg styczniowych wydarzeń 1945 r., które zakończyły okupację hitlerowskich Niemiec na Ziemi Skockiej i zaznaczył, że ich upamiętnieniu poświęcony jest obecny Turniej Strzelecki. Z kolei:
- Król Żniwny AD 2017 Paweł Ślósarczyk wszystkim uczestnikom Turnieju
życzył celnego oka i samych dziesiątek,
- Wicestarosta Michał Piechocki w imieniu własnym i władz powiatu przekazał uczestnikom życzenia noworoczne połączone z życzeniami sukcesów
w Turnieju.
Po słowach życzeń przedstawiono postaci patronów Memoriału - Katarzyna Dziel brata kurkowego Stanisława Glinkiewicza, a Arkadiusz Sommerfeld
brata Edmunda Maćkowiaka.
Po części ceremonialnej odbyły się Zawody Strzeleckie w różnych kate-

Wędkarze podsumowali
dokonania roku 2017
i ustalili plany na rok 2018

goriach. Rozpoczął je Wyzwoleńczy Turniej Strzelecki, w którym uczestniczyło 14 czteroosobowych drużyn. Nagrodą główną Turnieju był Puchar
Przechodni, który pokonując rywali zdobyła reprezentacja Oddziału Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów występująca w składzie: Małgorzata Florysiak, Halina Wojciechowska, Janina Szymańska i Stanisław Grzegorzewski.
Drugie miejsce zdobyła drużyna Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej a trzecie Klubu Sportowego „Wełna”. Dalsze miejsca zajęły kolejno drużyny: Sołectwo Rejowiec, Budowlani Rosik, 72. Skocka Drużyna Wędrownicza „Focus”, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Ochotnicza Straż Pożarna
Skoki, Urząd Miasta i Gminy Skoki, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Sołectwo Rościnno, Koło PZW nr 120 Skoki i POD „Jedność” Skoki.
Po zakończeniu Turnieju burmistrz Tadeusz Kłos podziękował zawodnikom
za wspaniałą rywalizację, a Bractwu za kolejne jego zorganizowanie, po czym
wszystkim drużynom wręczył nagrody ufundowane przez Samorząd Gminy.

Minutą ciszy ku czci zmarłego kolegi Henryka Zywerta, 4 lutego 2018 r.
członkowie Koła nr 120 Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach rozpoczęli zebranie sprawozdawcze za rok 2017. W zebraniu uczestniczyło
37 członków a w charakterze gości szczególnych, swą obecnością zaszczycili je Burmistrz Tadeusz Kłos i przedstawiciel Zarządu Okręgu Poznańskiego PZW Leszek Czarnyszewicz oraz współpracujący z Kołem mieszkańcy miasta - właściciele „Łowiska u Leszka” - Teresa i Leszek Jankowscy.
W trakcie zebrania uczestnicy wysłuchali sprawozdań władz statutowych
Koła: rzecznika dyscyplinarnego, sądu organizacyjnego, prezesa, kapitana
sportowego, komisji egzaminacyjnej oraz skarbnika i komisji rewizyjnej. W
rezultacie członkowie jednogłośne zaakceptowali działalność Zarządu za rok
2017. Zgodnie z planem porządku obrad uchwalono też plan pracy Koła oraz
preliminarz budżetowy na rok 2018. Nie wchodząc w szczegóły planu pracy
pragniemy nadmienić, że Koło skorzystało z oferty przedłożonej przez przedstawiciela Okręgu, a zarazem przewodniczącego Koła Wędkarskiego „Troć” w
Karolewie Leszka Czarnyszewicza. W rezultacie Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki po dwóch latach przerwy
powrócą „z wygnania” na teren Skoków i odbędą się 16 czerwca na jeziorze
Czarne Karolewo.
Tradycyjnie już, jak każdego roku, zebranie posłużyło do wręczenia wyróżnień i odznaczeń oraz do uhonorowania zasłużonych członków Koła.
W wyniku rankingu na najlepszego wędkarza minionego roku, tytuł Najlepszego Wędkarza 2017 roku zdobył i Puchar pamiątkowy z rąk Kapitana
sportowego Mariusza Kielmy otrzymał Leszek Stoiński.
Za szczególną aktywność i udział w organizacji zawodów wędkarskich i innych przedsięwzięciach Koła, pamiątkowymi statuetkami obdarowano: Andrzeja Janiszewskiego, Karola Neumanna i Jarosława Klewenhagena.
Za całokształt działalności przyznanymi przez Zarząd Okręgu Poznańskie-
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go PZW Odznakami Honorowymi „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego”, uhonorowani zostali: Piotr Konrad, Hubert Radziński i Andrzej
Janiszewski. Aktu dekoracji dokonał Leszek Czarnyszewicz.
Miłym akcentem zebrania stały się też wyrażone przez Zarząd i wręczone

