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Absolutorium dla burmistrza

12 czerwca odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki, tzw. sesja absolutoryjna.
Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością Burmistrza. Po zakończeniu roku budżetowego, rada
gminy ocenia pracę organu wykonawczego, to jest Burmistrza, w zakresie działalności finansowej gminy. Ocena ta ma charakter merytoryczny i ściśle powinna
odnosić się do wykonania budżetu.
Burmistrz Tadeusz Kłos przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja Rewizyjna po uprzedniej analizie
i ocenie sprawozdań wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej Gminy Skoki o udzielenie absolutorium dla burmistrza. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium był przedstawiony również Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wyraziła pozytywną opinię.
Rada Miejska Gminy Skoki podjęła jednogłośnie uchwałę nr XLI/323/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki absolutorium za 2017 rok.
Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu sesji oraz pozostałe uchwały znajdą państwo w artykule na stronie 5.
Karolina Stefaniak

Czerwiec 2018
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o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ
GMINY SKOKI XLI sesja Rady Miejskiej
12 czerwca 2018 r. z udziałem 12 radnych odbyła się XLI sesja Rady
Miejskiej Gminy Skoki. Rada obradowała pod przewodnictwem radnego
Zbigniewa Kujawy a rolę sekretarza obrad pełnił radny Paweł Grabiński.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 7 uchwał, w tym
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za rok 2017.
Poszczególne uchwały to:
1. Uchwała nr XLI/322/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Skoki za 2017 rok.
Omawianą uchwałą podjętą po wysłuchaniu przedstawionych przez Skarbnika Gminy Aleksandrę Kamińską:
- sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki i sprawozdania
finansowego za 2017 rok.
- uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki
za 2017 rok z informacją o stanie mienia Gminy oraz dyskusji Rada zatwierdziła Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Skoki za 2017 rok.
2. Uchwałę nr XLI/323/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skoki absolutorium za 2017 rok.
Uchwałą tą Rada akceptowała działalność Burmistrza za 2017 rok i udzieliła mu absolutorium.
Podjęcie uchwały poprzedzone zostało wysłuchaniem przez Radę przedstawionych przez:
- członka Komisji Rewizyjnej radnego Jerzego Dembińskiego: Wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
absolutorium za 2017 rok,
- Skarbnika Gminy Aleksandrę Kamińską: Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
- Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej: Opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2017 rok.
Omówienie tej uchwały wraz z omówieniem wykonania budżetu Miasta
i Gminy Skoki za 2017 rok zamieszczamy w artykule „Absolutorium dla Burmistrza za 2017 rok”.
3. Uchwałę nr XLI/324/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Cytowaną uchwałą Rada zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę 131
435,78 zł a wydatki budżetu zwiększyła o kwotę 193 139,00 zł.
W rezultacie tych zmian budżet Gminy wynosi 50 210 342,85 zł po stronie
dochodów i 56 581 594,89 po stronie wydatków.
W ramach zmian budżetu po stronie dochodów wprowadzono m.in. otrzymane z Województwa Wielkopolskiego: 79 000,00 zł na dofinansowanie
budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Budziszewic i Jabłkowa oraz 13 800,00 zł pomocy na zakup sadzonek drzew miododajnych.
Po stronie wydatków m.in. o 40 000,00 zł zmniejszono środki przeznaczone
na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg w Sławie
Wlkp.”, 70 000,00 zł przeznaczono na zakup dostępu do platformy zakupowej
do obsługi zamówień publicznych, 20 000,00 zł przeznaczono na wykonanie
monitoringu na placu zabaw przy ul. Podgórnej w Skokach, o 20 000,00 zwiększono środki na budowę miejsca rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej
w Skokach oraz o 30 000,00 zł zwiększono środki na wydawanie „Wiadomości Skockich”.
4. Uchwałę nr XLI/325/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 20182036.
Uchwałą tą zmiany wynikłe ze swej uchwały nr XLI/325/2018 Rada wpro-
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wadziła do uchwały nr XL/312/2018 z dnia 10 maja 2018 roku. W rezultacie
dokonano zmiany treści załączników nr 1 i 2 do tej uchwały.
5. Uchwałę nr XLI/326/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej nr 8 w budynku przy ulicy Zamkowej 11 w Skokach
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce 78/2.
Omawianą uchwałą Rada zadecydowała o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 8
w stanowiącym własność Gminy budynku przy ulicy Zamkowej nr 11. Wraz ze
sprzedażą omawianego lokalu nastąpi zbycie udziału w wysokości 284/2709
w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste
udziału w wysokości 284/2709 w gruncie stanowiącym działkę nr 78/2 o powierzchni 0,1639 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi Księgę
Wieczystą PO1B/00060821/8.
6. Uchwałę nr XLI/327/2018 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m3
odprowadzanych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców
usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.
Cytowaną uchwałą Rada zadecydowała o dopłacie w okresie od 12 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 1,25 zł netto do każdego 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. Wprowadzenie
wymienionej kwoty dopłaty spowoduje, że cena usługi za odbiór ścieków
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji dla wszystkich klientów Zakładu pozostanie na tym samym poziomie co dotychczas.
Wraz z podjęciem tej uchwały utraciła ważność uchwała rady
nr XXXIV/267/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
7. Uchwałę nr XLI/328/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych.
Zgodnie z art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Wykonując ten obowiązek Rada ustaliła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Skoki w wymienionych ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych. Zgodnie z uchwałą wysokość miesięcznej odpłatności jest uzależniona od dochodu zainteresowanej
osoby i określona jest w % dochodu odrębnie dla osób samotnych oraz dla osób
w rodzinie.
W toku dalszych obrad Rada przyjęła jednogłośnie wcześniej omawianą na posiedzeniach Komisji Rady „Ocenę zasobów pomocy społecznej na
rok 2017 Gminy Skoki”.
Wszystkie podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy. Wszystkie też wraz z Protokołem sesji znajdują
się do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisku ds. Rady i jej organów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Skoki na stronie http//skoki.nowoczesnagmina.pl.
Edmund Lubawy
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OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
nazwa stanowiska pracy:
podinspektor ds. ochrony środowiska
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach
wynosił mniej niż 6%.
Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie wyższe;
• Znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, kodeksu postępowania
administracyjnego;
• Prawo jazdy kat. B;
Kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:
• Wykształcenie wyższe drugiego stopnia - kierunkowe lub kierunkowe podyplomowe związane z ochroną środowiska;
• Doświadczenie w pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z wymaganiami, bądź doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym;
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Prowadzenie rejestru odpadów komunalnych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK;
• Sporządzanie sprawozdań ilości odpadów przyjętych do PSZOK;
• Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, w tym kontrola sposobu segregowania odpadów komunalnych;
• Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kontrola
realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
• Prowadzenie weryfikacji częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
• Prowadzenie kontroli przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skoki;
• Nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku na terenie gminy (ulice,
place, przystanki komunikacyjne, miejsca postojowe);
• Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami oraz zezwoleniami na usuwanie drzew i krzewów;

