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11 marca - IV zawody w kolarstwie przełajowym Cyclocross Gogol MTB
25 marca - Rozpoczęcie sezonu turystycznego z „Puszczą Zielonką”
7 kwietnia - VII Rajd Rowerowy w Nieznane
22 kwietnia - Skoki Cross Duathlon - NOWOŚĆ
13 maja - V Skockie Przełaje & III Mistrzostwa Nordic Walking
26 maja - IV rajd rowerowy szosa „Skocka 100"
2 czerwca - XI Rodzinny Rajd Rowerowy na Dzień Dziecka z DAMBRO
9 czerwca - IV Rajd Rowerowy na Orientację
24 czerwca - IV zawody w kolarstwie górskim Bike Cross Maraton Gogol MTB
30 września - II Bieg Podkowy
28 października - III Półmaraton Wągrowiec Skoki

Szczegółowe informacje w odpowiednim czasie:
www.gmina-skoki.pl
ww.facebook.com/GminaSkoki/
* zastrzegamy sobie prawo do odwołania
Organizator MiG Skoki
imprezy lub zmiany terminu
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NAJWAŻNIEJSZE

ZADANIA INWESTYCYJNE
zrealizowane w 2017 r.

Ubiegły rok obfitował w wiele zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych.
Oto kilka najważniejszych zadań o wartości blisko 7 milionów złotych, które w znaczący sposób
wpłynęły na poprawę wizerunku, estetyki i bezpieczeństwa gminy.
Największe zrealizowane przedsięwzięcie z finansowym wsparciem środków Unii Europejskiej to Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach wraz z przebudową ul. Dworcowej w Skokach. Zakres robót obejmował wykonanie:

•

•

•
•

Łączny koszt zadania wynosi 3 442 865,38 zł

•

Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z uzupełnieniem kanalizacji
deszczowej obejmującej m.in. wykonanie: jezdni asfaltowej i jezdni
z kostki betonowej szarej, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej, chodników z kostki betonowej, studzienek ulicznych 28 szt.
wraz z przykanalikami oraz uzupełnieniem kanalizacji deszczowej.
Zagospodarowanie terenu przy dworcu polegające na budowie wiaty
rowerowej i wiaty przystankowej, budowie parkingów wraz z wjazdami
i drogami dojazdowymi, budowie chodników, ciągów pieszo-jezdnych
i zatoki autobusowej.
Budowa oświetlenia parkingu przy budynku dworca obejmująca
montaż 5 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami.
Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe
z terenu parkingów obejmująca między innymi wykonanie: kanalizacji
deszczowej, rurociągu tłocznego, studni rewizyjnych 18 szt., studzienek ulicznych 5 szt., odwodnienia liniowego, przepompowni ścieków
deszczowych - 1 kpl.
Wykonanie małej architektury przy dworcu składającej się z: tablicy informacyjnej z wyświetlaczami LED, dwóch ławek z betonu architektonicznego oraz dwóch donic niskich z blachy stalowej ocieplanej
styrodurem.

Przebudowa drogi gminnej w Łosińcu. Przy istniejącym zakładzie
stolarskim wykonano kompleksowo nawierzchnią asfaltową drogi na
długości 677 m.

Koszt zadania to 533 209,76 zł

Koszt zadania to 825 483,77 zł
Przebudowa ul. Kolonia w Potrzanowie. Na pierwszym odcinku
drogi o długości 1.071 m wykonano remont istniejącej nawierzchni drogi wykonując nową nakładkę bitumiczną. Na pozostałym fragmencie drogi wykonano nową podbudowę z nawierzchnią bitumiczną
o długości 571 m.
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Koszt zadania to 525 209,76 zł

Przebudowa wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Skokach. Istniejący wjazd do siedziby zakładu przebudowano poprzez ułożenie kostki betonowej. Dodatkowo na utwardzonym placu
powstało 27 miejsc parkingowych a teren został oświetlony energooszczędnymi lampami.

Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku. Ostatni pozostały odcinek
nawierzchni drogi gruntowej w Roszkówku w kierunku stacji uzdatniania
wody o długości 430 m utwardzono nawierzchnią bitumiczną.

Koszt zadania to 400 470,66 zł

Koszt zadania to 402 024,23 zł
Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie. Pierwszy fragment drogi
posiadający zniszczoną nawierzchnię bitumiczną o długości 420 m został przykryty nowym dywanikiem asfaltowym. Na kolejnym fragmencie drogi o długości 597 m została wykonana podbudowa drogi i nawierzchnia bitumiczna.

Budowa chodnika w Glinnie. Po obu stronach drogi na pow. 686 m2
wybudowano chodnik z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje.

Koszt zadania to 110 997,03 zł

Koszt zadania 217 401,06 zł
Budowa chodnika w Rościnnie. Na wjeździe do miejscowo2
ści wzdłuż drogi wybudowano ok. 1000 m chodnika z kostki
betonowej wraz z wjazdami na posesje i barierami ochronnymi.
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Koszt zadania to 139 608,00 zł

Podbudowa drogi w Budziszewicach. Kolejny odcinek drogi
o nawierzchni gruntowej o długości 600 m przygotowano do ułożenia
nawierzchni bitumicznej wykonując podbudową z kruszywa kamiennego o grubości 23 cm.

Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Rejowcu. Wymiana pokrycia dachu o powierzchni
436,80m2 wraz z częściowym remontem więźby dachowej, przemurowaniem kominów, izolacja cieplna połaci dachowych, montaż nowej
instalacji odgromowej i roboty naprawcze wewnątrz budynku.
Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej wraz z oświetleniem ewakuacyjnym w budynku.

Koszt zadania to 314 003,69 zł

Koszt zadania to 62 361,00 zł
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Przylesie
i cz. Rogozińskiej w Skokach. Istniejące ciągi komunikacyjne na terenieosiedli mieszkaniowych zostały oświetlone 17 energooszczędnymi źródłami światła typu LED.

Teren przy PKP oddany do użytku
15 grudnia miał miejsce odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji inwestycji „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”, na które jak
do tej pory gmina Skoki pozyskała największe środki
zewnętrzne w wysokości 3,5 miliona złotych, stanowiące
85 % kosztów zadania.
W ramach tego przedsięwzięcia przy dworcu kolejowym
w Skokach przebudowano ulicę Dworcową, gruntownie
uporządkowano teren, powstało ponad 120 miejsc parkingowych, zatoka autobusowa oraz wiata rowerowa.
Od 1 stycznia funkcjonuje tu zintegrowany punkt przesiadkowy z jedynym w Skokach przystankiem autobusowym.
Odbioru dokonał burmistrz Tadeusz Kłos z Arturem
Nowakowskim, kierownikiem referatu infrastruktury i gospodarki przestrzennej, ze Zdzisławem Futro, inspektorem
nadzoru oraz Mariuszem Kowalskim, właścicielem firmy
KOMA, realizującym zadanie.
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Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
zrealizowane w 2017 r.
W roku 2017 zostało przeprowadzonych wiele modernizacji i remontów nieruchomości gminnych.
W sumie na te cele przeznaczono około 400 tysięcy złotych. Oto niektóre z nich:
Modernizacja mieszkania w Skokach przy ul. Zamkowej 9
objęła wymianę podłóg, budowę łazienki i centralnego ogrzewania. Mieszkanie zostało przeznaczone dla osoby, która
straciła dom w pożarze.

Koszt zadania to 20 096 zł

Remont całego mieszkania w Skokach przy ul. Zamkowej 13.
Lokal mieszkalny został przeznaczony dla rodziny wielodzietnej, która zamieszkiwała inny, dużo mniejszy lokal komunalny.

Koszt zadania to 35 784 zł

Koszt zadania to 6 364 zł

Modernizacja łazienki i kuchni
w lokalu położonym w Potrzanowie przy ul. Włókna 18. Mieszkanie to zostało opuszczone przez
wieloletniego najemcę i wymagało
przeprowadzenia niezbędnych remontów.

Koszt zadania to 11 923 zł
Modernizacja mieszkania w
Jagniewicach 7b pozostawionego przez lokatora w związku z jego śmiercią.
Prace budowlane polegały
na szpachlowaniu i odmalowaniu ścian, sufitów, podłóg,
stolarki okiennej i drzwiowej.

Modernizacja mieszkania w Chociszewie 14 objęła wymianę okien,
drzwi i podłóg, kapitalny remont
łazienki, budowę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznej i wymianę pokrycia
papowego. Ten lokal gmina otrzymała
bezpłatnie od ANR dla potrzebującej rodzinny, której dom spłonął
w pożarze.

Koszt zadania to 11 923 zł

Koszt zadania to 9 420 zł
Wymiana ogrzewania w mieszkaniu
komunalnym w Skokach przy ul. Zamkowej 11.
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Koszt zadania to 28 000 zł

Remont lokalu mieszkalnego w Szczodrochowie polegał na wymianie dachu nad
sienią, budowie łazienki i centralnego ogrzewania, ułożeniu ceramiki na podłogach,
ogólnych pracach malarskich i wykonaniu przyłącza wody i odprowadzenia ścieków.
Mieszkanie zostało przeznaczone dla rodziny, która straciła dom w pożarze.

Wykonanie
centralnego ogrzewania w lokalach
komunalnych w Budziszewicach nr 6.

Kontynuacja budowy wiaty w Łosińcu objęła m.in.: wykonanie więźby
dachowej z deskowaniem, montaż
okien, drzwi, ocieplenia ścian i ułożenie posadzki gresowej.

Koszt zadania to 10 500 zł

Koszt zadania to 18 742 zł

Prace modernizacyjne w świetlicy
w Pawłowie Skockim objęły wymianę
podłogi i odnowienie ścian.

Koszt zadania to 43 870 zł

Koszt zadania to 19 500 zł
Budowa rurociągu drenarskiego
na terenach budowlanych w Skokach
na długości ok. 220 m

Koszt zadania to 55 000 zł
Budowa budynku świetlicy w Lechlinku.

Koszt zadania to 14 767 zł

Wykonanie ogrodzenia zabudowanej działki gminnej
w Skokach przy ul. Topolowej.
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NASZE SPOTKANIA
BOŻONARODZENIOWO - NOWOROCZNE

W życie naszej społeczności od lat nieodmiennie wpisują się Spotkania Bożonarodzeniowo - Noworoczne. Rozpoczynane w grudniu, często przekraczają połowę stycznia i niezależnie od tego, czy mają bardziej lub mniej religijny charakter, jednoczą wielu ludzi, którzy niejednokrotnie zapominając o
wzajemnych urazach i troskach potrafią usiąść przy „jednym stole”, by w świątecznej atmosferze wspólnie spędzić czas. W wielu z tych spotkań, organizowanych w stowarzyszeniach, organizacjach społecznych, w placówkach oświatowych i kulturalnych oraz w samorządach wiejskich, uczestniczyli
przedstawiciele Samorządu Gminnego, a wśród nich radni i Burmistrz Miasta i Gminy, którzy ich uczestnikom wraz z życzeniami przekazali kalendarze
ścienne na 2018 rok, ukazujące kadry z gminnych wydarzeń społeczno - kulturalnych i sportowych roku 2017.
Życząc uczestnikom wszystkich spotkań, by przekazywane na nich życzenia spełniły się, życzymy im też, by panująca w ich trakcie atmosfera towarzyszyła nam na co dzień. Tradycyjnie już, pod wspomnianym na wstępie tytułem, z naszymi czytelnikami dzielimy się relacjami z wiadomych nam „spotkań wigilijnych” odbytych na terenie miasta i gminy Skoki.

Kolędowanie na góralską nutę

Tradycyjnie od kilkunastu już lat Biblioteka Publiczna zaprasza seniorów na spotkanie świąteczne. Uczestniczą w nim również przedstawiciele
skockiego samorządu z Tadeuszem Kłosem - Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki na czele. Tegoroczna uroczystość odbyła się 14 grudnia w Gościńcu
Winnica i zgromadziła 240 osób. Zebranym w sali seniorom Burmistrz życzył
wszelkiej pomyślności na święta i nowy rok. Życzenia przekazała także dyrektor Biblioteki oraz przewodnicząca PZERiI - Małgorzata Florysiak. Wkrótce
po powitaniu publiczności pojawili się na scenie muzycy w góralskich strojach.
Zabrzmiały skrzypce, kontrabas i akordeon na melodię znanych kolęd i pastorałek. Prym wiedli Joanna i Józef Gruszkowie z Podhala oraz Wielkopolanin
- Mateusz Doniec. Nietrudno było sobie wyobrazić wnętrze chaty u podnóża
Tatr w mroźne, zimowe popołudnie. Oryginalne aranżacje utworów bożonarodzeniowych spowodowały zasłuchanie się w nich publiczności, która stworzyła niepowtarzalny nastrój. Świątecznej atmosfery dopełniła degustacja
dań wigilijnych i wspólne kolędowanie. Na pamiątkę spotkania wręczono seniorom skockie kalendarze i kartki świąteczne. Niechaj więc spełnią się słowa
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki i każdy dzień 2018 obfituje w nowe wyzwania dające wiele satysfakcji.
Elżbieta Skrzypczak

Spotkanie w Klubie
Sportowym „Wełna”
Z zaproszenia zarządu Klubu skorzystali i do Dworku „Pod Złotą Podkową” w dniu 9 grudnia przybyli i przy świątecznym stole zasiedli czynni sportowcy, poczynając od utworzonej w 2017 r. drużyny najmłodszych
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„skrzatów”, poprzez drużyny „żaków”, „orlików”, „młodzików”, „trampkarzy” i „juniorów”, do grającej w IV Lidze drużyny reprezentacyjnej i jej trenera Mariana Toporskiego - razem ponad 140 pasjonatów piłki nożnej.

Na zaproszenie pozytywnie też odpowiedzieli starsi koledzy - seniorzy, którzy już czynną grę mają za sobą, a wśród nich grający w reprezentacji „Wełny”
w latach 50-tych Bogdan Graczyk oraz wspierający od lat materialnie i finansowo Klub sponsorzy. Nie zabrakło też gości honorowych: burmistrza Tadeusza Kłosa, przewodniczącego rady miejskiej Zbigniewa Kujawy i sekretarza
gminy Blanki Gaździak.
O spotkaniu „naszych sportowców” szerzej informowaliśmy w grudniowym
wydaniu „Wiadomości”.

Wigilia „u wędkarzy”
Pasjonaci wędkarstwa zrzeszeni w Kole nr 120 Polskiego Związku Wędkarskiego, w sobotę 16 grudnia wyjątkowo licznie wypełnili sale swej siedziby przy ulicy Sienkiewicza w Skokach. Tutaj, na prawach gospodarzy,
wśród członków Koła zasiedli m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew
Kujawa oraz radny Rady Miejskiej Piotr Babrakowski - pierwszy w Kole pełni funkcję Skarbnika, a drugi Sekretarza Koła. Gościem szczególnym, równie
serdecznie jak każdego roku witanym przez organizatorów, był burmistrz Tadeusz Kłos, a mile przyjętymi przez wszystkich byli też, pierwszy raz goszczący na „skockiej wędkarskiej wigilii”, dwaj koledzy wędkarze z Koła „Rogalik”.
Wszyscy przybyli zostali serdecznie powitani przez prezesa Jacka Dudka a
składając sobie życzenia podzielili się opłatkiem. Konsumując przygotowane
przez kolegów Karola Neumanna i Jarosława Klewenhagena oraz wspomagające ich, rodzinnie związane z wędkarstwem, panie rozkoszowali się bogatym
zestawem polskich tradycyjnych potraw wigilijnych.

9

W świątecznym nastroju

W trakcie spotkania, oprócz tematyki świątecznej, mówiono m.in. o sprawach dot. ochrony przyrody oraz o dokonaniach i planach Koła na rok 2018.
Szczególnie miłym i serdecznie przyjętym przez wszystkich było wystąpienie
byłego Prezesa, a obecnie Honorowego Prezesa Koła Alojzego Pacholskiego, który wysoko ocenił działalność swego następcy - Prezesa Jacka Dudka,
potrafiącego skupić wokół siebie i zmobilizować do pracy społecznej Zarząd
i wielu członków oraz uzyskać wsparcie z zewnątrz. W rezultacie Koło stworzyło własną bazę wędkarską nad jeziorem Dzwonowskim i zainicjowało
organizację nowych zawodów wędkarskich. Tak wysokiej ocenie towarzyszyły też słowa podziękowania i życzenia dalszych osiągnięć dla Prezesa Jacka
oraz dla całego Zarządu i wszystkich członków.
Na zakończenie swego wystąpienia Alojzy Pacholski szczególnie zaangażowanych kolegów wędkarzy oraz współpracujących z Kołem i wspomagających
je gości obdarował ufundowanymi przez siebie Poradnikami Wędkarskimi na
rok 2018.

W świąteczny nastrój uczestników wprowadzała nie tylko tradycyjna
choinka i płonące na stołach świece. Zapewniły go też występy artystyczne
o tematyce bożonarodzeniowej. Jako pierwsze z repertuarem kolęd wystąpiły dzieci i młodzież z prowadzonej przez Agnieszkę Fertsch miejscowej Świetlicy Środowiskowej. Z kolei przewodniczący i panie z Koła Gospodyń zaprezentowali, nawiązującą do tematyki „Dziewczynki z zapałkami” Andersena,
współczesne Jasełka Bożonarodzeniowe. Po tych skłaniających do zadumy
i refleksji scenach nastąpił koncert kolęd znanej z pięknego głosu, niedawno
zamieszkałej, a już utożsamiającej się w pełni z potrzanowską społecznością,
Marty Gądysiak, która występy solowe przeplatała duetem z córką Wiktorią.
Nagradzaną przez uczestników na bieżąco brawami część artystyczną zakończyły wykonane na instrumentach muzycznych przez młode członkinie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach -Karolinę Nowak i Paulinę Kawczyńską kolędy: „Gdy śliczna panna” i „Cicha noc”.
Po części artystycznej tradycyjnie już nastąpiło dzielenie się opłatkiem
i składanie życzeń świąteczno - noworocznych, a następnie wszyscy zasiedli
do „biesiady wigilijnej”, w trakcie której rozkoszowali się smacznymi potrawami przygotowanymi przez potrzanowskie panie.
								
Edmund Lubawy
						

Spotkanie opłatkowe
Braci Kurkowych
				
5 stycznia skoccy bracia wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi staropolskim zwyczajem spotkali się w siedzibie brackiej.

Wigilia w Potrzanowie
Świąteczny nastrój, wzmagany zapachem wigilijnych potraw, towarzyszył uczestnikom zdecydowanym na przybycie w godzinach wieczornych
15 grudnia do Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie. Podobnie jak w latach
ubiegłych, z zaproszenia organizatorów - miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej - skorzystali i przy gościnnych potrzanowskich wigilijnych stołach zasiedli nie tylko członkowie miejscowej społeczności, ale i ich
przyjaciele (w tym roku szczególnie licznie) i sympatycy ze Skoków. Wszystkich przybyłych, w tym gości honorowych: burmistrza Tadeusza Kłosa, sekretarza Blankę Gaździak oraz skarbnika gminy Aleksandrę Kamińską, w imieniu
organizatorów powitał i do wspólnego świętowania zachęcił przewodniczący
Koła Gospodyń Stanisław Kaczmarek.