przez Prezesa Jacka Dudka pamiątkowe podziękowania dla:
- Teresy i Leszka Jankowskich za 16 lat współpracy z Kołem i bezpłatne
udostępnianie „Łowiska” na organizację Pikniku i Zawodów Wędkarskich na
Dzień Dziecka,
- Krzysztofa Stoińskiego, Romana Stoińskiego i Roberta Orchowicza za
szczególne zaangażowanie i pomoc materiałową i sprzętową przy budowie
Stanicy wędkarskiej nad jeziorem Dzwonowskim.
Wędkarskie spotkanie w dniu 4 lutego zakończył wspólny poczęstunek,
przy którym już na luzie prowadzono rozmowy na interesujące uczestników
tematy.
Edmund Lubawy

Obecność najbliższych
to najlepsze lekarstwo
Rozmowa z księdzem prałatem Andrzejem Rygielskim - Prezesem Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, budowniczym wągrowieckiego hospicjum.
Czym tak naprawdę jest hospicjum?
Hospicjum nie jest miejscem, w którym ktokolwiek z nas chciałby się znaleźć. Jest jednak miejscem, które pozwala na przeżycie ostatnich chwil w jak
najlepszy sposób, bo to właśnie tutaj życie spotyka się ze śmiercią. To miejsce,
w którym dbamy o jak najwyższą jakość życia osób nieuleczalnie chorych. To
miejsce nadziei, co obrazuje fakt, że mieliśmy już w naszym hospicjum nawet
śluby, ale przede wszystkim - opieki nad chorymi, zapewniające chorym komfort przebywania do momentu naturalnego odejścia, od którego nie uciekniemy. Bo nie da rady. Hospicjum pozwala chorym na godne odejście z tego świata, spokojne pożegnanie się z tą częścią życia. Dlatego uważam, że hospicja to
placówki bardzo potrzebne.
Ludzie unikają tego trudnego tematu?
Współczesny człowiek najczęściej ucieka przed tematem dotyczącym
przemijania i śmierci, która choć nieuchronna, nigdy nie jest łatwa. W jej obliczu każdy czuje się zagubiony, przerażony. Niezależnie od tego, czy to, co
nieuchronne, dotyczy jego samego, czy jego najbliższych, nie potrafi poradzić sobie z uczuciami, w których z pewnością dominujący jest strach i rozpacz. Niejednokrotnie śmierci towarzyszy przecież ogromne cierpienie, ból
i straszna choroba. Nowotwory to główna przyczyna zgonów na świecie. Na
skutek chorób nowotworowych umiera ponad 8 milionów osób rocznie. W
Polsce rak zabija blisko 100 tysięcy osób, z czego około 94 tysiące umiera w
wyniku nowotworów złośliwych.
Czego najbardziej potrzebują chorzy?
Większość pacjentów potrzebuje obecności osób bliskich, a hospicjum daje taką możliwość. Niestety niejednokrotnie bliscy nie chcą, z różnych względów, odwiedzać chorych, a przecież to jest ten sam człowiek, tylko trochę
Luty 2018

zmieniony. Trzeba być z nimi, potrzymać za rękę. Nawet nic nie mówić. To nie
żadne frazesy z książek. Nie istnieją lepsze lekarstwa.
Czy to, co jest dzisiaj, wystarcza, ilu osobom terminalnie chorym służy obecnie wągrowieckie hospicjum?
Oddział jest już troszeczkę za mały. Warunki mamy dobre, ale pokoje przeważnie dwuosobowe. W hospicjum stacjonarnym przebywa 18 pacjentów, a
kontrakt NFZ mamy dla 15 chorych. Na przyjęcie pacjent musi oczekiwać w
kolejce. W ubiegłym roku pod opieką hospicjum domowego mieliśmy 484 pacjentów, co daje dziennie 40 osób, przy kontrakcie NFZ dla 30 chorych. W
hospicjum domowym czas oczekiwania wydłużył się z dwóch - trzech tygodni
do sześciu tygodni. Chciałbym przeprosić wszystkich, którzy czekają na miejsce. Przyznam, że czuję się z tym niekomfortowo. Przychodzą nieraz ludzie i
płaczą, że mają w domu leżącą osobę i sobie nie dają rady, a my nie jesteśmy w
stanie im pomóc, bo w hospicjum brakuje miejsc. Tutaj nie ma turnusu trwającego 7 czy 21 dni. Sprawa ta jest szczególnie bolesna, bo ci chorzy czekać nie
mogą, oni potrzebują pomocy natychmiast, a nie za miesiąc.
Specjalistyczna opieka, lekarstwa – to wszystko jest z pewnością bardzo
kosztowne…
Pomaga nam oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia - stąd są największe
pieniądze, jednak daleko niewystarczające na bieżące funkcjonowanie Hospicjum w standardzie, którego byśmy sobie życzyli, nie mówiąc już o planach na
rozwój. Dlatego właśnie pomoc samorządów oraz ludzi dobrej woli jest tak
dla nas ważna. Każda złotówka się liczy, bo dzięki tak pozyskanym środkom
możemy nadal działać. Po raz kolejny zwracamy się z prośbą do ludzi dobrego serca o przekazywanie 1% z podatku dochodowego na działalność
Hospicjum. Darmowy program do rozliczania PIT dostępny na stronie:
www.hospicjumwagrowiec.pl lub musolff.wagrowiec.bip.net.pl.