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny;
• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
• Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• Kserokopie świadectw pracy – dotyczy kandydatów ze stażem pracy;
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
• Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli kandydat takimi dysponuje);
• Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego
(dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie przepisów lub umów przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
• Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje
się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z
zajęciami, które będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność
oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;
Proponowane warunki zatrudnienia:
Wyłoniony w drodze naboru kandydat otrzyma następujące warunki pracy:
- umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy, następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (dotyczy
osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym) lub
po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego, umowę o pracę na czas nieokreślony.
Praca w godzinach pracy Urzędu, zasadniczo w budynku Urzędu, z koniecznością wyjazdów na teren gminy. Praca związana jest z obsługą interesantów.
1. Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone
osobiście lub doręczone listownie w terminie do 30 czerwca 2018 r. na
adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki;
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. ochrony środowiska).
2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data
stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.
3. Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Urzędu. Regulamin dostępny jest również w BIP Urzędu.
4. Druki kwestionariusza osobowego można pobrać w sekretariacie Urzędu
bądź z BIP Urzędu.
5. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Sekretarz Gminy
lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, nr tel. 61 8925 800.
6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos
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Bałagan wokół pojemników
na surowce wtórne
Z przykrością informujemy, iż coraz częściej podczas wyjazdów terenowych pracownicy Referatu Ochrony Środowiska borykają się z problemem tzw. dostawek do pojemników (DZWONÓW) na surowce wtórne
ustawionych na terenie gminy Skoki.
Drodzy mieszkańcy - pojemniki te służą tylko i wyłącznie do zbierania
takich odpadów jak: szklane butelki, słoiki, butelki po piwach, które należy
wrzucić do pojemnika koloru zielonego.