Prezes Krzysztof Jachna złożył wszystkim życzenia noworoczne, a uczestnicy spotkania składając sobie życzenia podzielili się opłatkiem. Następnie
przy śpiewie kolęd, intonowanych przez harcmistrza Antoniego Wiśniewskiego, które stworzyły serdeczną świąteczną atmosferę, oddano się konsumpcji
świątecznych wypieków oraz herbatki i kawusi.
Miłym akcentem tegorocznej ceremonii opłatkowo - noworocznej stały
się:
- moment wręczenia od braci i siostry pamiątkowego dyplomu obchodzącemu 70 rocznicę urodzin bratu Stanisławowi Grzegorzewskiemu.
- chwile związane z wysłuchaniem przedstawionych przez wiceprezesa
Krzysztofa Migasiewicza, a nadesłanych dla Bractwa, życzeń z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Wcześniej, bo w Sylwestra, bracia wraz z gośćmi spotkali się w swej siedzibie na Balu Sylwestrowym. Tutaj, o północy strzeliły korki szampana i żegnając Stary Rok 2017 oraz witając Nowy Rok uczestnicy złożyli sobie życzenia
noworoczne.							
									
						
Stanisław Grzegorzewski
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Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie
PRZYBIEŻELI?
PRZYBIEŻELI!
Od pięciu lat Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie
w pierwszą niedzielę stycznia nowego roku zaprasza mieszkańców gminy
na Współczesne Jasełka Bożonarodzeniowe.

Tegoroczna myśl-przesłanie
Pisząc scenariusze jasełek zawsze opatruję je tytułem ze znakiem zapytania. 7 stycznia w niedzielę w hali sportowej zaprezentowaliśmy jasełka pt.
„Przybieżeli?” Encyklopedia podaje znaczenie słowa przybieżeli również w
znaczeniu: przyszli, przybiegli. Czyli w rozumieniu jasełek przybieżeli do Betlejem, przybieżeli do Jezusa. Zadaliśmy więc pytanie: „Jak?, dlaczego?, Jacy?
Przybieżeli, czy przybieżeli: podzieleni?, skłóceni?, zakłamani? A jednak wszyscy z jednego narodu, z jednej ojczyzny - czy my w ogóle żeśmy przybieżeli?
Taka w skrócie była myśl przewodnia tegorocznego spotkania.

Budowniczy
Osobnym tematem jest zaangażowanie „budowniczych” scenerii w której
miało miejsce przedstawienie. Dzięki wyrażonej przez pana dyr. Wiesława
Berendta zgodzie, weszliśmy na halę już w czwartek o godz. 20:00. Ruszyła
budowa. Czwartek od godz. 20:00 do północy, piątek od godz. 8:00 do godz.
1:00 w nocy, w sobotę od godz. 9:00 do godz. 21:30, w niedzielę od godz. 8:00
do godz. 12:30 ostatnia kosmetyka. Razem ok. 40 godzin. Pracowało łącznie
ok. 68 osób. Nigdy nie było nas mniej jak 10 osób. Najwięcej w jednej chwili
34 osoby. Rozwieszono ok. 900 m2 płótna, rozstawiono 120 szt. pergoli, 70
płyt, ustawiono 3 rusztowania i scenę estradową, pod sufitem umocowano ok.
60 mb. stalowego prętu. To wszystko oświetlono 1 350 punktami świetlnymi.
Dlaczego to piszę? Piszę aby pokazać jak wielka jest siła działania w jedności.
Jak mocni jesteśmy we wspólnym dążeniu do celu. Tym celem dla nas wszystkich było to, co obecni w hali zobaczyli.

Podziękowania
Dziękuję: burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi (w bieżącym roku nagłośnienie to jego sprawa), firmie „Odnowa” (szaliki), firmie Longina Sapieji (rusztowania), firmie mojego brata Jurka (5 ludzi przez 40 godzin na placu budowy), dziękuję Marysiowi Deminiakowi z synem (podesty, podstawy), dziękuję
krawcowej Wiesi Gościńskiej (ktoś to wszystko musiał pozszywać), dziękuję
tym wszystkim, którzy nie reprezentowali nikogo, żadnej firmy, a przyszli, pomogli z własnej potrzeby serca. Dziękuję panu z Chodzieży, dziś już wiem jak
miał na imię - panie Andrzeju raz jeszcze dzięki. Szczególnie gorąco dziękuję
ojcom dzieci z przedszkola w Potrzanowie - co rok jest was więcej; jak zawsze
byli z nami przyjaciele Przemo, Wojtek, Rafał. Dziękuję. Krzysztof i Michał wielkie dzięki.

Artyści
Jak co roku była to grupa rodziców dzieci przedszkolnych, była młodzież
szkoły podstawowej oraz młodzież licealna (wszyscy ze Skoków). Były oczywiście, a może przede wszystkim, dzieci z przedszkola w Potrzanowie, Orkiestra Dęta OSP w Skokach. Nad wszystkim czuwały nauczycielki przedszkola
pod dowództwem pani Barbary Surdyk. Dziękuję strażakom, Braciom Kurkowym, Grupie Kowole. Specjalne podziękowanie dla Małgosi i Iwonki.
Wszystkim, którzy dołożyli cząstkę serca w organizację V współczesnych
Jasełek Bożonarodzeniowych WIELKIE DZIĘKI.
Bardzo ważnym elementem Jasełek, które symbolicznie zamykały obchody
650-lecia miasta Skoki, było przedstawienie przez panią Karolinę Stefaniak
wszystkich wydarzeń i uroczystości, jakie miały miejsce w naszej gminie z tej
właśnie okazji. Burmistrz Tadeusz Kłos podziękował wszystkim, którzy byli
inspiratorami oraz przeprowadzili jubileuszowe spotkania. To jednak zostanie
opisane w oddzielnym materiale prasowym.

Raport
Panie Burmistrzu, Panie Dyrektorze - o godzinie 20:00 w niedzielę po 2,5
godzinach oporu dekoracja poddała się, o godz. 22:00 hala była gotowa do
zajęć. /i znowu pracowało 28 osób/
Mieczysław Jarzembowski
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W świątecznym nastroju
V Przegląd Muzyczny
„Świąteczne Kolędowanie”
W czwartek, dnia 4 stycznia 2018 r. w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie / oddział Łosiniec odbył się V Przegląd Muzyczny
Świąteczne Kolędowanie.

Jeszcze o świętach,
czyli św. Mikołaj
w przedszkolu
Tuż przed Świętami dwie grupy sześciolatków z Przedszkola Samorządowego w Skokach przedstawiły jasełka inne niż wszystkie. Przedstawienie pt. „Wizyta św. Mikołaja” ukazuje realia współczesnego świata: powierzchowność naszych przeżyć, podczas których w cieniu tradycji ginie
istota świąt. W przygotowaniu do świąt zapominamy o drugim człowieku.
Przedszkolaki, wcielając się w poszczególne role i przedstawiając historie
wielopokoleniowej rodziny, przywracają wiarę w ludzi oraz zwracają uwagę, jak wielką wartością jest rodzina. Gościnnie wystąpił również Mikołaj.

Na początku wydarzenia pani dyrektor przedszkola, Agnieszka Skraburska, serdecznie powitała wszystkich uczestników. Były nimi: dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach oraz przedszkolaki z
Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie z oddziałami w Łosińcu i Rejowcu. Za sprawą uczestników przeglądu powspominaliśmy świąteczne chwile, które spędziliśmy kilka dni temu z naszymi bliskimi. Nie zabrakło
też słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci i ich opiekunów. Serdecznie
dziękujemy wszystkim uczestnikom za mile spędzony czas przy wspólnym kolędowaniu…

Przedszkolaki na swój występ zaprosiły 21 grudnia władze gminy oraz
społeczność przedszkola natomiast 22 grudnia rodziców i bliskich. Grupy do
występu przygotowały Agnieszka Serafin i Katarzyna Adamska.

A. Kokowska

Katarzyna Przybysz

Nastrojowa noc
Koncert adwentowo - kolędowy

Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia biegamy za prezentami,
robimy domowe porządki, zakupy, ubieramy choinki, stroimy domy, pieczemy
pierniki, przygotowujemy wigilijne potrawy. W tym całym rozgardiaszu społeczność skocka nie zapomina jednak o tym, żeby świąteczny nastrój wprowadzić do swojego serca, uduchowić się, zatrzymać i zamyślić nad tajemnicą.
Właśnie o takim podejściu może świadczyć wysoka frekwencja na koncercie Poznańskiego Chóru Kameralnego „Collegium Cantorum” pod dyrekcją Małgorzaty Kwaśnik - Chmielewskiej w ramach Nocy Kościołów Puszczy
Zielonki, który odbył się 16 grudnia 2017 r. Pomimo przejmującego zimna, zarówno wykonawcy jak i słuchacze na półtorej godziny oddali się w oplatające
ramiona dźwięku. Zabrzmiały utwory adwentowe i kolędowe z różnych epok,
ze średniowiecza i współczesności, polskie i nie tylko, w tradycyjnych i niekonwencjonalnych opracowaniach.
Podczas mszy św. mogliśmy wysłuchać utworów Wacława z Szamotuł: Kryste, Dniu naszej światłości, Pieśń o Narodzeniu Pańskim. Natomiast podczas
koncertu: Andrzeja Koszewskiego - Magnificat (antyfony śpiewanej podczas
Nieszporów). Anonima z XV wieku - Bądź wiesioła. Thomasa Louisa da Vittorii
- Ave Maria, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego - Ave Maris Stella, Mikołaja
Góreckiego - Zdrowaś Bądź Maryja, Marka Jasińskiego - Ave Maria, Oto Pan
Bóg przyjdzie - w opracowaniu chórzysty Jarosława Kostki, Archanioł Boży
Gabryjel - w opracowaniu Jarosława Kostki. Jana Sebastiana Bacha - Jesu bleibet meine Freunde - w opracowaniu Jarosława Kostki. Fragmentu z Magnificatu Johna Ruttera - Et misericordia, w którym to utworze partię solową zaśpiewała młoda wokalistka Eliza Kowalska, a akompaniowała jej Małgorzata
Kwaśnik - Chmielewska.
Chórowi towarzyszyli pianista Jarosław Kostka i kontrabasista Piotr Wiśniewski, którzy część utworów wykonali w duecie, w wersji wokalno-instrumentalnej.

Zwieńczeniem koncertu były kolędy polskie, łacińskie, angielskie i francuskie, wykonane przez chór a’capella, jak również przez chór, solistów i zespół
instrumentalny. Usłyszeliśmy: Narodził się Jezus Chrystus, Adeste fideles,
Przybieżeli do Betlejem, This is truth send from above (partie solowe wykonały: Małgorzata Szpendowska - Wylegalska i Teresa Kaczmarek), Il est ne, le
Divin Enfantes, Pasterze mili (partie solowe wykonały Eliza Kowalska i Jolanta Borkowicz), Ding, dong!
Artystom za występ miłymi słowami i drobnymi upominkami podziękowali
ks. proboszcz Karol Kaczor oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz
Kłos. Na koniec koncertu wraz z publicznością chór wykonał kolędę: Pójdźmy
wszyscy do stajenki.
Organizatorem tego niezapomnianego wieczoru był
Związek Międzygminny„Puszcza Zielonka”.
Karolina Stefaniak
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Powitania i pożegnania
Przyszli na świat i znaleźli się
w naszej społeczności:

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego
spoczynku na skockiej ziemi znaleźli:

Czepek Antonina

ur. 05.12.2017 r.

Nowicka Gabriela r.1935, Skoki,

zm. 08.12.2017 r.

Dobroś Zuzanna

ur. 08.12.2017 r.

Jawień Władysława r.1929, Rejowiec,

zm. 13.12.2017 r.

Olejniczak Ksawery

ur. 09.12.2017 r.

Loręcki Witalis r.1954, Rościnno,

zm. 15.12.2017 r.

Pawlicka Zofia

ur. 12.12.2017 r.

Buras Benedykt r.1959, Roszkowo,

zm. 24.12.2017 r.

Łukasik Hanna

ur. 15.12.2017 r.

Czapla Zdzisław r.1956, Szczodrochowo,

zm. 25.12.2017 r.

Pawlak Marcelina

ur. 15.12.2017 r.

Stróżewska Maria r.1938, Skoki,

zm. 30.12.2017 r.

Perek Mateusz

ur. 18.12.2017 r.

Maj Ewa r.1962, Potrzanowo,

zm. 06.01.2018 r.

Biskup Lilianna

ur. 19.12.2017 r.

Piechowiak Jakub

ur. 20.12.2017 r.

Krych Leon

ur. 21.12.2017 r.

Dziuba Jan

ur. 23.12.2017 r.

Neumann Mikołaj

ur. 28.12.2017 r.

Moskalik Lena

ur. 31.12.2017 r.

Janowiak Łucja

ur. 03.01.2018 r.

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości
ze swych „milusińskich”, a im samym wspaniałego
dzieciństwa i szczęśliwej przyszłości!

Wyrażając współczucie pogrążonym
w żałobie rodzinom wierzymy,
że na zawsze pozostaną w pamięci.
„WIADOMOŚCI SKOCKIE”
Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki
Redaguje Kolegium w składzie:
Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych gminy Skoki.
Redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,
tel. 61 8925 800. Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora,
Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78.
Opracowanie graficzne i skład: Fireball Sp. z o.o.

Ważne informacje
1 % Twojego podatku ma dużą wartość!
Przekaż go na wybraną organizację pożytku publicznego

ZADBAJ O SWOJE
BEZPIECZEŃSTWO
Bądź widoczny na drodze!
Poruszając się pieszo lub rowerem o zmierzchu
i w porze nocnej lub w złych warunkach
atmosferycznych po drodze publicznej
w terenie niezabudowanym,
zaopatrz się w elementy odblaskowe,
które zwiększą Twoją widoczność dla kierowców
i mogą uratować zdrowie, a nawet życie!

KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, że 15 listopada 2017 r. minął termin płatności
IV raty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. Od sum niezapłaconych w wyżej wymienionym terminie
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów naliczane są odsetki za zwłokę.
Termin płatności I raty w/w podatków za 2018 r. upływa 15 marca 2018 r.
Styczeń 2018
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Informacje

o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI RADY
MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
XXXV sesja Rady Miejskiej
19 grudnia 2017 r. odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Obradom z udziałem 15 radnych przewodniczył Zbigniew Kujawa, a rolę
sekretarza obrad pełnił radny Wiesław Nowak.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 10 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XXXV/269/2017 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”.
Uchwałą tą Rada przyjęła „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok”. Przyjęty „Program” zawiera ocenę
i diagnozę problemów społecznych związanych z alkoholizmem, w tym
z alkoholizmem wśród dzieci, młodzieży oraz przemocą w rodzinie. Ustala też zadania oraz zakres finansowania przedsięwzięć realizowanych przez
Gminnego Koordynatora i przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz przez inne podmioty uczestniczące w jego realizacji.
2. Uchwałę nr XXXV/270/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
lokalu mieszkalnego w Chociszewie.
Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na odpłatne nabycie przez
Gminę Skoki lokalu nr 3 o powierzchni użytkowej 50,00 m2 w budynku
nr 14 w Chociszewie, zapisanego w KW PO1B/00045821/8 wraz z nabyciem
udziału w gruncie działki nr 15/3, który stanowi 500/1918 części zapisanej
w KW PO1B/00046547/0. Zaproponowana cena jest korzystna dla Gminy, a
nabywany lokal Gmina zamierza przeznaczyć na cele socjalne.
3. Uchwałę nr XXXV/271/2017 w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Skoki oraz warunków
i zasad korzystania z nich przez operatorów i przewoźników.
Uchwałą tą Rada wyznaczyła przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Skoki udostępnione operatorom publicznym transportu zbiorowego oraz
przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie przewozu osób. Równocześnie określiła nazwy oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków, które szczegółowo określiła w załącznikach nr 1 i 2 do swej uchwały.
Z chwilą wejścia w życie tej uchwały, tj. po upływie 14 dni od jej ogłoszenia traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXI/142/2017 z dnia 9 października
2012 r.
Załączniki nr 1 i 2 do omawianej uchwały zamieszczamy w obecnym wydaniu Wiadomości Skockich.
Najbardziej istotnym postanowieniem tej uchwały jest ustanowienie Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach przy ul. Dworcowej, co wiąże się z likwidacją przystanków autobusowych na Placu Powstańców Wielkopolskich oraz przy ul. Wągrowieckiej w Skokach.
4. Uchwałę nr XXXV/272/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadania związane z dofinansowaniem
przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Skoki.
Wymienioną uchwałą Rada postanowiła udzielić w roku 2018 pomocy
finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu w łącznej kwocie 600 000,00 zł
z przeznaczeniem tej kwoty na dofinansowanie następujących zadań:
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w mieście Skoki”
do 50% wartości zadania po przetargu nie więcej niż 400 000,00 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w mieście Skoki”
do 50% wartości zadania po przetargu nie więcej niż 200 000,00 zł.

5. Uchwałę nr XXXV/273/2017 w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na 2017 rok.
Cytowaną uchwałą do budżetu Gminy na rok 2017 Rada wprowadziła
zmiany jakie zaszły w trakcie jego dotychczasowej realizacji. W rezultacie
dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę 73 849,00 zł. Równocześnie
wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 58 500,00 zł.
W rezultacie budżet Gminy - wg stanu na dzień 19 grudnia 2017 r.- wynosił
51 478 873,08 zł po stronie dochodów i 56 073 431,77 zł po stronie wydatków.
Wszystkie wprowadzone zmiany zostały szczegółowo omówione
w uzasadnieniu oraz w załącznikach do uchwały.
6. Uchwałę nr XXXV/274/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 20172036.
Uchwałą tą zmiany wynikające z uchwały nr XXXV/273/2018 Rada wprowadziła do załączników nr 1 i nr 2 swej uchwały nr XXXIII/259/2017 z dnia 24
października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2017 - 2036.
7. Uchwałę nr XXXV/275/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2018 - 2036.
Omawianą uchwałą Rada uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Skoki na lata 2018-2036.
Uchwalona „Prognoza” określa:
1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik
budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody
i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu określone w załączniku nr 1.
2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe - określone w załączniku nr 2.
3. Upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
8. Uchwałę nr XXXV/276/2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018
rok.
Uchwałą tą Rada uchwaliła budżet Miasta i Gminy Skoki na 2018 rok,
w którym zakłada się między innymi:
- osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 48 276 855,89 zł, w tym
dochodów bieżących w kwocie 44 720 162,93 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 3 556 692,96 zł.
- poniesienie wydatków na realizację wyznaczonych zadań w łącznej wysokości 53 730 389,32 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 43 386 057,00
zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 10 344 332,32 zł.
Omówienie budżetu zamieszczamy w artykule „Znamy budżet Miasta
i Gminy Skoki na rok 2018”.
9. Uchwałę nr XXXV/277/2017 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej
Gminy Skoki na 2018 r.
Uchwałą tą Rada uchwaliła plan swej pracy, który będzie realizować
w roku 2018.
10. Uchwałę nr XXXV/278/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji Rady Miejskiej na 2018 r.
Omawianą uchwałą Rada zatwierdziła opracowane i przedłożone przez
swe 4 stałe Komisje plany pracy, które staną się podstawą działalności
Komisji w roku 2018.