Przemyśl - Zdecyduj - Przekaż
dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu,
prowadzącego Hospicjum Miłosiernego Samarytanina.

KRS 0000058949
Mam nadzieję, że mieszkańcy powiatu wągrowieckiego będą nadal wspierać naszą misję, za co bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich chorych i całego zespołu.
Opracował: Stanisław Owsianny

PCK promuje
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu oraz Szkoła Podstawowa w
Skokach są organizatorami programu edukacyjnego „Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby PCK”, który realizowany jest wśród uczniów klas
trzecich. Program został opracowany przez Zarząd Główny PCK i realizowany jest wśród młodzieży na terenie całego kraju.
Celem programu jest promocja: zdrowia, bezpieczeństwa, higieny, przyrody i wartości humanitarnych. Koordynatorkami programu są nauczycielki
klas wczesnoszkolnych: Aldona Lubiatowska, Marika Wesołowska, Estera
Kruszka, Małgorzat Winkiel, Paulina Mączyńska i Jowita Maćkowiak. Pierwszym prelegentem programu był Jan Maćkowiak, prezes PCK w Wągrowcu,
który zapoznał młodzież z celem realizowanego programu, omówił znaczenie międzynarodowej organizacji czerwonokrzyskiej oraz wręczył wszystkim uczestnikom kolorowanki do poszczególnych wykładów oraz legitymację członka Klubu Wiewiórka PCK. Podczas kolejnych wykładów i pokazów
prelegentami będą przedstawiciele: Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Komendy Policji, Nadleśnictwa Durowo, Naturhause - dietetyk oraz Arun Goel - lekarz stomatolog.
Podsumowanie programu odbędzie się w czerwcu, kiedy to wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a szkoła wyróżnienie za czynny udział
w realizowaniu programu.
JM
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Sport, turystyka, rekreacja
Turnieje piłkarskie drużyn „Orlików”
W weekend 27-28 stycznia w hali przy ul. Rogozińskiej rozegrane zostały 2 turnieje roczników 2007 i 2008 o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki. Z uwagi na sporą liczbę zawodników KS Wełna wytypował po dwa zespoły z każdego rocznika.
W sobotę do rywalizacji przystąpiło 8 zespołów dzieci urodzonych w 2008 r. Po wielkich emocjach i meczach pełnych pasji zwycięzcą została drużyna Akadamii Piłkarskiej Goool - trenera Łukasza Mendla – 2. miejsce zajęła ekipa Akademii Piłkarskiej Calcio
- trenera Dawida Jasińskiego, trzecią lokatę zajęli gospodarze
Wełna Skoki - prowadzeni przez trenera Błażeja Geblera.
Po rozstrzygnięciach drużynowych Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki wręczył nagrody indywidualne: najlepszym zawodnikiem
został Wojtek Niewadomy z drużyny Goool, najlepszym strzelcem
Mateusz Więzik - AP Calcio, a najlepszym bramkarzem został zawodnik Wełny Skoki Mateusz Grzechowiak; po rozdaniu medali,
pucharów oraz nagród rzeczowych wszyscy zawodnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie i zakończyli rywalizację.
Po sobotnich emocjach, w niedzielę rano, w hali stawili się zawodnicy urodzeni w 2007 roku. Do turnieju przystąpiło ponownie
8 zespołów; po raz kolejny dopisali rodzice oraz kibice, którzy w
znacznej ilości przybyli oglądać młodych zawodników. Po zaciętej
walce zwycięstwo wywalczyła drużyna Akademii Piłkarskiej Calcio, drugą lokatę zajęła drużyna Sokoła Mieścisko, trzecią lokatę zajęli gospodarze Wełna Skoki.
Nagrody indywidualne - najlepszym zawodnikiem turnieju został Patryk Hudziński z AP Calcio, królem strzelców Mateusz Szczepaniak - Wełna Skoki, a
najlepszym bramkarzem Piotr Szamkuć z AP Goool.
Turnieje organizowane przez KS Wełna Skoki, przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, mają już swoją renomę oraz są bardzo pozytywnie oceniane przez drużyny, które biorą w nich udział; zawodnicy zawsze otrzymują medale, puchary oraz nagrody rzeczowe, rodzice i kibice mogą częstować się kawą,
herbatą i ciastem - oczywiście za darmo. Dziękujemy za wspaniałą grę zawodnikom i trenerom, kibicom oraz wszystkim, którzy odwiedzili halę - na pewno
spotkamy się ponownie za rok!
Radosław Modlibowski