Puste plastikowe butelki, puszki po napojach, puste opakowania po chemii
gospodarczej, torebki foliowe, kartony po mleku, sokach, puszki po konserwach, zakrętki od słoików itp. należy umieścić w pojemniku koloru żółtego.

Co zrobić z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi? Poniżej przedstawiamy kilka możliwości:
1) Odpady zielone - należy dostarczyć do PSZOK-u.
2) Odpady wielkogabarytowe - należy przywieźć do kontenerów w trakcie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub dostarczyć do
PSZOK-u.
3) Odpady budowlane i rozbiórkowe - należy dostarczyć do PSZOK-u
bezpłatnie z drobnych remontów niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia lub zamówić specjalną płatną usługę w firmie odbierającej tego typu odpady.
4) Leki - należy wrzucić do specjalnych pojemników umieszczonych w aptekach lub zawieźć do PSZOK-u.
5) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym RTV i AGD) - można
oddać do sklepu kupując nowy sprzęt, zawieźć do kontenerów w trakcie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, lub dostarczyć do PSZOK-u.
6) Inne odpady niebezpieczne (np. farby, termometry, świetlówki, baterie,
akumulatory) - oddać do PSZOK-u.
Bardzo prosimy nie dostawiać do pojemników żadnych odpadów, których
nie da się wrzucić z uwagi na ich gabaryty, gdyż firma, która zajmuje się odbiorem i transportem odpadów komunalnych na terenie gminy Skoki nie będzie
ich zabierać z uwagi na fakt, że nie tam ich miejsce składowania.
Ponadto pracownicy tut. Urzędu zanotowali nawet takie przypadki, że
DZWONY na tworzywa sztuczne i metale (żółty pojemnik) były przewracane,
a odpady o większych gabarytach, których nie dało się wrzucić przez górny
otwór były cięte na mniejsze kawałki, a niekiedy nawet w całości wkładane
od dołu.
W SYTUACJI, GDY BĘDZIE SIĘ TO NOTORYCZNIE POWTARZAĆ INFORMUJEMY, ŻE TEREN ZOSTANIE UPRZĄTNIĘTY, A POJEMNIKI NA
OKREŚLONE SUROWCE WTÓRNE ZOSTANĄ ZABRANE!!!
Korzystajmy z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK-u), który mieści się w Skokach przy ul. Rogozińskiej 10 A, do którego możemy dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym także
niebezpieczne.
PSZOK czynny jest we wtorki i środy w godz. 10:00-15:00 oraz w piątki
i soboty w godz. 10:00-15:00.
W przypadku ujawnienia sprawcy podrzucanych odpadów sprawę będziemy kierować do Komisariatu Policji w celu nałożenia maksymalnej grzywny.
Poniżej przedstawiamy przykładowe zdjęcie, jak wyglądają zaśmiecone
miejsca, na których są usytuowane pojemniki na surowce wtórne.

Natomiast gazety, czasopisma, katalogi, opakowania z papieru i tektury, zeszyty, książki należy wrzucić do pojemnika koloru niebieskiego.

Czerwiec 2018
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Spotkanie w urzędzie

z tym podjęto wiele działań żeby obiekty te jak najlepiej spełniały swoje
funkcje.