Przystąpienie do rozpatrywania spraw merytorycznych oraz podjęcie
w/w uchwał tradycyjnie poprzedziły:
- Wybór sekretarza obrad.
- Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
- Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał.
- Informacja przewodniczącego Rady i przewodniczących komisji
o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
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I GMINY SKOKI NA ROK 2018

Z obecną sesją wiąże się też kilka miłych akcentów o charakterze uroczystym
i świątecznym. Przed sesją, z jej uczestnikami, spotkał się Starosta Powiatu
Wągrowieckiego Tomasz Kranc, który podziękował radnym oraz Burmistrzowi
za owocną współpracę z organami samorządowymi powiatu i za wspólną realizację oczekiwanych przez mieszkańców zadań. Przekazując gospodarzom gminy
Uchwałą nr XXXV/276/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Rada Miejska
życzenia świąteczno - noworoczne i nawiązując do zbliżającej się 100 rocznicy
Gminy
Skoki uchwaliła budżet Gminy na rok 2018. Łączne dochody buPowstania Wielkopolskiego obdarował ich kalendarzami ściennymi na rok 2018
dżetu ustalono na kwotę 48 276 855,89 zł, a łączne wydatki budżetu na
o tematyce powstańczej i wyraził nadzieję, że dzięki tej współpracy również w roku
53 730 389,32 zł.
2018 uda się zrealizować na terenie Gminy Skoki zakładane inwestycje.
W trakcie przerwy w obradach sesji harcerze z 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej
Na kwotę 48 276 855,89 zł dochodów budżetu składają się:
„Hyce” im. Gen. Stanisława Sosabowskiego, na ręce Przewodniczącego Rady
- dochody bieżące w kwocie 44 720 162,93 zł,
Miejskiej Zbigniewa Kujawy i Burmistrza Tadeusza Kłosa, wraz z życzeniami świą- dochody majątkowe w kwocie 3 556 692,96 zł.
teczno – noworocznymi, przekazali „Betlejemskie Światło Pokoju”. Obdarowani
Dochody budżetu tworzą między innymi:
tym symbolem „ciepła, miłości, pokoju i nadziei” odwdzięczyli się ofiarodawcom
1. Dotacje celowe z budżetu państwa - 12 072 401,00 zł
i do słów podziękowań dołączyli słodkie upominki.
2. Inne dotacje i środki zewnętrzne - 1 386 706,16 zł
Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady podziękował radnym
3. Subwencje - 11 370 729,00 zł
i Burmistrzowi za dotychczasową współpracę a wszystkim obecnym,
4. Wpływy z tytułu podatków i opłat, w tym min z:
w tym pracownikom samorządowym i uczestnikom obrad, a za ich pośred- podatku dochodowego od osób fizycznych - 5 896 409,00 zł
nictwem mieszkańcom przekazał życzenia świąteczno - noworoczne.
- podatku dochodowego od osób prawnych - 280 000,00 zł		
Wszystkie podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza
- podatku od nieruchomości - 9 505 682,00 zł, w tym:
Miasta i Gminy. Wszystkie też, wraz z materiałami będącymi przedmiotem
- od osób prawnych - 7 798 071,00 zł
obrad Rady oraz z protokołem sesji, znajdują się do wglądu w Biuletynie Infor- od osób fizycznych - 1 707 611,00 zł
macji Publicznej Gminy Skoki na stronie http://skoki .nowoczesnagmina.pl oraz
- podatku rolnego 617 837,00 zł
w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki na stanowisku ds. Rady i jej organów - pokój
- podatku leśnego 254 394,00 zł
nr 10.
								 - podatku od środków transportowych - 186 435,00 zł
- podatku od spadków i darowizn - 60 000,00 zł
Edmund Lubawy
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 430 000,00 zł
- opłaty skarbowej - 45 000,00 zł
- opłaty targowej - 19 766,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej - 123 000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych - 150 000,00 zł
- innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - 455 000,00 zł
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu
dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego - 1 902 170,00 zł.
6. Środki na dofinansowanie budowy budynku komunalnego w Skokach
- 743 943,17 zł
7. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 365
000,00 zł.

Najważniejsza sesja w roku

19 grudnia 2017 r. odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Było to jedno z kluczowych posiedzeń, ponieważ dotyczyło uchwalenia
budżetu gminy na 2018 rok. Projekt budżetu poparły stałe komisje Rady.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała zpozytywną opinię, oceniając jego
poprawność pod kątem formalnym oraz rachunkowym. Rada Miejska Gminy
Skoki jako organ stanowiący podjęła uchwałę budżetową jednogłośnie, przy
14 obecnych radnych. Realizacja budżetu należy do kompetencji Burmistrza.
W przyszłym roku dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie
48.276.855,89 zł, natomiast wydatki na rok 2018 w kwocie 53.730.389,32
zł. Deficyt budżetowy to kwota 5.453.533,43 zł. Na inwestycje zaplanowano
10.344.332,32 zł, co stanowi 19% zaplanowanych wydatków.
Ze wszystkimi inwestycjami, które znalazły się w uchwalonym na wtorkowej sesji budżecie oraz innymi informacjami dotyczącymi tegorocznych zagadnień będzie można już wkrótce zapoznać się na stronie internetowej w
Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Finanse Gminy - Budżet.
Podczas sesji miało miejsce również uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE”
na ręce burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy
Skoki Zbigniewa Kujawy.

Styczeń 2018

W ramach wydatków budżetowych wynoszących 53 730 389,32 zł planuje się m.in. wydatki na:
1. Rolnictwo i łowiectwo - 167 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 137 000,00 zł, z czego m.in. - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń wodno-melioracyjnych - 60 000,00 zł, składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej - 7 000,00 zł i
wpłata na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej - 19 000,00 zł.
- wydatki majątkowe - 30 000,00 zł
2. Leśnictwo - 45 000,00 zł, na bieżące na utrzymanie lasów komunalnych i uzupełnienie zalesienia.
3. Transport i łączność - 4 958 000,00 zł, w tym:
- Infrastruktura kolejowa - 35 000,00 zł, z czego: - wydatki bieżące na zabezpieczenie dachu na budynku dworca w Roszkowie - 20 000,00 zł
- wydatki majątkowe - 15 000,00 zł
- Drogi publiczne powiatowe - 600 000,00 zł na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego z tytułu partycypacji Gminy Skoki w przebudowie dróg powiatowych w Skokach
- Drogi publiczne gminne - 4 323 000,00 zł, z czego:
- wydatki bieżące na remonty, oznakowanie i bieżące utrzymanie dróg,
łącznie z równaniem dróg gruntowych i ścinką poboczy oraz utrzymaniem
przejezdności dróg i ulic w okresie zimowym - 704 000,00 zł
- wydatki majątkowe - na przebudowę i budowę dróg - 3 619 000,00 zł
4. Turystykę - 180 400,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące związane z rozwojem turystyki w ramach przynależności
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o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki
do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 46 400,00 zł, na organizacją rajdów, wycieczek pieszych i zawodów przełajowych łącznie z zakupem
map, przewodników i nagród dla uczestników - 134 000,00 zł
5. Gospodarkę mieszkaniową - 2 508 000,00 zł, w tym:
- na remonty bieżące oraz na utrzymanie budynków komunalnych i przygotowanie budynków i mieszkań do sprzedaży - 446 000,00 zł
- wydatki majątkowe na modernizację budynków komunalnych oraz na budowę budynku komunalnego w Skokach - 2 062 000,00 zł
6. Działalność usługową - 177 000,00 zł na wydatki bieżące związane z
opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, ekspertyz, analiz
i opinii
7. Administrację publiczną tj. na działalność Rady oraz Urzędu Miasta i
Gminy - 6 179 950,84 zł, w tym:
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które
Gmina ma otrzymać w roku 2017 z budżetu państwa - 78 664,00 zł
- na działalność bieżącą Rady Miejskiej - 135 900,00 zł,
- na działalność Urzędu Miasta i Gminy - 5 372 324,84 zł, z czego:
- na bieżącą działalność Urzędu - 4 347 854,57 zł
- wydatki majątkowe - 1 024 470,27 zł
- na bieżącą promocję Gminy - 129 300,00 zł
- na pozostałą działalność związaną z bieżącą działalnością Urzędu, łącznie
z wpłatą na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, dietami dla
sołtysów oraz wynagrodzeniem osobowym pracowników interwencyjnych i
robotników publicznych - 463 762,00 zł
8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony
prawa oraz sądownictwa - 1 823,00 zł
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 266 600,00
zł, w tym:
- wpłata na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji - 41 000,00 zł, z czego:
wydatki bieżące na zakup zestawów komputerowych dla Komisariatu Policji
w Skokach - 6 000,00 zł i wydatki majątkowe - wpłata na modernizację schodów do Komisariatu Policji w Skokach - 35 000,00 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 222
100,00 zł
- obrona cywilna – 500,00 zł
- pozostała działalność - 3 000,00 zł
10. Obsługę długu publicznego - 504 891,00 zł, w tym:
- na obsługę zadłużenia Gminy - odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów - 280 000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 224 891,00 zł
11. Różne rozliczenia - 1 060 000,00 zł, w tym:
- rezerwy na wydatki bieżące - 360 000,00 zł
- rezerwy na wydatki majątkowe - 700 000,00 zł
12. Oświatę i wychowanie - 14 014 409,90 zł, w tym na:
- Szkoły podstawowe - 6 204 340,90 zł, z czego:
- na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Skokach - 4 504 512,90 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 4 382 362,90 zł
- wydatki majątkowe - 122 150,00 zł
- na dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” - 1 699 828,00 zł
- Przedszkola - 2 773 350 zł, z czego:
- na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Skokach - 1 343 030,00
zł, w tym:
- wydatki bieżące - 1 331 030,00 zł
- wydatki majątkowe - 12 000,00 zł
- na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie
- 571 320,00 zł,
- na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach 139 810,00 zł
- na dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” - 719 190,00 zł
- Gimnazjum w Skokach - 3 062 354,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 3 027 354,00 zł
- wydatki majątkowe - 35 000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 443 131,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 42 213,00 zł
- funkcjonowanie Stołówki Szkolnej i Przedszkolnej - 445 000,00 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji na-

uki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 145
400,00 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 717 958,00 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - 170 063,00 zł
- pozostałą działalność z zakresu oświaty - 10 600,00 zł
13. Ochronę zdrowia - 619 800,00 zł, w tym:
- na zwalczanie narkomanii - 20 000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 130 000,00 zł, z czego m.in.: dotacja
na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - 25 000,00 zł, wynagrodzenie dla
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób
prowadzących zajęcia z dziećmi oraz finansowanie konsultacji i porad specjalistów - 63 000,00 zł,
- na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia - 469 800,00 zł, z czego min.: - wydatki bieżące 109.800 zł, w tym: dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną - 20 000,00 zł i na utrzymanie budynku byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia - 71 000,00 zł oraz wydatki majątkowe - 360 000,00 zł
14. Pomoc społeczną - 2 478 429,00 zł, w tym: - wydatki bieżące - 2 478
429,00 zł, z czego:
- opłata za pobyt 14 mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej 420 720,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 67
747,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe - 230 700,00 zł
- dodatki mieszkaniowe - 152 630,00 zł
- zasiłki stałe - 231 578,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 819 774,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 445 000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 60 000,00 zł
- pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - 50 280,00 zł
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 41 500,00 zł, w
tym wydatki bieżące na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 41 500,00 zł
16. Rodzinę - 12 151 786,00 zł, w tym wydatki bieżące - 12 151 786,00
zł, z czego:
- świadczenia wychowawcze - 7 724 138,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4 266 576,00 zł
- wspieranie rodziny - 46 900,00 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 36 000,00 zł - na rodziny zastępcze - 60 172,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 18 000,00 zł
17. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 5 010 602,53 zł, w
tym na:
- Gospodarkę ściekową i ochronę wód - 1 906 323,53 zł, z czego wydatki
bieżące - 1 696 323,53 zł, w tym m.in.:
- dotacja na dopłatę do 1 m3 ścieków dla AQANET SA - 45 000 36,00 zł
- dotacja na dopłatę do 1 m3 ścieków dla ZWiK - 249 999,28 zł
- wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 1 347 873,89 zł
- wydatki majątkowe - 210 000,00 zł
- Gospodarkę odpadami - 1 843 879,00 zł, z czego: wydatki bieżące - 1
728 879,00 zł, w tym m.in.:
- koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
oraz koszty odbioru, odzysku i unieszkodliwiania selektywnie zebranych i
zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości - 1 604 800,00 zł
- wydatki majątkowe - 115 000,00 zł
- Oczyszczanie miasta i wsi - 187 000,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w mieście i gminie - 231 400,00 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 21 000,00 zł,
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- Schroniska dla zwierząt - 65 000,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 660 000,00 zł, z czego wydatki bieżące 470 000,00 zł i wydatki majątkowe 190 000,00 zł
- Pozostałą działalność - 96 000,00 zł tj. wydatki bieżące związane z utrzymaniem szaletu miejskiego i targowiska - 36 000,00 zł oraz wydatki majątkowe - 60 000,00 zł
18. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 1 824 915,00 zł, w tym:
- Pozostałe zadania w zakresie kultury - 35 000,00 zł, z czego: dotacja na
działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacji
oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów - 35 000,00 zł
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 221 000,00 zł, z czego wydatki
bieżące na utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich - 191 000,00 zł i wydatki majątkowe - 30 000,00 zł
- Biblioteki - 1 039 555,00 zł, z czego dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Skokach - 1 027 555,00 zł i wydatki majątkowe 12 000,00 zł
- Pozostała działalność w zakresie kultury - 529 360,00 zł, w tym wydatki bieżące - 312 360,00 zł, z czego m.in.: organizacja imprez w sołectwach,
współpraca z zagranicą, zakup instrumentów dla orkiestry dętej, wydawnictwo „Wiadomości Skockich” i dofinansowanie wycieczek - 302 360,00 zł i wydatki majątkowe - 217 000,00 zł
19. Kulturę fizyczną - 1 540 282,05 zł, w tym:
- Obiekty sportowe - 193 570,00 zł, w tym wydatki bieżące na utrzymanie
Stadionu Gminnego i Orlika - 193 570,00 zł
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 155 000,00 zł, w tym wydatki bieżące na realizację zadania w zakresie wspierania kultury fizycznej i
sportu, które zostaną zlecone na podstawie przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego - 155 000,00 zł
- Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - 1 191 712,05 zł,
w tym:
- wydatki bieżące m.in.: na nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie
wyniki sportowe, wydatki na zakup sprzętu sportowego, dofinansowanie
uczniowskich klubów sportowych, utrzymanie placów zabaw i drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych, organizacje turniejów sportowych oraz
przejazdy na zawody - 296 000,00 zł
- wydatki majątkowe - 895 712,05 zł
Deficyt budżetowy, czyli różnica pomiędzy ogólną sumą dochodów
i łączną kwotą wydatków, wyniesie 5 453 533,43 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez
Gminę, które wyniosą 6 270 658,43 zł. Pozostała kwota przychodów,
tj. 817 125,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań finansowych.
Dla informacji czytelników podajemy, że budżet Gminy na rok 2016
w chwili uchwalenia przez Radę Miejską wynosił 35 098 850,00 zł
po stronie dochodów i 36 665 909,00 zł po stronie wydatków, a na
miniony rok 2017 odpowiednio - 45 300 180,00 zł po stronie dochodów
i 48 555 278,00 po stronie wydatków.
Uwaga! Zainteresowani wydatkami majątkowymi Gminy szczegóły znajdą
w artykule pt. „Inwestycje i zadania o charakterze inwestycyjnym planowane
do realizacji w roku 2018, a szczegóły dotyczące budżetu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki pod adresem skoki.nowoczesnagmina.pl/
Edmund Lubawy

Planowane inwestycje
INWESTYCJE I ZADANIA O CHARAKTERZE
INWESTYCYJNYM (WYDATKI MAJĄTKOWE)
PLANOWANE DO REALIZACJI Z BUDŻETU
MIASTA I GMINY SKOKI W ROKU 2018

W ramach budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2018 zaplanowano realizację inwestycji i zadań o charakterze inwestycyjnym o łącznej wartości 10 344 332,32 zł, w tym:
I. W Dziale: Rolnictwo i łowiectwo - 30 000,00 zł, w tym:
- melioracje wodne - budowa rurociągu drenarskiego - 30 000,00 zł
II. W Dziale: Transport i łączność - 4 234 000,00 zł, w tym:
1. Infrastruktura kolejowa - 15 000,00 zł, z czego:
- rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp.
i w Roszkowie -15 000,00 zł
2. Drogi publiczne powiatowe - 600 000,00 zł, z czego:
- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę drogi powiatowej
nr 1653P - ul. Parkowa w Skokach - 400 000,00 zł
- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę drogi powiatowej
nr 1677P - ul. Zamkowa w Skokach- 200 000,00 zł
3. Drogi publiczne gminne - 3 619 000,00 zł, z czego:
- budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wielkopolskiej i w Roszkowie - 400 000,00 zł
- budowa nawierzchni ulic w Skokach - ul.: Krańcowa, Wąska - 335 000,00
zł
- opracowanie dokumentacji przygotowawczej inwestycji drogowych - 30
000,00 zł
- budowa części ulicy Polnej w Skokach - 835 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS - 500 000,00 zł
- wykup gruntów pod drogi i inwestycje - 40 000,00 zł
- dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą wartości zamienianych
nieruchomości - 30 000,00 zł
- przebudowa 600 m drogi w Budziszewicach - 490 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w Roszkowie - 200 000,00 zł