Turniej Młodzików
8 drużyn stanęło w szranki zawodów w piłce halowej w Skokach
w ramach turnieju zorganizowanego przez KS Wełna Skoki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki grup Młodzików (rocznik 2005
i młodsi) w sobotę, 20 stycznia.
Zawody rozegrano w 2 grupach po 4 zespoły. Emocje towarzyszyły
zawodnikom oraz kibicom do samego końca. W finałowym meczu
o 1 miejsce spotkały się drużyny: Concord Murowana Goślina i Wełna Skoki I. W regulaminowym czasie mecz nie przyniósł rozwiązania,
w rzutach karnych lepsi okazali się goście.
Oto klasyfikacja końcowa:
I - Concord Murowana Goślina
II - Wełna Skoki I
III - Sparta Oborniki
IV - Wełna Skoki II
V - TPS Winogrady
VI - Zamek Gołańcz
VII - Gool Gołańcz
VIII - Huragan Pobiedziska
Królem strzelców został Franciszek Olszewski, najlepszym zawodnikiem - Mateusz Szczepaniak, a najlepszym bramkarzem Adrian Terebelski.
Nagrody i puchary wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz
Kłos. Burmistrz podziękował zawodnikom oraz rodzicom i działaczom
sportowym zaangażowanym w organizację rozgrywek.
Karolina Stefaniak
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Skoczanki mistrzyniami
powiatu wągrowieckiego
Ludowych Zespołów
Sportowych
W finałowym Turnieju piłki siatkowej LZS 28.01.2018 r. w Gołańczy gminę Skoki reprezentowały dwie drużyny, żeńska w składzie: Izabela Fidos, Kamila Fredrych, Dominika Szczepaniak, Monika Dereżyńska, Kinga Loręcka,
Klaudia Loręcka, Aneta Deminiak oraz męska w składzie: Radosław Kramer,
Szymon Jankowski, Adrian Ranke, Błażej Gebler, Krzysztof Kubisz, Sławomir
Kotarak oraz Łukasz Przybył.
Skoczanki wywalczyły złoty medal, będą
więc reprezentować powiat w rozgrywkach na
szczeblu wojewódzkim.
Męska
reprezentacja
pomimo zaciętej walki
zajęła drugie miejsce.
Kinga Pilna

łańcz - 170 pkt., Gminy Damasławek – 160 pkt. i Gminy Wągrowiec – 145
pkt. Za naszą gminą „zameldowały” się reprezentacje: Gminy Wapno - 81 pkt.
i Gminy Mieścisko - 44 pkt. W Spartakiadzie udziału nie brało Miasto Wągrowiec.
W konkurencjach indywidualnych nasi zawodnicy zdobyli 4 medale,
w tym:
- 2 złote: Patrycja Szmigielska w rzutach piłeczką do celu i Kacper
Bydłowski w rzutach lotką,
- 1 srebrny: Monika Maciaszek w wędkowaniu na sucho,
- 1 brązowy: Sebastian Chrapan w rzutach karnych.
Na 4 miejscu sklasyfikowani zostali: drużyna w przeciąganiu liny, zawodniczka w rzucie lotką i zawodnik w wędkowaniu na sucho. Z kolei 5 miejsca
przypadły zawodniczkom i zawodnikom występującym w konkurencjach:
podnoszenie ciężarka, wielobój rekreacyjny, rzut do celu i spacer farmera
(przenoszenie 2 wiader z wodą).
O ogólnej klasyfikacji Gminy zadecydowały też wyniki zdobyte przez
nasze zespoły w trakcie wcześniej zorganizowanych Turniejów, tj.: Złoty
Medal w Piłce Siatkowej Pań, Srebrny Medal w Piłce Siatkowej Mężczyzn i
Brązowy Medal w Piłce Nożnej Mężczyzn. 				
					