Pewnie upalna pogoda sprawiła, że tym razem mało osób przyszło w piątkowe popołudnie 25 maja na comiesięczne spotkanie burmistrza z mieszkańcami. Tematem, podobnie jak w ostatnio, była gospodarka odpadami w gminie
Skoki. Pomimo niedużej frekwencji dyskusja na temat odpadów była rzeczowa i owocna. Skupiono się przede wszystkim na problemie segregacji odpadów, problemach i nieprawidłowościach z tego wynikających. Merytorycznie w spotkaniu burmistrza wsparł Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Krzysztof Mańka.
Karolina Stefaniak

Diamentowa rocznica

Najważniejsze prace jakie wykonano do tej pory to m.in.:
- montaż bramki na boisku w Sławicy,
- naprawa bramki do piłki nożnej, zakup linii do wyznaczania pola gry oraz
montaż ławek przy boisku do piłki siatkowej i miejscu integracji przy ognisku w Rejowcu,
- wykonanie prac ziemnych - nawiezienie piasku na plac zabaw w Niedźwiedzinach,
- wykonanie doświetlenia biesiadnika i placu zabaw w Lechlinie,
- wymiana uszkodzonych desek - ławeczki na trybunach stadionu sportowego w Skokach,
- naprawa furtki oraz zakup stojaka na rowery - plac zabaw ul. Podgórna w
Skokach.
Łączny koszt wszystkich w/w prac to: 16 613,60 zł
Ponadto rozpoczęto prace pod budowę placu zabaw w Sławie Wielkopolskiej.
Kinga Pilna

Ulica Wąska w Skokach
w przebudowie

W czwartek 7 czerwca burmistrz Tadeusz Kłos wraz z Kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką-Przywarty odwiedzili panią
Joannę Kuczyńską i pana Henryka Kuczyńskiego, którzy tego dnia obchodzili 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Z tej okazji Jubilatom złożono najlepsze życzenia pomyślności oraz wręczono bukiet kwiatów i drobny upominek. Małżonkom towarzyszył syn Waldemar z żoną Edytą.
Szanownym Jubilatom serdecznie gratulujemy pięknego Jubileuszu i życzymy zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności na następne lata życia.
Joanna Wolicka - Przywarty

Prace na terenach
rekreacyjno - sportowych
Gmina Skoki dokłada wszelkich starań, aby istniejące obiekty sportowe i rekreacyjne były bezpieczne dla mieszkańców oraz służyły im jako miejsce odpoczynku, aktywności fizycznej oraz integracji, w związku

Kolejna z lokalnych ulic o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Skoki została poddana kompleksowej przebudowie.
Zanim przystąpiono do układania nawierzchni jezdni z kostki betonowej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach zlecił wymianę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, która będzie pod powierzchnią drogi. Prace drogowe i instalacyjne wykonuje miejscowy Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc. Koszt przedsięwzięcia to kwota 129 197,31 zł i obejmuje wykonanie
nawierzchni drogi na powierzchni ok. 500 m2. Zainteresowanych pracą było 4 wykonawców. Cena najdroższej oferty została wyceniona na kwotę
174 283,32 zł.
Adam Zdanowski
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„Skoki i okolice
na sześć sposobów”

W poniedziałek 6 czerwca odbyła się promocja przewodnika turystycznego zatytułowanego „Skoki i okolice na sześć sposobów. Przewodnik tematyczny dla turystów”.
Publikacja ta, sfinansowana przez Samorząd Miasta i Gminy Skoki, ukazała się staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej
(TMMSiZS). To głównie jego członkowie tworzyli zespół autorów tekstów.
W przewodniku zostały wykorzystane zdjęcia osób wspierających to przedsięwzięcie. Autorem koncepcji i redaktorem merytorycznym jest prof. dr hab.
Armin Mikos von Rohrscheidt a redaktorem technicznym Oleksiy Artyshuk.
Czym jest i co zawiera ta publikacja?
Wydawnictwo to ma szczególny, nowatorski charakter. Jak zapowiada
wstęp: „Zawiera (…) podane w możliwie krótkiej formie informacje przydatne
zwiedzającym o różnych zainteresowaniach - i dla nich ciekawe oraz inspirujące. (…) Nasz przewodnik dla samodzielnego odkrywcy to raczej zbiór propozycji tematycznych spacerów lub przejażdżek z wyselekcjonowanymi informacjami”. Jak już wskazuje sam tytuł publikacji zaproponowano sześć tras:
1. Tak żyli znani i nieznani
Rezydencje, osiedla, kompleksy urbanistyczne.
2. Pamiętamy - pamiętajmy
Ślady biograficzne, domy zasłużonych ludzi i siedziby organizacji.
3. Nasze świątynie - nasi święci
Zabytkowe kościoły Ziemi Skockiej.
4. Inni, ale nasi
Ślady obecności przedstawicieli innych wyznań i narodów.
5. Komu i za co
Pomniki, tablice i inne upamiętnienia oraz związane z nimi historie.
6. Przyroda wolna i z pomysłu człowieka
Najciekawsze miejsca dzikiej przyrody i parki.
Na trasach tych uwzględniono ponad trzydzieści sylabusów turystycznych,
czyli opracowań o poszczególnych miejscach. Opisy te mają zupełnie nowy
kształt, zestawiają bowiem „…informacje historyczne, cytaty literackie, porównania i odwołania do innych miejsc albo wydarzeń, ciekawostki, anegdoty i legendy”. Sylabusy można odczytać całościowo lub wybiórczo. Dlatego
też naprawdę konieczne jest przeczytanie (niedługiego) wprowadzenia, które
podpowie zwiedzającemu, jak korzystać z nowego typu przewodnika.
Czerwiec 2018