Zwrot podatku akcyzowego 2018
Przypominamy, że w dniach od 01 do 28 lutego 2018 r. rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać do Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
Stawka zwrotu do 1 litra zakupionego paliwa wynosi tak jak w ubiegłym roku – 1 zł, a limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi: 86,00 zł pomnożony
przez ilość ha uprawianych użytków rolnych.
Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (pokój nr 3, segment A) lub na stronie internetowej urzędu:
www.gmina-skoki.pl/o-nas/urzad/co-i-jak-zalatwic-w-urzedzie/ w punkcie 10 - druk: „Wniosek o zwrot podatku”.
Krystyna Torzewska
Styczeń 2018
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- przebudowa ulicy Nowy Borówiec w Potrzanowie - 350 000,00 zł
- przebudowa dróg między ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach 100 000,00 zł
- przebudowa odcinka drogi gminnej w Sławicy - 200 000,00 zł
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na:
- przebudowę drogi w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową - 20
000,00 zł
- przebudowę drogi gminnej w Bliżycach - 30 000,00 zł
- przebudowę nawierzchni ulicy Parkowej w Skokach - 20 000,00 zł
- przebudowę parkingu przy ul Rogozińskiej w Skokach - 15 000,00 zł
- przebudowę drogi gminnej Jabłkowo - Pomarzanki - 24 000,00 zł
III. W Dziale: Gospodarka mieszkaniowa - 2 062 000,00 zł, w tym:
- budowa budynku komunalnego w Skokach - 1 447 000,00 zł
- kontynuacja budowy budynku gospodarczego w Lechlinku - 25 000,00 zł
- wykonanie systemu monitoringu wraz z przyłączem teleinformatycznym
placu przy ul. Rogozińskiej w Skokach - 20 000,00 zł
- modernizacja budynku komunalnego w Skokach przy ul. Piła Młyn - 150
000,00 zł
- podłączenie budynków komunalnych na wsiach do kanalizacji sanitarnej
- 25 000,00 zł
- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rogozińskiej 6 w Skokach 50 000,00 zł
- modernizacja budynku komunalnego w Budziszewicach nr 6 - 100
000,00 zł
- zakup nieruchomości, gruntów i budynków - 120.000,00 zł
- modernizacja mieszkań komunalnych przy ul. Jana Pawła II nr 45 - 125
000,00 zł
IV. W Dziale: Administracja publiczna - Urząd Miasta i Gminy - 1 024
470,27 zł, w tym:
- termomodernizacja budynku Urzędu - 966 470,27 zł
- ploter kolor z ksero i skanerem - 37 000,00 zł
- zakup laptopa - 6 000,00 zł
- zakup urządzenia drukującego wielkoformatowe mapy geodezyjne oraz
sprzętu sieciowego wspomagającego bezpieczeństwo i wydajność infrastruktury teleinformatycznej - 15.000,00 zł
V. W Dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 35
000,00 zł, w tym:
- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na modernizację schodów
prowadzących do Komisariatu w Skokach - 35 000,00 zł
VI. W Dziale: Różne rozliczenia - 700 000,00 zł, w tym:
- rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku 700 000,00 zł
VII. W Dziale: Oświata i wychowanie - 169 150,00 zł, w tym:
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach - 122 150,00 zł
- modernizacja dwóch sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym
w Skokach - 12 000,00 zł
- modernizacja (połączonego z Biblioteką) budynku byłego gimnazjum w
Skokach - 35 000,00 zł
VIII. W Dziale: Ochrona zdrowia - 360 000,00 zł, w tym:
- modernizacje źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku byłego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach - 360 000,00 zł.
IX. W Dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 575 000,00
zł, w tym:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 210 000,00 zł, z czego:
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogozińskiej - 170 000,00 zł
2. Gospodarka odpadami - 115 000,00 zł, z czego:
- zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-

nalnych - 20 000,00 zł
- budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul.
Rogozińskiej w Skokach - 95 000,00 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 190 000,00 zł, z czego:
- budowa oświetlenia ulic w północno - wschodniej części miasta Skoki 150 000,00 zł
- budowa szaletu miejskiego na Placu Powstańców Wielkopolskich
Skokach - 60 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg w Sławie Wlkp. - 40 000,00 zł
X. W Dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 259 000 zł,
w tym:
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 30 000,00 zł, z czego:
- kontynuacja budowy wiaty rekreacyjnej w Łosińcu - 15 000,00 zł
- wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w Grzybowicach - 15
000,00 zł
2. Biblioteki - 12 000,00 zł, z czego:
- dotacja dla Biblioteki na zakup dwóch klimatyzatorów - 12 000,00 zł
3. pozostała działalność w zakresie kultury - 217 000,00 zł, z czego:
- zagospodarowanie działki w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności - 217 000,00 zł
XI. W Dziale: Kultura fizyczna - 895 712,05 zł, w tym:
- dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych - 30
000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzanowie w celach
rekreacyjno -wypoczynkowych - 332 000,00 zł
- budowa placu zabaw w Bliżycach - 49 000,00 zł
- wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw - 60 000,00 zł
- budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej
w Skokach - 324 712,05 zł
- budowa szatni wraz z sanitariatami oraz zapleczem sportowym w
Skokach i w Potrzanowie (dokumentacja) - 100 000,00 zł
Dla porównania przypominamy, że wartość inwestycji i zadań o charakterze inwestycyjnym planowana w budżecie Miasta i Gminy Skoki na
rok 2015 wynosiła 1 065 000,00 zł, na rok 2016 - 5 365 000,00 zł, a na rok
2017 - 10 059 649,00 zł.
									
		
Edmund Lubawy

Planowane zmiany
w zazielenianiu
MRiRM planuje zmiany w systemie płatności bezpośrednich w przyszłym roku. Istotne zmiany mają dotyczyć sposobu realizacji wymogów
tzw. zazieleniania.
Dotychczas jednym z najpopularniejszych sposobów wywiązywania się rolników, posiadających powyżej 15 ha gruntów rolnych, z utrzymania elementów proekologicznych, był wysiew poplonów. Rolnicy mieli do wyboru siew
międzyplonów ścierniskowych lub ozimych (EFA 14a lub EFA 14b). Międzyplon ścierniskowy musiał być wysiany do 20 sierpnia i powinien być utrzymany do 1 października. Międzyplon ozimy powinien być wysiany do 1 października i powinien być utrzymany do 15 lutego.
Planowane zmiany dotyczą okresu utrzymania międzyplonów ścierniskowych, który ma wynosić minimum 8 tygodni. Tak więc rolnik, który wysiałby
międzyplon w terminie do 20 sierpnia byłby zobowiązany utrzymać go do 15
października. Przewidziano możliwość wcześniejszego wysiewu międzyplonów, tak aby wcześniej można było poplon zaorać, jednak aby wcześniejszy
termin wysiewu międzyplonów został uznany, wysiew przed terminem 20
sierpnia rolnik będzie musiał zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR w ciągu 7
dni od dokonania wysiewu nasion we wcześniejszym terminie.

18

Druga bardzo istotna zmiana w obszarze utrzymania powierzchni obszarów proekologicznych dotyczy zakazu stosowania środków ochrony roślin
na obszarach kwalifikowanych jako EFA czyli na ugorach, międzyplonach,
uprawach wiążących azot oraz pasach gruntów kwalifikujących się wzdłuż
obrzeży lasu. W praktyce najczęściej środki ochrony roślin były stosowane na
ugorach w celu uniknięcia zachwaszczenia oraz w uprawach wiążących azot.
Uprawy roślin wysokobiałkowych, uprawnione do oddzielnych płatności, są
po międzyplonach najpopularniejszą formą wywiązywania się przez rolników z obowiązku utrzymania obszarów proekologicznych. Wszystkie rośliny
uprawnione do płatności do roślin strączkowych na ziarno oraz do płatności
do roślin pastewnych z wyjątkiem wyki mogły być dotychczas jednocześnie
zakwalifikowane jako obszary proekologiczne (jako uprawy wiążące azot).
Od przyszłego roku zakaz stosowania środków ochrony roślin może znacznie ograniczyć taką możliwość. O ile w przypadku roślin pastewnych można
prowadzić uprawę bez stosowania zabiegów chemicznych, to w przypadku
roślin strączkowych na ziarno utrzymanie plantacji w stanie niezachwaszczonym bez ochrony herbicydowej oraz zbiór bez zabiegu desykacji nasion będą
znacznie utrudnione.
Pozostałe warunki realizacji wymogów związanych z tzw. zazielenianiem
pozostaną bez zmian.

KOCHAJ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!
Pamiętaj!
Spalane folie, plastiki, gumy, poliestry,
papy i styropiany
wydzielają silnie toksyczne substancje,
które mogą wywołać wiele groźnych
chorób układu oddechowego.
Mogą też przyczynić się do powstania
chorób nowotworowych.
Dioksyny i furany,
powstające w trakcie spalania, to substancje ciężkie,
które spadają również w pobliżu miejsca ich spalania.
Nasze zdrowie zależy od jakości środowiska, w którym żyjemy.
Zadbaj o zdrowie swoje i swych bliskich.
Nie narażaj siebie i ich na choroby,
bezmyślnie spalając śmieci!

Beata Mączyńska - WODR w Poznaniu PZDR w powiecie wągrowieckim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej
I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.
oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

0,1021

52 000 zł

do 19.02.2018

64/168
Sława Wlkp. ul. Fioletowa/Żółta

5 000 zł

PO1B/00048378/8

(poniedziałek)

64/170
Sława Wlkp. ul. Zielona

5 000 zł
0,1046

54 000 zł

PO1B/00048378/8

(poniedziałek)

64/171
Sława Wlkp. ul. Zielona/Fioletowa
PO1B/00048378/8

do 19.02.2018

5 000 zł
0,0973

50 500 zł

do 19.02.2018
(poniedziałek)

termin przetargu

23.02.2018 (piątek)
godz. 10:30

23.02.2018 (piątek)
godz. 11:30

23.02.2018 (piątek)
godz. 12:00

II. Opis nieruchomości
Działki położone są w miejscowości Sława Wielkopolska (obręb geodezyjny Szczodrochowo) na terenach nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych
przy drodze wojewódzkiej nr 197. Dojazd do działek odbywa się drogą nieutwardzoną. Teren uzbrojony w sieć energetyczną i wodociągową.
III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Szczegółowe warunki zabudowy określa „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący obszar działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia
27.10.2009 r.
Podstawowe warunki zabudowy to: - budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących i nieprzekraczających liniach zabudowy; - zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje w tym poddasze; - dachy strome, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; - dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących;
- maksymalna powierzchnia zabudowy do 25%; - maksymalna wysokość budynku do kalenicy do 8,5 m; - kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do
45°; - odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej od ulicy 6 m a od lasu 12 m; - ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5 m, przy tym w
części powyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe;
IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.
V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro - Segment B,
23 lutego 2018 roku (piątek) w godzinach 10:00 - 12:00.
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VI. Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5
000,00 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400
0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 19
lutego 2018 r. (poniedziałek).
2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem
osobistym.
4. W przypadku gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium,
nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu
winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty
wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie
podlega opłacie skarbowej.
5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia
umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od
zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie
zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni.
VII. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg - 18
września 2017 r.
VIII. Uwagi:
1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z
ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej;
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Skokach w rejonie ul. Czereśniowej, Wiśniowej, Malinowej
i Brzoskwiniowej w Skokach
I. Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz księgi wieczystej
oznaczenie działki
858/117

Skoki, Wiśniowa

PO1B/00057904/1
858/116 Skoki, Wiśniowa
PO1B/00057904/1
858/115

Skoki, Czereśniowa

PO1B/00057904/1
858/114

Skoki, Brzoskwiniowa

PO1B/00057904/1
858/106 Skoki, Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1
858/109 Skoki, Czereśniowa
PO1B/00057904/1
858/105 Skoki, Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1
858/104 Skoki, Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

0,1174

62 222 zł

0,1011

53 583 zł

0,0900

47 700 zł

0,0971

51 463 zł

0,0997

52 841 zł

0,0868

46 004 zł

0,0977

51 781 zł

0,1188

62 964 zł

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

6 000 zł do 12.02.2018 r.

16.02.2018 r. (piątek)

(poniedziałek)

g. 11:00

6 000 zł do 12.02.2018 r.

16.02.2018 r. (piątek)

(poniedziałek)

g. 11:30

6 000 zł do 12.02.2018 r.

16.02.2018 r. (piątek)

(poniedziałek)

g. 12:00

6 000 zł do 12.02.2018 r.

16.02.2018 r. (piątek)

(poniedziałek)

g. 12:30

6 000 zł do 12.02.2018 r.

16.02.2018 r. (piątek)

(poniedziałek)

g. 13:00

6 000 zł do 12.02.2018 r.

16.02.2018 r. (piątek)

(poniedziałek)

g. 13:30

6 000 zł do 12.02.2018 r.

16.02.2018 r. (piątek)

(poniedziałek)

g. 14:00

6 000 zł do 12.02.2018 r.

16.02.2018 r. (piątek)

poniedziałek)

g. 14:30
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II. Opis nieruchomości. Działki położone w miejscowości Skoki, w rejonie ulic Antoniewskiej i Rakojedzkiej. Dojazd do działek drogą gruntową. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania. Szczegółowe warunki zabudowy określa Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki w części miasta Skoki zatwierdzony uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 r. Podstawowe warunki zabudowy to: - lokalizacja wg obowiązującej i nieprzekraczającej linii zabudowy 5 m od granicy drogi; - forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi; - możliwość lokalizacji garaży wolnostojących; - maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej
w zależności od warunków gruntowych; - maksymalna wysokość do kalenicy 9 m; - kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35° - 45°; - pokrycie dachówką
lub materiałem dachówkopodobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej; - ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych; - zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”; - zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie
12 m od granicy lasu.
IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.
V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro - Segment B,
16 lutego (piątek) w godzinach 11:00 - 14:00.
VI. Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6 000 zł na konto bankowe
Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej
do dnia 12 lutego 2018 r. (poniedziałek).
2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu,
numer działki i jej położenie.
3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
4. W przypadku gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać
udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę.
Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój
dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w
imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej
i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie
podlega opłacie skarbowej.
5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy
nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie
zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni.
VII. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
I przetarg - 22 lutego 2017 r.; II przetarg - 15 maja 2017 r.; III
przetarg - 15 września 2017 r.
VIII. Uwagi:
1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość
odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu
do publicznej wiadomości a także przyczynę
odwołania przetargu;
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferował co najmniej
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
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BEZPIECZNA DROGA
ZE SZKOŁY
W ostatnim tygodniu roku miałem okazję przez dwa popołudnia przemierzyć całą naszą gminę. Odwiedziłem wszystkie miejscowości, nawet
te najdalej oddalone i najmniejsze. Odwiedziłem wiele domów, rozmawiałem z rodzicami i uczącymi się w naszej szkole uczniami i uczennicami.
Szary, pochmurny, trochę mglisty i dżdżysty dzień wcześnie otulił szalikiem
ciemności drogi. Obserwując poruszających się po niej pieszych zrodziła się
myśl o konieczności zasygnalizowania ważnego problemu - bezpieczeństwa.
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole, na wycieczkach, w czasie wakacji i ferii zimowych należy do najważniejszych obowiązków dyrektorów, nauczycieli, opiekunów. Przedmiotem nieustannej troski dorosłych jest
także dążenie do stworzenia dzieciom warunków do nauki, zabawy i wypoczynku w przyjaznej, radosnej atmosferze. Tematyka bezpieczeństwa, które
jesteśmy winni zapewnić uczniom, jest bardzo wyraźnie podkreślona w wielu
aktach prawa oświatowego. Wszyscy pracujący w szkole starają się zapewnić
bezpieczny pobyt dziecka w trakcie nauki. Na pytanie: „czy w naszej szkole
dziecko jest bezpieczne?” bez namysłu i z pełną odpowiedzialnością odpowiedziałbym: tak! Codzienność funkcjonowania dzieci i młodzieży w szkołach odbywa się w rytm opracowanych z wielkim wysiłkiem grafików zajęć
w poszczególnych dniach. A jak wygląda droga dzieci do szkoły i ich powrót
do domów? Czy jest bezpieczna? Posłużę się trzema przykładami, jakie zaobserwowałem podczas tych dwóch dni.
Miejscowość Kuszewo. Lokalizacja przystanku autobusowego, na którym
wysiadają dzieci ze szkolnego autobusu mieści się w połowie miejscowości.
Droga typowa dla miejscowości o strukturze wiejskiej. Bardzo wąskie pobocze, bez chodnika dla poruszających się pieszo. Z daleka widać wysiadającą
z autobusu szkolnego uczennicę. Już pierwsza rzecz jaka rzuciła mi się
w oczy, to brak odblaskowej kamizelki. Szybko uzmysłowiłem sobie lokalizację domu w jakim mieszka ta uczennica - ostatni dom graniczący praktycznie
z Popowem Kościelnym. Dość ruchliwą drogą, bo to przecież czas powrotów
z pracy, przemierzyć musi ponad dwa kilometry. O tej porze roku czasami
cały dzień jest ograniczona widoczność, a o 16:00 jest już mrok i odblaskowa kamizelka to obowiązek i konieczność.
Podobną drogę przemierza uczennica mieszkająca na końcu innej miejscowości - w Kakulinie. Wysiadająca w ciemnej kurtce uczennica staje się zupełnie niewidoczna, a po przejściu dwustu metrów, zupełnie znika w mroku
nieoświetlonej drogi prowadzącej przez pola do jej domu.
Kolejne popołudnie i wyjazd do miejscowości po drugiej stronie naszej gminy. Jestem w Pawłowie Skockim. Stąd każdego dnia pieszo przemierza drogę
uczennica mieszkająca w Miączynku. Jadący ze mną kierowca mówi „nigdy
tu nie byłem, nawet nie wiedziałem, że jest taka miejscowość”. Leśniczówka
Miączynek - mieszkają tu trzy, może cztery rodziny. Droga prowadząca do
tej osady leśnej nie jest ruchliwa, tu rzadko ktoś jedzie samochodem. Polna,
wyboista droga, o tej porze z kałużami i gliniastą mazią. Cały czas przez las,
ciemna, wzbudzająca respekt swoją mrocznością, zapewne dla wielu byłaby
pełna obaw i strachu. Dla tych którzy tu mieszkają, to normalne. Przywykli
do tego, bo innej drogi nie znają i innej nie ma. Pomyślałem wtedy o obłoconym i pewnie nie jeden raz przemoczonym obuwiu tego dziecka. Staram się
przypomnieć jej twarz - uśmiechnięta, pogodna dziewczynka, która od września kontynuuje w VII klasie naukę w naszej szkole. Kiedy dojechaliśmy było już po 17. Dziewczynka jeszcze nie wróciła ze szkoły. Pomyślałem o nauce, czy zdoła wykrzesać jeszcze z siebie siły, aby otworzyć zeszyty czy książkę?
Nawet nie wiem, czy w szkole zjada ciepły posiłek. Muszę to koniecznie
sprawdzić.

Policjanci, dbając o bezpieczeństwo dzieci na początku roku szkolnego,
rozmawiają z najmłodszymi o prawidłowym przekraczaniu jezdni, poruszaniu się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza i zachowaniu w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. Myślę, że warto zadbać o to, aby
wychodzące dzieci ze szkolnego autobusu koniecznie miały założone kamizelki odblaskowe, nawet jeśli uważają, że są nietwarzowe.
Apel także do rodziców. Postarajmy się nauczyć swoje dzieci podstawowych zasad ruchu drogowego. Powinny poznać przepisy mówiące o tym, jak
powinien zachowywać się pieszy lub rowerzysta. Gdzie i jak przechodzić na
drugą stronę ulicy, kiedy zsiąść z roweru i przeprowadzić go, idąc pieszo. Jak
tylko mamy okazję, choćby na spacerze, powinniśmy o tym z dzieckiem rozmawiać i ćwiczyć te zasady w praktyce. Dzieci na drogach koniecznie powinny być zaopatrzone w odblaskowe opaski na ręce lub nodze, elementy
naszyte na kurtkę, buty czy plecak, a nawet kamizelki odblaskowe. Dzięki
temu będą bardziej bezpieczne. Poza terenem zabudowanym to obowiązek,
ale uważam, że w ten sposób powinniśmy wyposażyć dziecko także w mieście
zwłaszcza jesienią i zimą, gdy szybko się ściemnia.
Pedagog szkolny Krzysztof Ołdziejewski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

Serdecznie zapraszają do udziału w projekcie

CHUDNIJ ZDROWO

Z DIETETYKIEM - 50+
Zapraszamy osoby w wieku 50+ z terenu Gminy Skoki
chcące zrzucić zbędne kilogramy
pod stałym nadzorem dietetyka
do zgłaszania chęci swojego uczestnictwa w programie
pod nr tel. 691 726 319 do 16 lutego

PODSTAWOWE WARUNKI:

- Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza rodzinnego
(brak przeciwwskazań do stosowania diety i ćwiczeń)
- Wskaźnik masy ciała BMI >30

KWALIFIKACJA DO PROGRAMU:

- pierwszeństwo mają osoby nie biorące udział w edycji 2016
- kolejność zgłoszeń,
- przy dużym zainteresowaniu wstępny wywiad z dietetykiem
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Oświata
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
IM. KUBUSIA PUCHATKA W SKOKACH
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Duże, małe, kolorowe, puchate,
mięciutkie i takie z łątką. 25 listopada
2017 r. swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy
zasypianiu - Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej
atrakcyjnych zabawek, moda na misie
nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny Miś!”. W naszym przedszkolu obchody tego święta
to już tradycja. W tym dniu każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim
ulubionym pluszowym misiem. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w Misiowej Krainie, gdzie poznały historię święta, wspólnie recytowały wiersze o misiach, bawiły się przy piosenkach: „Dwa malutkie misie”,
„Jadą, jadą misie”, brały udział w zabawach ruchowych, plastycznych, konkursach, degustowały ulubiony misiowy przysmak – miodek
Zabawa w misiowej krainie wszystkim sprawiła ogromną radość. Na pewno
powtórzymy ją w przyszłym roku. Ten dzień był pełen uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem.
M. Futro

Kto jest dzieci przyjacielem?
Mały miś.
Kto tajemnic zna tak wiele?
Mały miś.
Miś choć mały, choć nieśmiały,
wielkie serce w sobie ma.
Pocieszyciel doskonały.
Każdy misia swego ma...