Edmund Lubawy

„CZY MNIE JESZCZE
PAMIĘTASZ?”
SKOKI i SKOCZANIE w starym obiektywie

Jubileuszowy turniej w 1000
Od dziesięciu lat w Świetlicy w Rościnnie rozgrywany jest karciany
Turniej w 1000.

Tegoroczne zmagania uroczyście otworzył burmistrz Tadeusz Kłos w towarzystwie sekretarz Blanki Gaździak.
W rozgrywkach udział wzięło ponad 30 osób. 1 miejsce zajął Grzegorz
Graczyk, 2-gie Bartosz Westfal, a 3-cie Waldemar Szymkowiak. Fundatorem
nagród był burmistrz gminy Skoki oraz sklep Kujawianka z Rościnna. Organizatorami była rada sołecka w składzie: Anna Loręcka, Mariusz Dereżyński
oraz Joanna i Mateusz Loręccy i Marek Zawadzki. Serdecznie dziękujemy.

XV Zimowa Powiatowa
Spartakiada LZS
4 lutego w Łeknie, z udziałem reprezentacji 6 Gmin, odbył się ostatni
etap i podsumowanie Zimowej Spartakiady LZS Powiatu Wągrowieckiego. Gminę Skoki na tym etapie reprezentowała drużyna uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie pod opieką Katarzyny Kalki i Lidii Wróbel.
Ostatecznie w klasyfikacji generalnej Gmin nasza Gmina zdobywając 144
pkt. uplasowała się na IV miejscu. Wyprzedziły nas reprezentacje: Gminy GoLuty 2018

Dzięki uprzejmości Leszka Herkta, dzisiaj wiernego kibica i działacza Klubu Sportowego „Wełna”, a w czasach swej młodości zawodnika
skockiego Klubu, publikujemy wykonaną w latach 70-tych fotografię ukazującą dwa pokolenia „Wełny”. Nie znamy dokładnej daty jej powstania.
Wiemy natomiast, że powstała na boisku „Wełny” i utrwaliła uczestników meczu towarzyskiego (możliwe, że rozegranego w ramach uroczystości Jubileuszu 600–lecia Miasta Skoki) rozegranego między drużyną
oldboy a ówczesną pierwszą drużyną „Wełny”.

Na prezentowanej fotografii od lewej spoglądają na nas:
- w górnym rzędzie: Prezes Klubu Seweryn Herkt oraz drużyna oldboy:
Zygfryd Szczepaniak, Jerzy Michalski, Józef Wołkow, Tadeusz Surdyk,
Roman Ogórkiewicz, Henryk Giersig, Jozef Patelski,
- w dolnym rzędzie: I drużyna „Wełny”: Marek Rosin, Zbigniew
Patelski, Zbyszko Larus, Lech Gołembowski, Włodzimierz Kubicki, Jerzy
Nowakowski, Ryszard Ranke, Mieczysław Lewandowski, Józef Szymkowiak
i Stanisław Sadowski.
Przy okazji przypominamy, że powstała w roku 1925 „Wełna” zawsze
gromadziła w swych szeregach „chłopaków” o zacięciu sportowym a rozgrywane przez nią mecze cieszyły się dużym zainteresowaniem skoczan. Często
te zainteresowania stawały się dziedziczne, dlatego też wyrażamy nadzieję,
że nasi obecni młodzi piłkarze, przyglądając się tej fotografii, odnajdą na niej
swych ojców i dziadków. I tego Im życzymy.
								
Edmund Lubawy
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II Grand Prix Skoków

w Biegach Przełajowych 2018

Trasa 4-6 km - tereny leśnie, przyległe do hali w Skokach
+ nordic walking
BIEGI DZIECI i MŁODZIEŻY
1,5 h przed
biegiem głównym

10 marca (sobota) – godz. 10:30
11 kwietnia (środa) – godz. 19
16 maja (środa) – godz. 19
16 czerwca (sobota) – godz. 10:30

(w ramach Święta Miasta)

19 września (środa) – godz. 19
13 października (sobota) – godz. 10:30
10 listopada (sobota) - godz. 10:30
(bieg niepodległościowy)

REGULAMIN

www.aktywneskoki.pl

Organizatorzy: UKS „SKOCZEK” Skoki
Aktywne Skoki - Nowak - Sport oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