WYCIECZKA DO FABRYKI
BOMBEK W GNIEŹNIE
Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia starsze przedszkolaki
wyjechały na wycieczkę do Gniezna zwiedzać fabrykę bombek. Podczas
wycieczki po fabryce mogliśmy zaobserwować długi proces produkcji
ozdób choinkowych. Zobaczyliśmy jak powstają bombki od samego początku.
W pierwszym etapie poznaliśmy proces dmuchania bombek w dmuchalni szkła. Kolejnym etapem zwiedzania fabryki był proces srebrzenia, gdzie
bombka uzyskuje podkład potrzebny do dalszych etapów dekoracji. Następnie zwiedzaliśmy lakiernię, gdzie bombki choinkowe nabierają różnorakich
kolorów.
W dalszej części wycieczki udaliśmy się do dekoratorni, gdzie wykwalifikowany zespół dekoratorów nadaje bombce wyjątkowy i unikalny wygląd.
Na samym końcu mieliśmy możliwość obejrzenia aktualnych trendów, które
dominują w okresie świątecznym. Oczywiście istniała też możliwość zakupu
bombek.
Na pamiątkę pobytu w fabryce każdy przedszkolak otrzymał bombkę ze
swoim imieniem
M. Futro

wielu rodziców zechciało włączyć się w działania projektowe przedszkola,
podejmując aktywność plastyczną wspólnie z dzieckiem.
Rodzice i dzieci z zapałem wykonywali piękne ozdoby, wykazując przy tym
wiele pomysłowości i kreatywności. Był to naprawdę mile spędzony czas,
podczas którego dzieci i rodzice wspólnie pracowali, jednocześnie świetnie
się bawiąc.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę.
Wykonane ozdoby zostały wystawione na sprzedaż podczas kiermaszu
zorganizowanym w przedszkolu.

NOC MIKOŁAJKOWA
W PRZEDSZKOLU

W naszym przedszkolu tradycją stała się NOC MIKOŁAJKOWA.
O godzinie 18:00 starsze przedszkolaki przybyły do przedszkola
wyposażone w śpiwory, poduszki, ulubione przytulanki i latarki. Gdy
wszystkie miejsca do spania były już przygotowane, dzieci zeszły do sali
„Tygrysków”, gdzie obejrzały piękne, świąteczne przedstawienie.
Kiedy za oknem zrobiło się już bardzo ciemno, do sali zawitał oczekiwany
z niecierpliwością gość - Mikołaj, który przywitał się z dziećmi i oczywiście
z pytał, czy były grzeczne. Odpowiedź nikogo nie zaskoczyła - wszyscy jak zawsze byli grzeczni. Mikołaj jednak nie uwierzył. Aby otrzymać prezent trzeba
było trochę się napracować. Mikołaj przygotował kilka naprawdę trudnych
zadań do wykonania. Były więc konkursy, wspólne zabawy ruchowe i taneczne. Na koniec obowiązkowo zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.
Po pełnym wrażeń wieczorze i wspólnej kolacji wszyscy smacznie zasnęli.
Dla wielu przedszkolaków była to pierwsza noc spędzona poza domem. Rano
dzieci wspominały jeszcze wieczór i noc spędzone w przedszkolu, a po smacznym śniadanku przedszkolaki... wcale nie wróciły do domów. Zostały w przedszkolu, ponieważ była środa. A środa to normalny dzień pracy. Rodzice odbierali więc swoje pociechy dopiero po obiedzie. Oj, ciężki to był dzień. Nocne
harce dawały się niektórym we znaki. W salach starszaków nie było słychać
codziennego gwaru, raczej delikatny szum rozmów i cichej zgodnej zabawy.
								
		
M. Futro

MIKOŁAJ

„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają
Wszystkie dzieci na Niego czekają.
Moc prezentów każdemu przyniesie,
Każe dziecko z prezentów się cieszy…”

WARSZTATY
BOŻONARODZENIOWE
Grudzień to szczególny czas, gdy na zajęciach dominuje tematyka świąteczna. Przedszkolaki przygotowują się do jasełek, uczą piosenek o tematyce zimowej, pastorałek, kolęd, wykonują różne prace plastyczne związane ze świętami Bożego Narodzenia - choinki, aniołki, szopki, gwiazdki,
itp.
Chcąc włączyć rodziców w świąteczny czas podejmowanych działań w
przedszkolu, zorganizowałyśmy zajęcia plastyczne z ich udziałem. Z niecierpliwością czekałyśmy, czy zajęci w okresie przedświątecznym rodzice znajdą
czas aby do nas dotrzeć. Przyznam, że byłyśmy mile zaskoczone, widząc jak
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Jak co roku 6 grudnia Mikołaj przybył do przedszkola. Dzieci od samego
rana zastanawiały się i martwiły jednocześnie, czy Mikołaj w ogóle do nas
dotrze z powodu braku śniegu, ale okazało się, że to wcale nie był dla niego
problem. Długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na wszystkich twarzach.
Mikołaj kolejno odwiedził młodsze grupy, gdzie dzieci prezentowały swoje zdolności wokalne i recytatorskie. Nasz gość na koniec wizyty podarował
przedszkolakom słodkie upominki.
M. Futro
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Oświata
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI
STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO „TĘCZA”
Pasowanie na Przedszkolaka

Jasełka
W czwartek 21 grudnia 2017 r. przedszkolaki z Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie oddział w Rejowcu zostały zaproszone przez panią Sołtys Justynę Dankowską na przedstawienie jasełkowe
pt. „Dziewczynka z zapałkami’’. W rolę aktorów wcielili się rodzice naszych
przedszkolaków, dzieci oraz mieszkańcy Pawłowa Skockiego. Wszyscy w
wielkim skupieniu oglądali występ. Panowała atmosfera wzruszenia i radości.
Na zakończenie spotkania przybył wyczekiwany GWIAZDOREK, który obdarował prezentami nie tylko dzieci.
Iwona D-S.

Kolędować Małemu...

Najmłodsze dzieci z Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie mają już za sobą pierwszą ważną uroczystość, jaką było dla nich bez
wątpienia „PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”. Był to szczególny dzień
dla dzieci, które we wrześniu ub.r. po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu. Punktem kulminacyjnym spotkania było ślubowanie. Po jego złożeniu pani dyrektor Agnieszka
Skraburska dokonała pasowania a dzieci na pamiątkę tego ważnego wydarzenia otrzymały dyplomy i upominki.
Ewa Mikołajczak

Zajęcia otwarte z rodzicami
W środę, dnia 6 grudnia 2017 r., grupa Biedroneczki, Żabki i Muchomorki wraz z wychowawcami zaprosiła do przedszkola rodziców lub opiekunów. W tym dniu odbyły się zajęcia otwarte, podczas których każde dziecko ze swoim opiekunem wykonało pracę plastyczną o tematyce świątecznej.
Tutaj pomysły były bardzo różne. Podczas zajęć powstały piękne bombki,
choinki, kartki świąteczne oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało pozostawiony na parapecie upominek
od Mikołaja. Radości nie było końca, zarówno ze wspólnie spędzonych chwil
z rodzicami, jak i upominku od Mikołaja.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które uczestniczyły w zajęciach otwartych.
A. Kokowska

W środę, dnia 20 grudnia ub.r. w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łąka“ w Jabłkowie - oddział Łosiniec - odbyło się spotkanie wigilijne. Oprawę muzyczną przygotowało Objazdowe Studio Nagrań, które uświetniło naszą uroczystość podczas wspólnego kolędowania. Występy taneczne naszych
przedszkolaków wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Po części
oficjalnej dzieci doczekały się Gwiazdora, który przyniósł każdemu paczkę
z prezentami. Otrzymaliśmy także wspaniałe zabawki do przedszkola. Przy
kawie, herbacie i cieście wspólnie i miło spędziliśmy czas.
Serdeczne podziękowania składamy rodzicom, którzy pomogli w zorganizowaniu dzisiejszej uroczystości. Szczególne podziękowania składamy
rodzicom, którzy uszyli piękne stroje dla naszych przedszkolaków oraz
przygotowali pyszne ciasto.
A. Kokowska

Świąteczna
Zbiórka Żywności

Przedszkolaki
z Przedszkola
Publicznego
„Tęczowa Łąka“
w Jabłkowie /oddział
Łosiniec wraz z rodzicami tradycyjnie
przyłączyły się
do akcji „Świąteczna
Zbiórka Żywnosci“.
Serdecznie
dziękujemy za każdydar dobrego serca.							
A. Kokowska
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO „TĘCZA”

świąteczno-zimową, a ich wykonanie gwarantowało otrzymanie paczki. Spotkanie było bardzo udane, śmiech i radosne piski dzieci rozchodziły się miło
i wesoło po całej szkole.
Dziękujemy Radzie Rodziców za przygotowanie paczek, na które dzieci
z taką niecierpliwością czekały, a wychowawcom za zorganizowanie tak udanej imprezy.
					

Grudzień miesiącem
wolontariatu

Joanna Tomczak

Spotkanie wigilijne

Samorząd szkolny z Lechlina, wraz z opiekunem p. Katarzyną Rakowską, ogłosił grudzień miesiącem wolontariatu w naszej szkole. Zrealizowane działania były kontynuacją szerzenia wśród naszych uczniów idei
bezinteresownej pomocy, tolerancji i szacunku wobec innych. Na gazetce
Samorządu Uczniowskiego zaprezentowano materiały informacyjne dotyczące wolontariatu: kim jest wolontariusz, czym się zajmuje, historię i ideę
wolontariatu oraz liczne dyplomy i podziękowania skierowane do naszej społeczności za udział w wielu akcjach. W ramach grudniowych działań znalazły
się następujące przedsięwzięcia:
• przygotowanie i codzienne wykonywanie adwentowych zadań;
• wypiek i sprzedaż świątecznych pierników;
• zbiórka żywności w ramach corocznej akcji Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA „Świąteczna Zbiórka Żywności”;
• zbiórka artykułów papierniczych i szkolnych dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Siostry Służebniczki
NMP w Gnieźnie w ramach akcji „Choinka miłości”.
Podsumowaniem był występ dziewczyn z kółka tanecznego, które zaprezentowały przedstawienie „Wartości życia”, mówiące o miłości i przyjaźni
oraz przygotowanie świątecznej kartki z życzeniami dla wylosowanej osoby.
Kartki przyozdobiły naszą szkolną choinkę, a następnie podczas Wigilii trafiły
do adresatów.
Okazało się, że w naszej społeczności mamy wiele osób o gorących sercach - uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Jesteśmy
niezmiernie dumni, że podjęte działania stały się przyczynkiem do podjęcia
takich kroków, które mają na celu pogłębienie empatii w stosunku do ludzi.
Joanna Tomczak

Mikołajki
Tak jak wszędzie, tak i w szkole w Lechlinie, obchodziliśmy przemiły
dzień w naszej szkole, a mianowicie Mikołajki. Tego dnia każdy, kto mógł,
ubrał się na czerwono i założył mikołajową czapkę, na cześć św. Mikołaja.

W ostatnim dniu przed przerwą świąteczno-noworoczną społeczność
naszej szkoły spotyka się, by uczcić pamiątkę Bożego Narodzenia. Jest
to szczególny dzień, gdyż gromadzi razem wszystkich uczniów, zaproszonych rodziców i gości, nauczycieli i pracowników szkoły. Ten uroczysty
dzień rozpoczynamy od przedstawienia biblijnej historii narodzenia Jezusa
w formie jasełek, którą przygotowali p. Justyna Graczyk, p. Grażyna Mazurek
i p. Piotr Wiśniewski ze swymi artystami. Dzięki naszym uczniom przenieśliśmy się w magiczny czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, napełnieni radością oraz wzbogaceni w przeżycia, do których z pewnością będziemy
wracać wspomnieniami. Następnie odbyła się wigilia szkolna. Roziskrzona
na naszym szkolnym korytarzu choinka, niepowtarzalny, świąteczny wystrój
klas, spożywanie smakołyków i wspólne kolędowanie wprawiły wszystkich
w świąteczny nastrój. Tę ciepłą, świąteczną atmosferę wzbogaciło rozdanie, przygotowanych wcześniej dla wylosowanej osoby, kartek świątecznych.
Składaniu życzeń i śpiewaniu kolęd, które słychać było na korytarzu, nie było
końca... i w tym świątecznym nastroju pożegnaliśmy się aż do Nowego Roku.
								
Joanna Tomczak

Świąteczna Zbiórka
Żywności
Po raz kolejny szkoły i przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA w Jabłkowie zorganizowały Świąteczną Zbiórkę
Żywności, która trwała w dniach 6-14 grudnia. Celem naszej akcji było
zebranie żywności, która tuż przed świętami została przekazana, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach, osobom starszym,
samotnym i najbardziej potrzebującym z terenu naszej gminy, by w radosny czas Świąt Bożego Narodzenia nikt nie czuł się samotny i głodny.
Dziękujemy wszystkim przedszkolakom, uczniom - działających w samorządach szkolnych, rodzicom, nauczycielom i pracownikom Stowarzyszenia,
którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy i przyłączyli się do naszej akcji. Każdego roku żywności jest więcej, co świadczy o dobroci i życzliwości naszych darczyńców, którzy czerpią radość z dzielenia się
z innymi. Dziękujemy z okazaną hojność!
Społeczność Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA w Jabłkowie

Wartości życia

W tym roku Mikołaj osobiście nie zdążył zawitać do naszej szkoły, ale za
sprawą rodziców dotarły do nas paczki. Aby można było otrzymać oczekiwany prezent należało wykonać zadanie. Uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy losowali karteczki, w ten sposób zostali podzieleni na siedem grup.
Każda z grup miała zadanie do wykonania. Zadania związane były z tematyką
Styczeń 2018
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Oświata
8 grudnia ub.r. dziewczęta uczestniczące w kółku tanecznym pod kierunkiem Joanny Tomczak, wzięły udział w Jubileuszowym X Gminnym
Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych w Skokach.
Treść spektaklu musiała być związana z szeroko rozumianą profilaktyką.
Podczas naszego spektaklu zaprezentowaliśmy tańcem, słowem i muzyką
podsumowanie realizowanej w naszej szkole kampanii Zachowaj Trzeźwy
Umysł 2017 pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”. Podzieliliśmy się z widzami refleksją i naszym rozumieniem podstawowych wartości życia, jakimi są
miłość i przyjaźń. Naszym zamierzeniem było zachęcenie widzów do wsłuchania się w ciszę własnego serca i przemyślenie - czy żyję tylko dla siebie,
czy też dla innych.
Joanna Tomczak

Wigilia mieszkańców
sołectwa Lechlin

z zapałkami. Losy baśniowej bohaterki H.Ch. Andersena, w którą wcieliła się
p. Daria Mielcarek, przypominają nam o bliskiej obecności osób potrzebujących pomocy, które czekają na naszą dobroć, nie tylko w święta. Gra aktorska
dorosłych i młodszych debiutantów okazała się profesjonalnym występem.
Autentyczność postaci wywołała wzruszenie i łzy w oczach widzów. W czasie
spotkania nie zabrakło również tradycyjnego dzielenia się opłatkiem, składania życzeń. Wysłuchaliśmy też kolęd w wykonaniu uczniów należących do
kółka flażoletowego. Pojawił się oczywiście wyczekiwany przez wszystkich
gość - Gwiazdor, który obdarował dzieci oraz nauczycieli i pracowników szkoły bogatymi prezentami przygotowanymi przez rodziców. Pyszne wypieki
rodziców, które pojawiły się na stołach, dodały czaru i magii świątecznemu
spotkaniu. Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy zaangażowali się i poświecili swój czas, by przygotować przepiękne przedstawienie, pani sołtys
Pawłowa Skockiego za zaproszenie oraz naszym uczniom i przedszkolakom
za udany występ! Zapraszamy do obejrzenia przedstawienia na stronie szkoły i szkolnym profilu fb.

Sołtys i Rada Sołecka z Lechlina przy współpracy naszego Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA przygotowali 17 grudnia tradycyjnie spotkanie
wigilijne dla mieszkańców wsi.

Aktorzy, którym składamy serdeczne podziękowania i gratulacje:
rodzice: Justyna Dankowska, Angelika Charubin, Sylwia Górna, Małgorzata Jaszyk, Daria Mielcarek, Małgorzata Pac, Angelika Przybylska
uczniowie: Alicja Witkowska - była uczennica, Julia Charubin - przedszkolak, Oliwia Mielcarek - przedszkolak, Vanessa Pac - przedszkolak, Gabryś
Dankowski - uczeń kl. I, Ania Górna - uczennica kl. II, Daniel Jaszyk - uczeń kl.
III, Nikodem Baszczyński - uczeń kl. III, Nicole Pac - uczennica kl. IV, Kacper
Popiela - uczeń kl. IV, Fabian Pac - uczeń kl. V, Szymon Charubin - uczeń kl. V
W świątecznie ustrojonej klasie sołtys Paweł Grabiński zaprosił obecnych
do obejrzenia przedstawienia, przygotowanego przez kółko taneczne prężnie
działające w naszej szkole oraz wysłuchania kolęd i świątecznych piosenek
wykonanych przez zespół, który powstał w ramach LOWE. Zespół śpiewaczy,
pod przewodnictwem Piotra Wiśniewskiego, wprowadził zgromadzonych
w świąteczny nastrój, natomiast dziewczyny, przygotowane przez Joannę
Tomczak, spektaklem o wartościach życia przypomniały zebranym, iż świąteczny czas to moment na zastanowienie się, co tak naprawdę w życiu jest
najważniejsze. Po występach sołtys oraz obecni Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki Tadeusz Głos i radny Grzegorz Owczarzak złożyli mieszkańcom świąteczne życzenia i wręczyli kalendarze. Następnie goście spędzili wspólny czas
na poczęstunku i rozmowach, atmosfera łamania się opłatkiem była bardzo
serdeczna. Wszystkiego dopełniła możliwość zakupu świątecznych dekoracji i ozdób.
Joanna Tomczak

Świąteczny czas…
Szkolne spotkanie wigilijne to tradycja i szczególny czas, który integruje uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników rejowieckiej szkoły oraz
lokalną społeczność. Święta Bożego Narodzenia, obchodzone w naszych
domach, przepełnione są różnorodnymi tradycjami i wyjątkową atmosferą, które pielęgnujemy również w szkole. Wigilia jest dniem szczególnym,
na który czekamy cały rok, by przeżyć go na nowo.
Tegoroczne spotkanie opłatkowe przygotowali rodzice i uczniowie szkoły i przedszkola w Rejowcu. Na zaproszenie pani sołtys Justyny Dankowskiej - inicjatorki integracyjnego przedsięwzięcia - udaliśmy się do Pawłowa Skockiego, by w pięknie i świątecznie przygotowanej aranżacji przeżyć
te najpiękniejsze święta chrześcijańskie. Tam mieliśmy przyjemność obejrzeć wzruszające i pełne emocji przedstawienie jasełkowe pt. Dziewczynka

Anita Czechowska

„Magiczny kapelusz”

Nowy Rok w naszej lechlińskiej szkole przywitaliśmy spektaklem
„Magiczny kapelusz”. Przedstawienie teatralne było mieszanką edukacji
z ogromną dawką humoru, gdyż połączenie gry aktorów i pacynek zagwarantowało niesamowite widowisko. Główni bohaterowie, Słoń Tadeusz
i Mrówka Helena udowodnili, że wygląd i stan posiadania nie jest miarą wartości człowieka. Widowisko opierało się na bezpośrednim kontakcie z publicznością i było utrzymane w konwencji kabaretu. Wszyscy żywiołowo
reagowali na akcję przedstawienia i czynnie uczestniczyli w tej pouczającej
zabawie. W spektaklu aktorzy ukazali dzieciom istotę tolerancji, czyli zrozumienia dla ludzkiej inności i poszanowania innych poglądów czy innego stroju
kolegi bądź koleżanki. Poruszone wartości były kontynuacją działań realizowanych w naszej szkole, uczniowie mieli okazję utrwalić sobie, czym jest tolerancja i jak być tolerancyjnym na co dzień.
Joanna Tomczak
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Z ŻYCIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ im. Adama
Mickiewicza w Skokach

2. miejsce - zespół w składzie: Aleksandra Markiewicz, Olga Kujawa, Wiktoria Szczepaniak, Jagoda Łuczak, Gabriela Kiszka
3. miejsce - brak
Przyznano dwa WYRÓŻNIENIA wokalne dla Małgorzaty Kalety i Anity
Brzezińskiej
Serdecznie gratulujemy wykonawcom, życząc dalszych sukcesów!

Jasełka

Jowita Maćkowiak

W czwartek 21 grudnia, w klimacie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, w hali widowiskowo-sportowej, społeczność Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Skokach mogła przeżywać wydarzenia sprzed
dwóch tysięcy lat. Uczniowie starszych klas pod kierunkiem p. Małgorzaty Zrobczyńskiej przygotowali i przedstawili jasełka bożonarodzeniowe.
W asyście chóru anielskiego śpiewano kolędy i przypomniano wydarzenia
towarzyszące narodzeniu Jezusa.

Dopełnieniem uroczystości było przekazanie, przez skockich harcerzy,
dyrektorowi Wiesławowi Berendtowi światełka z groty betlejemskiej. Pan
dyrektor w przepięknej scenerii i przy słowach znanej pieśni „Przekażmy sobie znak pokoju” złożył życzenia świąteczne wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.
Małgorzata Zrobczyńska

Kolędowy czas
Okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia to wspaniała okazja do
wspólnego muzykowania. Dnia 20 grudnia po raz kolejny dźwięki wykonywanych przez uczniów kolęd rozbrzmiewały w naszej szkole podczas Szkolnego
Konkursu Kolęd i Piosenek Świątecznych. Młodzi wykonawcy zaprezentowali się wokalnie, a także grając na wielu instrumentach.
Oceniała ich komisja w składzie:
p. Renata Stróżewska, p. Alicja Kramer, p. Aldona Lubiatowska, p. Jowita
Maćkowiak.
Uczniowie prezentowali się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III
i IV-VII, a komisja wyłoniła następujących zwycięzców:
klasy I-III
1. miejsce - zespół w składzie: Ewelina Dokuczał, Olga Czarnecka, Amelia
Borowczyk,
2. miejsce - zespół z klasy 3 A,
3. miejsce ex aequo - Gabriela Kowalewska oraz duet Marianna Korczak
i Martyna Nawrocka,
WYRÓŻNIENIE - Emilia Sierakowska
Klasy IV-VII
1. miejsce - zespół w składzie: Kamil Kamiński, Mateusz Siuchniński,
Mateusz Kaczmarek, Krzysztof Stefan
Styczeń 2018

Konkurs
ekologiczno-łowiecki
24 listopada 2017 r. w Rąbczynie odbył się XIII Powiatowy Konkurs
Ekologiczno - Łowiecki „POJEDZIEMY NA ŁÓW - W POLSKIM LESIE”.

W bieżącym roku naszą szkołę reprezentowały uczennice klas gimnazjalnych: Małgorzata Surdyk, Anita Sydow, Aleksandra Szymańska. Dziewczęta
wywalczyły I miejsce pokonując rówieśników z powiatu wągrowieckiego. Konkurs obejmował test pisemny i zadania praktyczne, ocenie podlegała również
praca plastyczna. W części teoretycznej uczennice musiały zaprezentować
swoje wiadomości i umiejętności z dziedziny ekologii oraz kultury, tradycji
i etyki łowieckiej, a w części praktycznej znajomość chronionych roślin i zwierząt oraz wykazać się zręcznością trafiając do celu. Gratulujemy zwycięstwa
i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekun M. Samol

Wycieczka do Muzeum
Trofeów Myśliwskich
Dzięki Dyrekcji Gimnazjum Nr 3 gminy Wągrowiec im. Henryka Sienkiewicza w Rąbczynie i Starostwu Powiatowemu w Wągrowcu, uczennice
klasy 7b Szkoły Podstawowej w Skokach miały okazję 1 grudnia 2017 r.
uczestniczyć w wycieczce do Muzeum Trofeów Myśliwskich w Śmiłowie.
Udział w wycieczce został ufundowany dla uczestników konkursu „POJEDZIEMY NA ŁÓW - W POLSKIM LESIE”. Młodzież naszej szkoły wraz z młodzieżą szkół ościennych zwiedzała i podziwiała trofea myśliwskie. Kolekcja
składała się z trzech części: Wielkiej Piątki Afrykańskiej (nosorożec, słoń, lew,
lampart i bawół), zbiorów europejskich i północnoamerykańskich, oraz afrykańskich i argentyńskich. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia kolekcji samolotów i śmigłowców. Wróciliśmy pełni wrażeń. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do wspólnego wyjazdu.
Opiekun M. Samol
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Oświata
Hydrauliczny robot
4 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Skokach pod opieką pani Małgorzaty Adrych i Małgorzaty Dudek po raz
kolejny uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Studenckie Koło
Naukowe „Fusion” UAM w Poznaniu.

Tym razem zajęcia poświęcone były robotyce. Młodzież pod kierunkiem
prowadzących zajęcia wykonała hydraulicznego robota. Do jego wykonania
wykorzystała karton, strzykawki i wężyki wypełnione płynem. Zadanie nie
było wcale takie proste, jak się na początku wydawało, jednak efekt końcowy
był zachwycający.
								
Małgorzata Dudek

Mikołajkowy
Turniej Szachowy

W grudniu odbył się Mikołajkowy Turniej Szachowy, który już na stałe
wpisał się w kalendarz szkolnych wydarzeń sportowych. Zawodnicy rozegrali pięć emocjonujących rund. Walczyli dzielnie, ucząc się współzawodnictwa i rywalizacji. Najlepszym szachistą został Dawid Laube, który wywalczył
pierwsze miejsce. Drugi był Artur Cibail. Trzecie miejsce zdobył Szymon
Cibail. Zawodnicy otrzymali wspaniałe puchary.
Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Był doskonałą okazją
do sprawdzenia i porównania umiejętności graczy, a także świetną zabawą.
Wioletta Molińska

Wolontariusze w hospicjum
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, zwłaszcza dla ludzi samotnych i chorych. Dlatego uczennice klasy 3a pod kierunkiem p. E. Chojnackiej przygotowały piękny program artystyczny, który 12 grudnia zaprezentowały w Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu.

Dzięki życzliwości p. Dyrektora Wiesława Berendta, który wyraził zgodę oraz pokrył koszty przejazdu, chorzy oraz pracownicy placówki mogli na
chwilę oderwać się od trudów dnia codziennego. Nie kryli wzruszenia, słysząc
ciepłe słowa otuchy przy dźwiękach polskiej kolędy. Świąteczna atmosfera
udzieliła się wszystkim. Na twarzach kilku chorych widać było łzy wzruszenia. Najbardziej wymownym podziękowaniem były słowa jednej z chorych:
„Dziewczynki, jesteście wspaniałe”.
Renata Hamulczyk

Wolontariat
Wolontariusze ze szkoły w Skokach kolejny raz udowadniają, że potrzeba niesienia pomocy innym jest bliska ich sercu. Podejmują wiele działań,
których celem jest opieka przede wszystkim nad osobami starszymi oraz
nieuleczalnie chorymi z najbliższej okolicy.

W czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przez szkołę
zebrano fundusze, które przeznaczono m.in. na paczki świąteczne dla seniorów. Młodzież miała okazję poczuć się jak św. Mikołaj i obdarowywać osoby
starsze. Często była to pierwsza okazja, aby przekonać się, że w sąsiedztwie
mieszka człowiek, który nie może opuszczać domu. Można było zobaczyć, jak
wiele radości i wzruszenia przynosi taka wizyta. W tym przypadku liczy się
nie tylko przekazanie paczki świątecznej, ale przede wszystkim pamięć. Znajomości tak zawarte, w niektórych przypadkach, są kontynuowane. Dziewczynki odwiedzają swoich podopiecznych. Jedna z pań mówi o naszej uczennicy, że „jest dla niej jak wnuczka”.
5 stycznia odbyło się „Spotkanie Noworoczne” dla seniorów. Młodzież
przygotowała poczęstunek, wspólnie kolędowaliśmy przy dźwiękach akordeonu. Uczniowie zrozumieli, że starsze osoby są skarbnicą wiedzy i rozmowy z
nimi mogą przynieść wiele korzyści. Cel spotkania - porozumienie międzypokoleniowe - został osiągnięty.
Wolontariusze z naszej szkoły są wspaniali, nie mogliby jednak działać,
gdyby nie opieka nauczycieli, którzy społecznie organizują pracę młodzieży. Pragnę serdecznie podziękować: I. Węglewskiej, M. Samol, G. Samolowi,
E. Chojnackiej, W. Surdyk - Fertsch, D. Mrozińskiej, D. Senger, M. Dudek i M.
Zrobczyńskiej.
Renata Hamulczyk
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Z historii ziemi skockiej
CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?
SKOKI I SKOCZANIE w starym obiektywie

W naszym cyklu ponownie sięgamy do czasów okupacji hitlerowskiej w Skokach.
Na udostępnionej nam przez Stanisława Kinala widokówce tym razem widzimy
4 ujęcia, spośród których 3 ukazują zachowane do dzisiaj i znane nam budowle,
a 4 to pejzaż, którego już nie uświadczymy.
Na 2 pierwszych ujęciach fotograf uwiecznił zabudowania obecnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w którym w latach 1939 - 1945
znajdował się oflag - obóz jeniecki dla jeńców wojennych z różnych krajów okupowanej
przez Niemców Europy oraz z Wielkiej Brytanii. Na trzecim ujęciu widzimy pałac - Dom
Rekolekcyjny w Rościnnie, w którym we wspomnianych latach znajdowała się szkoła
Hitlerjugend.
Porównanie prezentowanych ujęć ze stanem obecnym na pierwszy rzut
oka nie wykazuje różnicy. Możemy jedynie powiedzieć, że z upływem lat widoczne na nich drzewa - w większości lipy - urosły i w okresie letnim przebywające w ich otoczeniu osoby cieszą zapachem kwiatów. Jednak zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający te placówki osoby z zewnątrz wiedzą, a jeśli nie, to
w chwili przybycia dowiadują się, że obiekty te uległy korzystnej rozbudowie i modernizacji. Ośrodek w Antoniewie zyskał m.in. salę gimnastyczną, a Dom Rekolekcyjny
nowe, architektonicznie doskonale wkomponowane w całość, skrzydło.
Dlatego więcej uwagi proponuję poświęcić ujęciu 4, na którym obserwujemy widok,
jaki nasi seniorzy mogli obserwować i zapamiętać jeszcze z lat 1945 - 1960 - pasące się
na łące bydło w Pile Młyn. Taki widok, nie tylko na terenie wiejskim miasta i gminy Skoki,
ale i na obszarze miasta towarzyszył nam wówczas na co dzień. Przy okazji pozwolę sobie
w tym miejscu przypomnieć, że krowy w tych latach, jedynie na terenach zabudowanych
w rejonie ulic Rościńskiej, Rogozińskiej i Poznańskiej, hodowało około dziesięciu rodzin,
a zupełnie naturalną w każdej rodzinie była hodowla kóz.
Ogólny postęp, wzrost poziomu życia oraz koncentracja i specjalizacja w rolnictwie
siłą rzeczy zrobiły swoje. I dobrze. Chociaż w pewnym sensie szkoda, że dziecko wiejskie,
by zobaczyć krowę, musi sięgać do encyklopedii lub udawać się do ZOO.
Maryla Rodowicz w swoim czasie śpiewała: „i tylko koni żal”. W tym miejscu można by powiedzieć, że „nie tylko koni żal”. Żal też braku pięknej i niezniszczonej przyrody,
żal czystych wód i niezaśmieconych lasów i żal jeszcze wielu rzeczy.
		
Edmund Lubawy
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki

BAJKI BABCI GĄSKI
Opowieści zawarte w zbiorze zatytułowanym „Bajki Babci
Gąski” stały się tematem przewodnim tegorocznego spotkania z baśnią.
Już po raz trzeci młodzi skoczanie, ich rodzice oraz miłośnicy słowa pisanego przybyli do biblioteki, by w piątkowe popołudnie 8 grudnia wspólnie przypomnieć znane i mniej znane utwory francuskiego baśniopisarza Charlesa Perraulta. Dzięki nim
poznać mogliśmy historię sióstr z baśni pt. „Wróżki”, posłuchać
opowieści o podstępie „Kota w butach”, a także dowiedzieć się
jaki czar rzuciła na królewnę podczas chrztu zła wróżka. Uczestnicy spotkania mieli również okazję odkryć tajemnicę uwolnienia się
asia i Małgosi z rąk okropnej czarownicy, usłyszeć, jaki cudowny
dar otrzymał od wróżki przy narodzinach Knyps oraz posłuchać
opowieści o „Sinobrodym”. Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej
atmosferze. Czytający otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia
tegorocznego spotkania z cyklu „Skockie Bajanie” SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY! W szczególności nasze podziękowania kierujemy do osób, które zechciały być z nami tego dnia, by przedstawić
interpretację swojej ulubionej baśni.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY: Jeremiaszowi Burzyńskiemu
i jego mamie Beacie Burzyńskiej, Miłoszowi Cholewińskiemu
oraz jego mamie Żanecie Zachowskiej-Cholewińskiej, Kazimierzowi Guzianie, Natalii Kmieć, Gabrieli Mistrzak, Kamili Przywarskiej, Patrycji Skwierzyńskiej oraz Kindze Szymkowiak i jej mamie
Annie Szymkowiak.
Serdeczne podziękowania kierujemy również do Małgorzaty
Zaganiaczyk autorki tegorocznej statuetki.
Kolejne spotkanie z cyklu „Skockie Bajanie” już za rok. Kogo
będziemy gościć i jakich baśni będziemy mieli okazję posłuchać,
dowiecie się Państwo niebawem. Mamy tylko nadzieję, że grono
osób czytających oraz takich, które zechcą posłuchać jeszcze się
powiększy.
Sylwia Popadowska

30

Skockie

stowarzyszenia

Wytwory LOWE
Kiermasz Świąteczny
12 grudnia 2017 r. w Jabłkowie zorganizowano Kiermaszu Świąteczny,
na którym m.in. mogliśmy podziwiać i nabyć świąteczne wytwory uczestników edukacji twórczej w ramach projektu „Lokalny Ośrodek Wiedzy
i Edukacji w Gminie Skoki”.

Kiermasz zorganizowany został dla całej społeczności lokalnej gminy.
Chcąc umożliwić społeczności gminnej możliwość udziału w kiermaszu,
zorganizowaliśmy autokar, który dowiózł zainteresowanych do Jabłkowa.
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA - p. Sławomiry Kędziory, która podziękowała za przybycie
i przygotowanie kiermaszu, życząc wszystkim wspaniałej zabawy w pięknym
przedświątecznym klimacie. Imprezę rozpoczął występ uczniów naszej szkoły, którzy w przedstawieniu muzyczno - tanecznym zabrali nas w świat wartości. Po występie młodych artystów nadszedł czas na obejrzenie świątecznych
wytworów.
Przy kawie i ciasteczku można było nabyć świąteczne akcenty, które ozdobią nasze domy w czasie świąt. Kiermasz świąteczny był również możliwością
do zaprezentowania się warsztatu kulturalno - artystycznego i edukacji wizerunkowej. Wyłoniona z warsztatu grupa wokalna prowadzona przez trenera
pana Piotra Wiśniewskiego, śpiewając kolędy i pastorałki, wprowadziła nas
w zaczarowany, piękny nastrój świąteczny. Niespodzianką był występ grupy tanecznej z edukacji wizerunkowej pod kierunkiem pani Joanny Tomczak,
których taniec przy świątecznych utworach dopełniły magii świąt. Na zakończenie ponownie głos zabrała p. Sławomira Kędziora, która złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne, dziękując za przybycie i przygotowanie Kiermaszu.
Danuta Dobrzycka-Klimczak

stwo podobne było do losu rówieśników. Były więc lata przerwanej okupacją
nauki szkolnej w Szkole Podstawowej w Skokach. Po jej ukończeniu w 1946
roku rozpoczęły się codzienne dojazdy do Poznania. Najpierw w latach 1946
- 1949 na naukę zawodu w zakładzie fryzjerskim, a następnie do roku 1984
do pracy w cieszących się uznaniem pań, renomowanych salonach fryzjerskich. W roku 1984 „nasza Halina” rozpoczęła życie emeryta, co bynajmniej
nie oznaczało wycofania się z aktywnego życia. Podobnie jak wielu kolegów
i koleżanek wstąpiła do Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a w roku
1991 do Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa”, w których działa do dzisiaj.
Zawsze lubiła podróże. Zwiedziła nie tylko Polskę i kraje Związku Radzieckiego oraz tzw. Demokracji Ludowej. Poznała większość państw europejskich, łącznie z Wielką Brytanią i państwami basenu Morza Śródziemnego
oraz Wyspy Kanaryjskie. Do dzisiaj cieszy się stosunkowo dobrym zdrowiem
i stara się pokonywać kilka, czy nawet kilkanaście kilometrów dziennie na rowerze. Przez wszystkie te lata co jakiś czas wykruszał się ktoś spośród przyjaciół i kolegów. O wielu z nich świadczy tylko pamięć, nagrobki na cmentarzach
i wymienianie w trakcie niedzielnych mszy świętych. Ale życie, jak to życie,
toczy się dalej. Miejsce tych co odeszli w jakimś sensie zajęły nowe, młodsze
znajome i znajomi oraz przyjaciele, którzy swą seniorkę darzą uznaniem i szacunkiem.
Przejaw tego obserwowaliśmy w dniu 12 grudnia, gdy próba Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa” przekształciła się w poświęcony Jej wieczór jubileuszowy. Chórzyści przy akompaniamencie muzycznym członków Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, braci Kaspra
i Alberta Grzegorzewskich, zaśpiewali swej Jubilatce wiązankę pieśni „Sto
lat” i ofiarowali jej praktyczne w codziennym życiu upominki. Pani Halina nie
była dłużna i „śpiewaków” oraz „muzykantów”, zaprosiła do konsumpcji zamówionych na tę okoliczność potraw.
Dalsza część wieczoru upłynęła na rozmowach wspomnieniowych oraz na
wspólnym śpiewie kolęd i pieśni biesiadnych.
Uwieńczeniem uroczystości jubileuszowych Haliny stała się wigilia jej urodzin. Rozpoczęta mszą świętą w intencji Jubilatki, w niedzielę 17 grudnia
w Kościele Świętego Mikołaja Biskupa, zgromadziła członków Jej rodziny
i przyjaciół, wśród których wraz z małżonką znalazł się i piszący te słowa.
Po modlitwie w świątyni wszyscy zgodnie z wcześniejszym zaproszeniem
spotkali się w „Starym Fortepianie” na wydanym przez Jubilatkę uroczystym
obiedzie, który przeszedł w równie uroczystą kolację. W trakcie tego spotkania uczestnicy raczyli się szerokim asortymentem smacznych dań obiadowych i wypiekami zabezpieczonymi przez… Catering Wołkow - wnuka brata
Jubilatki. Był też smaczny tort jubileuszowy oraz niejeden toast, w tym lampką szampana za zdrowie Jubilatki Haliny. Kolejny też raz z kilkudziesięciu ust
zabrzmiało też głośne „Sto lat”.
					

Edmund Lubawy

„STO LAT”
dla Jubilatki Haliny!
Nigdy nie jest za wcześnie, by komuś życzyć czegoś dobrego w życiu.
Tym bardziej, gdy życzenia wypowiadane lub wyśpiewywane są z okazji
Jubileuszu urodzin. Kierując się takim rozumowaniem stu kilkudziesięciu członków Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zebraniu w dniu 5 grudnia 2017 r. „Sto lat” zaśpiewało obchodzącej w dniu
18 grudnia Jubileusz 90 rocznicy urodzin swej koleżance, Halinie Wołków.
Składanym awansem życzeniom towarzyszył kosz prezentów wręczony
Jubilatce przez Zarząd Oddziału.
Nasza grudniowa Jubilatka urodziła się 18 grudnia 1927 roku w Skokach
i od tego czasu nieodłącznie związana jest z miejscem urodzenia. Jej dzieciń-
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Noworoczne spotkanie
skockich strażaków
W obecności burmistrza Tadeusza Kłosa i przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniewa Kujawy strażacy ochotnicy z OSP w Skokach
złożyli sobie noworoczne życzenia wszelkiej pomyślności w piątkowy wieczór 5 stycznia.
W spotkaniu brali udział także członkowie Orkiestry Dętej OSP w Skokach.

lanego PZW w Dąbrówce Kościelnej po odbiór narybku przydzielonego Kołu przez Okręg Poznański PZW. W rezultacie „nasi Prezesi” do wód jeziora
Dzwonowskiego i Borowego wpuścili 119 kg ryb, które w przyszłości cieszyć
będą wędkujących. Wśród narybku znalazło się:
- w wodach jeziora „Borowe”: 14 kg karpia, 10 kg lina, 5 kg karasia pospolitego (złoty polski) i 2 kg szczupaka,
- w wodach jeziora „Dzwonowskie”: - 70 kg karpia, 10 kg lina, 5 kg karasia
pospolitego i 3 kg szczupaka. 						

Karolina Stefaniak

Pracowite dni wędkarzy
O tym, że nie tylko dla przyjemności wędkowania i spędzania czasu nad
wodą, ale i do wspólnej pracy potrafią się zgromadzić, członkowie Koła nr
120 Polskiego Związku Wędkarskiego udowadniali już nie raz. Największym, trwałym efektem ich wspólnych działań w przeszłości jest urządzona w pomieszczeniach piwnicznych Przedszkola Samorządowego i wyposażona własnym sumptem piękna świetlica Koła.
Jednak nasi wędkarze nie zadawalają się historią. W roku 2016 rozpoczęli, a w roku 2017 kontynuowali budowę stanicy wędkarskiej nad jeziorem
Dzwonowskim. Przy wsparciu sprzyjających im osób wybudowali drogę dojazdową, pomost i przystań do cumowania łodzi. Montując ławki i stoły stworzyli też ogólnodostępne miejsce do wypoczynku i wspólnego spędzania czasu.
W piękne, słoneczne dni spotkania Koła były komfortowe. Gorzej było
w czasie niepogody, gdy krople deszczu lały się do flaczków, bigosu, lub do
kawy, co dało się szczególnie odczuć w czasie październikowych zawodów
spinningowych. Dlatego nasi wędkarze postanowili przyspieszyć planowaną
budowę wiaty i w sobotę 9 grudnia w godzinach rannych kilkunastu z nich
przybyło nad jezioro Dzwonowskie, by współuczestniczyć w jej budowie.
Dzieło dokończono w niedzielę 10 grudnia, montując konstrukcję dachu.

O powyższych przedsięwzięciach na podstawie informacji udostępnionej przez Sekretarza Koła z czytelnikami „Wiadomości” podzielił się
								
		
Edmund Lubawy

Przemyśl – Zdecyduj – Przekaż 1%
dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu,
prowadzącego Hospicjum Miłosiernego Samarytanina.
KRS 0000058949
Darmowy program do rozliczania PIT dostępny na stronie:
www.hospicjumwagrowiec.pl ; www.hospicjum.wagrowiec.wlkp.pl
Każdy z nas ma możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku
publicznego, dlatego Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, prowadzące
Hospicjum Miłosiernego Samarytanina, zwraca się
z uprzejmą prośbą do wszystkich osób dobrej woli
o przekazanie na działalność statutową Stowarzyszenia 1% swojego podatku dochodowego z rozliczeń
za 2017 rok.
Pomóż nam, zachęć rodzinę i swoich przyjaciół.
Dzięki Tobie ciężko chorzy znajdą całodobową,
profesjonalną opiekę i życzliwe wsparcie.

Emeryci i renciści a 1% podatku.

Ważnym aspektem działalności Koła jest zarybianie pozostających pod jego opieką wód Polskiego Związku Wędkarskiego. Dlatego też w sobotę, po
„rozkręceniu się prac montażowych” wiaty, Prezes Koła Jacek Dudek wraz
z Honorowym Prezesem Alojzym Pacholskim udali się do Ośrodka Hodow-

Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń podatkowych,
mogą złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji
pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 %. podatku. Osoby, które pobierają renty bądź emerytury nie mają bowiem obowiązku składania zeznania
podatkowego PIT. Po dostarczeniu formularza PIT-OP do urzędu, rozliczenia
dokona Urząd Skarbowy, na podstawie dokumentów, dostarczonych przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Podatnik może również wyrazić zgodę na podatnie organizacji pożytku
publicznego swoich danych osobowych - celem poinformowania jej o tym, kto
przekazał na jej rzecz 1% podatku.
Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym z Państwa, którzy wspierali nas do tej pory. Pieniądze z 1 %, w całości zostały przeznaczone na opiekę nad chorymi w Hospicjum. Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście. Dziękujemy z całego serca za każdy najmniejszy gest
życzliwości oraz za to, że jesteście z nami.
Stanisław Owsianny
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SZTAFETA POKOLEŃ
Od kilkunastu lat członkowie skockiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 zapraszają do udziału w uroczystościach
upamiętniających wybuch Powstania Wielkopolskiego. Również w tym roku, w poświąteczną środę 27 grudnia, przed tablicą pamiątkową poświęconą
skoczanom uczestniczącym w wielkopolskim czynie zbrojnym zgromadziło się grono tych, którzy zechcieli oddać hołd bohaterom sprzed 99 lat.
Byli to przedstawiciele samorządu szczebla gminnego i powiatowego,
poczty sztandarowe oraz delegacje szkół, organizacji i stowarzyszeń, rodziny
Powstańców oraz liczna grupa młodych kibiców „Lecha” Poznań z transparentem. To oni rozpoczęli uroczystość odpalając czerwone race i wznosząc patriotyczne okrzyki. Następnie głos zabrał prezes Koła Krzysztof Jachna witając
wszystkich zgromadzonych. W swoim wystąpieniu odwołał się do wspomnień
jednego ze skoczan, uczestnika czynu powstańczego, Karola Kiełczewskiego,
który tak wspominał atmosferę końca grudnia 1918 r. w naszym mieście:
,,Dnia 15 grudnia 1918 roku znalazłem się w domu moich rodziców w Skokach,
które są małym miasteczkiem, zamieszkałym podówczas przez znaczną ilość Niemców. Pobliskie wioski w większości zamieszkiwali niemieccy bauerzy. W naszym miasteczku wielu obywateli - szczególnie powracających z frontów żołnierzy, zaczęło
samorzutnie, nie czekając nakazu, organizować się pod hasłem powstania. I tak już
dnia 23 grudnia 1918 r. zebrała się nas grupa 50 ludzi w poczekalni miejscowego
dworca, której przewodził były oficer artylerii niemieckiej Edmund Jeszke. Przybyły także panienki z kwiatami, a jedna ze starszych pań, Stanisława Boras, wręczyła nam sztandar z polskim orłem. Z dworca do miasta maszerowaliśmy wszyscy
z rozwiniętym sztandarem i śpiewem na obiad do miejscowego hotelu ,,Du Nord”
pana Władysława Kąsinowskiego, gdzie panienki deklamowały wiersze, wszyscy
śpiewaliśmy nasze pieśni narodowe, a miejscowy ks. proboszcz Zoch wygłosił patriotyczną mowę. Przez następne 3 dni gromadziliśmy się w różnych punktach miasta
celem uzgodnienia planu działań powstania na tutejszym terenie. Muszę tu wymienić niektórych dobrych organizatorów, którymi byli: pp. Bolesław Napierała, Bronisław Czerwiński, Alojzy Boras, Zygmunt Leszczyński, Edmund Jeszke, kupiec Stefan
Baranowski, Jan Kaczmarek i jeszcze inni, których nazwisk nie pamiętam. Nasza
grupa powstańcza działała w porozumieniu z Poznaniem. Nareszcie nastąpił dzień
27 XII 1918 r. Zastał on nas wszystkich, około 60 powstańców, czuwających po
domach w pogotowiu i na trąbkę powstańca Wiktora Ludzkowskiego, która zagrała na miejscowym rynku około godz. 14-tej, zbiegliśmy się do sali hotelowej Kąsinowskiego. Tu utworzono kilka sekcji, z których jedna pod dowództwem ob. Czerwińskiego zajęła miejscową stację kolejową, druga z ks. Zochem - Magistrat, a trzecia
z ob. Napierałą - Urząd Pocztowy. Miejscowe władze niemieckie były naszą liczbą
zaskoczone i mimo silnej obsady policji i żandarmerii nie stawiały oporu. Cała akcja powstańcza w Skokach była więc bezkrwawa. W Wągrowcu, naszym mieście
powiatowym, odbywało się także Powstanie. Dowództwo wągrowieckie w dniu
6 I 1919 r. zażądało telefonicznie naszej pomocy. Na pomoc miastu pojechało nas
13 powstańców skockich, których oswobodzone miasteczko żegnało, odprowadzając nas ze sztandarem powstańczym…”
Prezes Jachna powiedział również:
Zacytowany przed chwilą fragment powstańczego pamiętnika podpowiada, że choć do nadejścia wolności skoczanie przygotowywali się od pewnego
czasu, to wydarzenia 27 grudnia 1918 r. i kilku kolejnych dni przybierały często żywiołowy i spontaniczny charakter. Nic dziwnego, powracający z różnych
wojennych frontów żołnierze - Polacy, choć byli zaprawieniu w wojennym
rzemiośle, to jednak służyli pod różnymi dowództwami, często walczyli przeciwko sobie. Aby odnieść sukces w powstaniu przeciwko pokonanemu w wojnie, lecz ciągle licznemu i lepiej uzbrojonemu przeciwnikowi, należało wyłonić
przywódców, zaplanować i skoordynować działania, nawiązać kontakt z sąsiednimi gminami, Wągrowcem, Poznaniem, a przede wszystkim podjąć decyzję - decyzję wymagającą odwagi. Dobrą decyzję.
W długiej drodze przez życie, także przez życie całego społeczeństwa, czasem dochodzimy do rozstaja. By wybrać właściwą drogę używamy całego zdobytego przez lata doświadczenia. Jakim jednak doświadczeniem mogli wykazać
się młodzi powstańcy, poddawani przez lata wojny rygorom wojennej propagandy? Mogli odwołać się jedynie do tego, co ich wspólnie łączyło - do rodzimej tradycji, której nośnikiem była polska rodzina i polski kościół. To kościół
i rodzina byli przez ponad 100 lat „nocy zaborów” ostoją polskości, którą umieli pielęgnować i przechować pośród antypolskiej codzienności. Jakże trafnie
do okoliczności końca grudnia 1918 roku pasuje fragment jednego z często
powtarzanych od lat filmów, który kończy się odniesieniem do polskiej tradycji
narodowej:
Styczeń 2018

„Pytasz dlaczego? No, bo tradycją nazwać niczego nie możesz. I nie
możesz uchwałą specjalną zarządzić, ani jej ustanowić. Kto inaczej sądzi,
świeci jak zgasła świeczka na słonecznym dworzu! Tradycja to dąb, który
tysiąc lat rósł w górę. Niech nikt kiełka małego z dębem nie przymierza!
Tradycja naszych dziejów jest warownym murem. To jest właśnie kolęda,
świąteczna wieczerza, to jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to jest
nasza historia, której się nie zmieni. A to co dookoła powstaje od nowa, to
jest nasza codzienność, w której my żyjemy.”
Ta szara, często nieprzychylna codzienność nie przysłoniła w sercach
naszych rodaków blisko sto lat temu tego, co najważniejsze. Także i my
mamy swoją rolę do odegrania w tej sztafecie pokoleń. Odkładając wszelkie waśnie, spory czy nieporozumienia, odsuwając na bok tę napastliwą
często telewizyjną codzienność, mamy obowiązek ocalić od zapomnienia,
dla przyszłych pokoleń, nazwiska naszych skockich bohaterów.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat udało się poszerzyć wiedzę na temat
udziału skoczan w wydarzeniach powstania wielkopolskiego, zarówno
dotyczącą przebiegu przejęcia Skoków przez miejscowych Powstańców,
jak i ich udziału w walkach na różnych powstańczych frontach. Nazwiska
80 Powstańców utrwaliliśmy na dwóch pamiątkowych tablicach, które
poświęciliśmy w 2003 i 2008 roku.
Naszym zamiarem i powinnością zarazem jest, na jubileusz setnej rocznicy wybuchu Powstania, by zamknąć projekt zawieszeniem ostatniej trzeciej tablicy, zawierającej nazwiska ustalone w ostatnich czasach.
Przedsięwzięcie planowane na jesień przyszłego roku jest bodaj ostatnią okazją dla nas wszystkich, by odnaleźć nazwiska zapomnianych
bohaterów i wpisać je do panteonu naszych nie tylko lokalnych bohaterów. Prosząc wszystkich o minutę ciszy poświęconą modlitwie własnej w
intencji Powstańców, spoczywających na naszym cmentarzu, jeszcze raz
zwracam się z zachętą, by zgłaszać (do końca stycznia 2018 r.) wszelkie
informacje dotyczące powstańców wielkopolskich ze Skoków, których
dotąd nie mieliśmy.”
Na zakończenie tej części uroczystości odmówiono modlitwę za zmarłych, złożono kwiaty i zapalono światła pamięci a także wspólnie zaśpiewano „Rotę”. Do zebranych reprezentantów trzech pokoleń skoczan,
w szczególności zaś do młodych kibiców „Lecha” oraz członków Koła TPPW, zwrócił się też burmistrz Tadeusz Kłos, dziękując za obecność i przygotowanie uroczystości.
Później uczestnicy zgromadzenia udali się do kościoła parafialnego na
uroczystą liturgię ze specjalnie przygotowanym kazaniem księdza proboszcza Karola Kaczora.
27 grudnia 2017 r. skoczanie pamiętali o 99. rocznicy wybuchu zwycięskiego, wielkopolskiego czynu zbrojnego. Wyrazili dumę i oddali hołd
swoim przodkom wywieszając flagi narodowe a niektórzy z nich wzięli udział w okolicznościowej uroczystości i mszy świętej. Swego rodzaju
przypomnieniem było, jak zawsze, wystosowane przez TPPW Koło Skoki
ogłoszenie w lokalnej prasie a także udekorowanie flagami przez UMiG
Skoki ulic miasta.
Tekst i foto: Iwona Migasiewicz
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Sport, turystyka, rekreacja
Podsumowanie Grand Prix Skoków w Biegach Przełajowych
organizowanych w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia lokacji miasta Skoki
W mijającym roku miało miejsce 6 edycji cyklu biegów przełajowych
oraz marsz nordic walking pod nazwą Grand Prix Skoków w Biegach
Przełajowych.
Na trasach zobaczyliśmy 108 zawodników, którzy ukończyli 245 tzw. osobostartów we wszystkich 6 odsłonach Grand Prix. Trasa wynosiła od 150 do
1000 m w biegach dziecięco-młodzieżowych oraz 4 km w kategoriach open
oraz nordic walking. Wszystko to działo się w lesie przy hali sportowej w
Skokach.
Pomysłodawcą i organizatorem całego cyklu był nauczyciel wychowania
fizycznego, na co dzień pasjonat biegania, Wiesław Nowak.
W minioną środę, 13 grudnia, miało miejsce spotkanie podsumowujące
cały cykl. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Tadeusz Kłos. Pamiątkowe
drewniane medale otrzymali wszyscy ci uczestnicy, którzy brali udział w minimum 3 zawodach, a pamiątkowe dyplomy 3 najlepsze trójki z każdej kategorii wiekowej oraz zwycięzcy open (czyli najlepsi bez względu na wiek).
Najlepsze wyniki w biegu głównym na dystansie 4 km uzyskali:
1. Łukasz Nowak – 13:22
Kategorie wiekowe:
2. Mateusz Nowak – 13:24
kat. K16 (16 - 19 lat)
3. Mateusz Tyll – 14:11
1. Klaudia Ludzkowska – Murowana Goślina
kat. K20 (20 – 29 lat)
wśród pań:
1. Natalia Gryska – Skoki
1. Marika Mendera – 18:14
2. Anna Berendt – Skoki
2. Anna Kozielczyk – 18:16
kat. K30 (30 – 39 lat)
3. Natalia Gryska – 18:58
1. Katarzyna Borowczyk – Skoki
2. Joanna Hlożek – Skoki
A oto wyniki:
kat. M16 (16 - 19 lat)
1. Mateusz Tyll – Kakulin
BIEGI:
2. Kacper Konieczny – Sławica
Kategoria open:
3. Maciej Kościelniak – Czerwonak
kat. open M – mężczyźni
kat. M20 (20 – 29 lat)
1. Mateusz Tyll – Kakulin
1. Krzysztof Sznajder – Skoki
2. Jarosław Chruścicki – Murowana Goślina
2 Dominik Sierzchuła – Skoki
3. Krzysztof Sznajder – Skoki
3. Łukasz Nowak – Skoki
4. Artur Stróżyk – Wągrowiec
kat. M30 (30 – 39 lat)
kat. open K – kobiety
1. Artur Stróżyk – Wągrowiec
1. Natalia Gryska – Skoki
2. Grzegorz Przybysz – Popowo Kościelne
2. Katarzyna Borowczyk – Skoki
3. Mariusz Kazimierczak – Roszkowo
3. Klaudia Ludzkowska – Murowana Goślina
kat. M40 (40 – 49 lat)
4. Anna Berendt – Skoki
1. Jarosław Chruścicki – Murowana Goślina
2. Piotr Gos – Poznań
3. Waldemar Rojtek – Wągrowiec
kat. M50 (50 – 59 lat)
1. Roman Pietrzak – Rakownia
kat. M60 (60 lat i więcej)
1. Wiesław Wiącek – Skoki

kat. J O – dzieci – dziewczynki (przedszkolaki)
1. Amelia Borowczyk – Skoki
2. Aleksandra Królczyk – Skoki
kat. J O – dzieci – chłopcy (przedszkolaki)
1. Adam Nowaczkiewicz – Skoki
2. Jakub Królczyk – Skoki
kat. J7 – dziewczynki (klasy 1-3)
1. Alicja Przybysz – Popowo Kościelne
2. Urszula Nowaczkiewicz – Skoki
3. Aleksandra Przybysz – Popowo Kościelne
kat. J7 – chłopcy (klasy 1-3)
1. Tomasz Teofilewski – Skoki
2. Dobromir Przywarty – Skoki
kat. J10 – dziewczynki (klasy 4-6)
1. Zofia Teofilewska – Skoki
2. Alicja Rojtek – Skoki
3. Anna Pol – Skoki
kat. J13 – chłopcy (klasy gimnazjalne)
1. Andrzej Inda – Skoki
2. Przemysław Kozber – Skoki
3. Kamil Słomiński – Budziszewice
NORDIC WALKING:
kat. nordic walking M
1. Ziemowit Ranke – Skoki
kat. nordic walking K
1. Monika Jerzak – Skoki
2. Maria Kulus – Skoki
3. Barbara Jasińska – Skoki

Podziękowano także wolontariuszom którzy pomagali przy organizacji zawodów, pamiątkowe statuetki WZOROWY ORGANIZATOR otrzymały:
• Natalia Lahuta
• Roksana Nowak
• Natalia Pruss
• Klaudia Szwed
• Anna Adrych
• Martyna Frąckowiak
Podziękowania należą się także służbie medycznej, Karolinie Stefaniak oraz moim najbliższym za pomoc w sędziowaniu i zabezpieczeniu trasy.
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji!
Harmonogram zawodów podamy wkrótce.
Wiesław Nowak
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Turniej Piłkarski
Najmłodszych
W skockiej hali sportowej z inicjatywy Tomasza Jarzembowskiego odbył
się Turniej Piłki Nożnej dla najmłodszych. 17 grudnia, w niedzielne przedpołudnie, spotkało się prawie 100 piłkarzy z terenu powiatu wągrowieckiego i najbliższej okolicy wraz z rodzicami oraz opiekunami.
Z zaproszenia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki skorzystało 9 drużyn: Calcio Wągrowiec I i II, Sokół Mieścisko, Leśnik Margonin, Hattrick Damasławek;
Gminę Skoki reprezentowały 4 drużyny – dwie z Klubu Sportowego Wełna
Skoki oraz dwie z Akademii Futbolu 2012.
Turniej rozegrano na zasadzie każdy z każdym, rywalizacja i sportowe zacięcie uczestników było godne podziwu. Jesteśmy przekonani,
że reprezentacja Polski będzie miała godnych zastępców.
Na podsumowaniu Turnieju burmistrz Tadeusz Kłos wręczył wszystkim
uczestnikom oraz trenerom upominki i medale, podczas imprezy można było
skorzystać ze słodkiego poczęstunku.
Najlepszym bramkarzem został Dominik Furmaniak (Sokół Mieścisko).
Najlepszym strzelcem został Franek Duda (Hattrick Damasławek).
Najlepszym zawodnikiem został Eryk Nadworny (Akademia Futbolu Skoki).
Wyróżnieni otrzymali z rąk burmistrza pamiątkowe statuetki oraz nagrody
rzeczowe.

Ostateczna klasyfikacja:
1. Calcio II Wągrowiec
2. Sokół Mieścisko
3. Akademia Futbolu 2012 Skoki II
4. Calcio l Wągrowiec
5. Leśnik Margonin
6. Hattrick Damaslawek
7. Akademia Futbolu 2012 Skoki I
8. Wełna Skoki II
9. Wełna Skoki I

Kinga Pilna

ROZPOCZĘCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO Z PUSZCZĄ ZIELONKĄ

25 marca 2018/niedziela

Zapraszają:

NA 3 SPOSOBY:

BIEGOWO

z Hart Skoki

ROWEROWO
ok. 30 km
godz. 9:30

NORDIC
WALKING
ok. 11 km
godz. 10

ok. 11 km
godz. 10:45

Obowiązkowe zapisy drogą elektroniczną do 19 marca:

Start i Meta:
“Gościniec Winnica”
ul. Dzwonowska 1
Sławica

www.turystyka.puszcza-zielonka.pl

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA)
Styczeń 2018
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Czysta gmina
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH
wtórnych dla miasta
i gminy
w 2018
DLA MIASTA
I GMINY SKOKISkoki
W 2018 ROKU OPRACOWANY
PRZEZroku
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LS-PLUS SP. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska

opracowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska

REJON 1. Miasto Skoki
Ulice: Topolowa, Antoniewska, Piła Młyn, Kościuszki, Akacjowa, Głowackiego, Brzozowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśna,
Lipowa, Sosnowa, Świerkowa, Polna do grobli na rzece Wełna, Osiedlowa, Dojazd, Dolna, Falista, Górna, Graniczna, Irysowa, Konwaliowa, Okrężna,
Podgórna, Poprzeczna, Rakojedzka, Różana, Tulipanowa, Bliska, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Malinowa, Wiśniowa, Turystyczna.
Wsie: Rakojady, Nadmłyn, Kakulin, Kuszewo, Jabłkowo, Pomarzanki, Raczkowo, Jagniewice, Glinno, Bliżyce, Wysoka, Niedarzyn, Antoniewo Górne,
Antoniewo.

RODZAJ SUROWCA
ODPADY BIODEGRADOWALNE
/pojemnik brązowy/

2018 rok/* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny

DZIEŃ
TYGODNIA
ŚRODA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
/pojemnik szary/
SZKŁO
/worki zielone/
TWORZYWA SZTUCZNE, METAL,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
/worki żółte/
PAPIER TEKTURA
/worki niebieskie/

I
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7
21
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9

9

6

4

13

10

7

26

23

23

20

18

1
15
29

X
3
17
31
5

XI
14
28

XII
12
24*

2
16
30

14

27

24

21

19

26

23

23

20

18

15

27

24

21

19

16

28

12

9

9

6

4

1

13

10

7

5

2

14

12

9

9

20
6

18
4

15
1

27
13

24
10

21
7

5

2

14

28

PIĄTEK

TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE: 517 243 210
PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
CZYNNYI W
SKOKACH PRZY
UL. ROGOZIŃSKIEJ 10A
HARMONOGRAM
ODBIORU
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
SUROWCÓW
WTÓRNYCH
WTORKU
DOWSOBOTY
W GODZ.
8-16.
DLA MIASTA OD
I GMINY
SKOKI
2018 ROKU
OPRACOWANY
PRZEZ
POJEMNIKIPRZEDSIĘBIORSTWO
I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ
PRZED POSESJĘ
ODBIÓR PROWADZONY
JEST W GODZ. 6-22.
WIELOBRANŻOWE
LS-PLUSDO
SP.GODZ.
z o.o., 6:00,
ul. Szałwiowa
34A/2, 62-064 Plewiska

REJON 2. Miasto Skoki
Ulice: Kościelna, Kręta, Pl. Kościelny, Pl. Powstańców Wielkopolskich, Rynkowa, Plac Strażacki, Jana Pawła II, Ogrodowa, Łąkowa, Kazimierza
Wielkiego,
Ciastowicza, Przylesie, Rogozińska, Poznańska, Rościńska, Pogodna, Wodna, Krańcowa, Wąska, Boczna, Piaskowa, Krótka, Parkowa, Strumykowa, Zamkowa,
Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Wczasowa, Wągrowiecka, Dąbrowskiego, Dworcowa,
Roszkówko do komisu.

RODZAJ SUROWCA
ODPADY BIODEGRADOWALNE
/pojemnik brązowy/

DZIEŃ
TYGODNIA
ŚRODA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
/pojemnik szary/
SZKŁO
/worki zielone/
TWORZYWA SZTUCZNE, METAL,
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
/worki żółte/
PAPIER TEKTURA
/worki niebieskie/

2018 rok / * - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny
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PIĄTEK

TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE: 517 243 210
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH CZYNNY W SKOKACH PRZY UL. ROGOZIŃSKIEJ 10A
OD WTORKU DO SOBOTY W GODZ. 8-16
POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00, ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6-22
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Czysta gmina

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH
DLA MIASTA I GMINY SKOKI W 2018 ROKU OPRACOWANY PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LS PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska

REJON 3.

Sławica (wieś oraz działki rekreacyjne), ROD „SEMAFOR” (zamieszkałe), Stowarzyszenie Ogrodowe SŁAWA (zamieszkałe).

RODZAJ SUROWCA

2018 rok /* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny /

DZIEŃ TYGODNIA
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ODPADY BIODEGRADOWALNE
/Pojemnik brązowy/
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ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
/Pojemnik szary/
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SZKŁO
/Worki zielone/

PONIEDZIAŁEK

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
/Worki żółte/
PAPIER TEKTURA
/Worki niebieskie/

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE: 509 922 634, 509 922 635.
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH CZYNNY W SKOKACH PRZY UL.ROGOZIŃSKIEJ 10 A
OD WTORKU
DO SOBOTY
W GODZ.: I8-16.
HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
SUROWCÓW WTÓRNYCH
DLA MIASTA I GMINY SKOKI W 2018 ROKU OPRACOWANY PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LS PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska

REJON 4. wsie: Ignacewo, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Miączynek, WKW „TROĆ” Skoki (Karolewo), Potrzanowo - betonka 3,5 km,
Karolewo leśniczówka.
DZIEŃ
TYGODNIA

RODZAJ SUROWCA

2018 rok/* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny /
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10
24

7
21

7
21

11
25

9
23

6
20

4
18

1
16*
29

12
26

10
24

7
21

5
19

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
/Pojemnik szary/

9
23

6
20

6
20

3
17

2*
15
29

12
26

10
24

7
21

4
18

2
16
30

13
27

11
27*

SZKŁO
/Worki zielone/

9

6

6

3

2*

12

10

7

4

2

13

11

23

20

20

3
17

2*
15
29

12
26

10
24

7
21

4
18

16

27

27*

9

6

6

3

2*

12

10

7

4

2

13

11

ODPADY BIODEGRADOWALNE
/Pojemnik brązowy/

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
/Worki żółte/
PAPIER TEKTURA
/Worki niebieskie/

ŚRODA

WTOREK

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE: 509 922 634, 509 922 635.
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH CZYNNY W SKOKACH PRZY UL. ROGOZIŃSKIEJ 10 A
OD WTORKU DO SOBOTY W GODZ. 8-16.
POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00, ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6-22.
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Czysta gmina

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH
DLA MIASTA I GMINY SKOKI W 2018 ROKU OPRACOWANY PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LS PLUS Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2 , 62-064 Plewiska

REJON 5. wsie: Potrzanowo (nieruchomości zamieszkałe), Budziszewice (nieruchomości zamieszkałe), Gozdowiec.
DZIEŃ
TYGODNIA

RODZAJ SUROWCA

2018 rok /* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny/
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10
24

7
21

7
21

11
25

9
23

6
20

4
18

1
16*
29

12
26

10
24

7
21

5
19

ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE
/Pojemnik szary/

12
26

9
23

9
23

6
20

4
18

1
15
29

13
27

10
24

7
21

5
19

2
16
30

14
28

SZKŁO
/Worki zielone/

12

9

9

6

4

1

13

10

7

5

2

14

26

23

23

6
20

4
18

1
15
29

13
27

10
24

7
21

19

16

28

12

9

9

6

4

1

13

10

7

5

2

14

ODPADY
BIODEGRADOWALNE
/Pojemnik brązowy/

TWORZYWA SZTUCZNE,
METAL, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
/Worki żółte/

ŚRODA

PIĄTEK

PAPIER TEKTURA
/Worki niebieskie/

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE: 509 922 634, 509 922 635.
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH CZYNNY W SKOKACH PRZY UL. ROGOZIŃSKIEJ 10 A
HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
SUROWCÓW WTÓRNYCH
OD WTORKU
DO SOBOTY
W GODZ. I8-16.
DLA MIASTA I GMINY SKOKI W 2018 ROKU OPRACOWANY PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LS PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska

REJON 6 wsie: Potrzanowo (działki rekreacyjne), Grzybowo (działki rekreacyjne), Budziszewice (działki rekreacyjne), Rościnno (działki rekreacyjne), ROD
Maciejak (nieruchomości zamieszkałe), Karolewo - Polna (działki rekreacyjne), Lechlin.

RODZAJ SUROWCA

2018 rok /* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny /

DZIEŃ TYGODNIA
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ODPADY
BIODEGRADOWALNE
/Pojemnik brązowy/

2*
15
29

12
26

12
26

9
23

7
21

4
18

2
16
30

13
27

10
24

8
22

5
19

3
17

ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE
/Pojemnik szary/

2*
15
29

12
26

12
26

9
23

7
21

4
18

2
16
30

13
27

10
24

8
22

5
19

3
17
31

2*

12

12

9

7

4

2

13

10

8

5

3

TWORZYWA SZTUCZNE,
METAL, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
/Worki żółte/

15

26

26

9
23

7
21

4
18

2
16
30

13
27

10
24

22

19

17

PAPIER TEKTURA
/Worki niebieskie/

2*

12

12

9

7

4

2

13

10

8

5

3

PONIEDZIAŁEK

SZKŁO
/Worki zielone/

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE: 509 922 634, 509 922 635.
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH CZYNNY W SKOKACH PRZY UL. ROGOZIŃSKIEJ 10A
OD WTORKU DO SOBOTY W GODZ. 8-16.
POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00. ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6-22.
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Czysta gmina

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH
DLA MIASTA I GMINY SKOKI W 2018 ROKU OPRACOWANY PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LS PLUS Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska

REJON 7.

Stawiany, Pawłowo Skockie, Brzeźno, Rejowiec, Sława Wlkp., Szczodrochowo (wieś), Niedźwiedziny.

DZIEŃ
TYGODNIA

RODZAJ SUROWCA

2018 rok /* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny /
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10
24

7
21

7
21

11
25

9
23

6
20

4
18

1
16*
29

12
26

10
24

7
21

5
19

ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE
/Pojemnik szary/

4
18

1
15

1
15
29

12
26

10
24

7
21

5
19

2
16
30

13
27

11
25

8
22

6
20

SZKŁO
/Worki zielone/

4

1

1

12

10

7

5

2

13

11

8

6

18

15

15

12
26

10
24

7
21

5
19

2
16

13
27

25

22

20

4

1

1

12

10

7

5

2

13

11

8

6

ODPADY BIODEGRADOWALNE
/Pojemnik brązowy/

ŚRODA

CZWARTEK

TWORZYWA SZTUCZNE,
METAL, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
/Worki żółte/
PAPIER TEKTURA
/Worki niebieskie/

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE: 509 922 634, 509 922 635.
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH CZYNNY W SKOKACH PRZY UL. ROGOZIŃSKIEJ 10 A
OD WTORKU DO SOBOTY W GODZ. 8-16.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH
DLA MIASTA I GMINY SKOKI W 2018 ROKU OPRACOWANY PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LS PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska

REJON 8. Chociszewo, Chociszewko, Łosiniec, Roszkowo, Lechlinek, Grzybowo (nieruchomości zamieszkałe), Grzybowice (nieruchomości zamieszkałe),
Rościnno (nieruchomości zamieszkałe), Roszkówko - od strony Lechlina i Rościnna, Lechlińskie Huby.
RODZAJ SUROWCA

DZIEŃ TYGODNIA

2018 rok /* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny /
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10
24

7
21

7
21

11
25

9
23

6
20

4
18

1
16*
29

12
26

10
24

7
21

5
19

ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE
/Pojemnik szary/

5
19

2
16

2
16
30

13
27

11
25

8
22

6
20

3
17
31

14
28

12
26

9
23

7
21

SZKŁO
/Worki zielone/

5

2

2

13

11

8

6

3

14

12

9

7

19

16

16

13
27

11
25

8
22

6
20

3
17

14
28

26

23

21

5

2

2

13

11

8

6

3

14

12

9

7

ODPADY BIODEGRADOWALNE
/Pojemnik brązowy/

TWORZYWA SZTUCZNE,
METAL, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
/Worki żółte/
PAPIER TEKTURA
/Worki niebieskie/

ŚRODA

PIĄTEK

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE: 509 922 634, 509 922 635.
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH CZYNNY W SKOKACH PRZY UL. ROGOZIŃSKIEJ 10 A
OD WTORKU DO SOBOTY W GODZ. 8-16.
POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00, ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6-22.
Styczeń 2018
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„Budowa zintegrowanego
punktu przesiadkowego w Skokach”
ZAkończonA
W ramach pozyskanych 3,5 mln złotych
Przy dworcu kolejowym w Skokach powstały:
- parkingi dla samochodów Park&Ride - 115 miejsc
i rowerów bike&ride - 32 miejsca
- zatoka autobusowa z przystankiem Autobusowym
- przebudowano ulicę Dworcową
Realizacją zadania Gmina Skoki chce zachęcić mieszkańców
do korzystania z komunikacji zbiorowej.

Rezygnując z samochodu na rzecz zbiorowej komunikacji:
- przyczynisz się do mniejszej emisji spalin
- zaoszczędzisz czas i pieniądze
nie stojąc w korkach komunikacyjnych!

wKoZOOcąg!
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

GMINA
SKOKI