Jak doszło do jej powstania?
O genezie przewodnika opowiedziała krótko podczas jego promocji prezes
TMMSiZS Iwona Migasiewicz. „Jednym z ważniejszych statutowych celów
naszego Towarzystwa jest zredagowanie monografii Skoków. Jest to jednak
zadanie długofalowe, wymagające od nas zgromadzenia jeszcze wielu informacji, co uświadomił nam jeden z naszych członków, dr Tomasz Sobalak, który
zaproponował, aby w roku jubileuszu miasta skupić się nad wydaniem przewodnika i po naszej aprobacie wkrótce przedstawił schemat zbierania do niego materiałów. Szczęśliwym zrządzeniem losu w moje ręce wpadła książka
„30 sposobów na Poznań. Przewodnik tematyczny”. Nieco później natrafiłam
na podobną pozycję o Gnieźnie. Ich nowatorska, oryginalna forma zachwyciła mnie bez reszty. Zwróciłam się więc do autora ich koncepcji, wybitnego
specjalisty w dziedzinie turystyki kulturowej i wielu innych pokrewnych dyscyplin, prof. Armina Mikosa v. Rohrscheidta z prośbą o opiekę redakcyjną nad
naszym zespołem. Natomiast Burmistrza MiG Skoki Tadeusza Kłosa poprosiliśmy o wsparcie finansowe niezbędne do wydania tej publikacji. Odczuwamy bowiem brak tego typu opracowań. Dotychczas o walorach turystycznych
naszego miasta traktują jedynie 2-3 broszury wydawane jeszcze w latach 70.80. z okazji rajdów organizowanych np. przez PTTK. Fragmenty poświęcone
Skokom znajdują się też w opracowaniach, omawiających Puszczę „Zielonka”
czy Szlak kościołów drewnianych. To wszystko mało. Nasze miasto o bogatej,
wielokulturowej historii i niepospolitej przyrodzie potrzebuje profesjonalnego wydawnictwa ukazującego jego atrakcje turystyczne.”
Spotkanie z autorami przewodnika
Podczas spotkania promującego przewodnik miało miejsce również wystąpienie prof. A.M.v. Rohrscheidta na temat: „Turystyka kulturowa, metodyka
sylabusa i nasze „sposoby” czyli jak atrakcyjnie sprzedać swoje walory współczesnemu turyście.” Zgromadzeni w sali konferencyjnej uczestnicy spotkania,
mimo panującej wysokiej temperatury, z wielkim zainteresowaniem i uwagą
wysłuchali ilustrowanego slajdami, bardzo interesującego, czterdziestominutowego wykładu. Ponadto profesor powiedział też o tym, że po zapoznaniu
się z materiałami przygotowanymi przez zespół, zaproponował opracowanie
dodatkowych, wcześniej nieplanowanych sylabusów, poświęconych dwóm
skockim organizacjom. Dostrzegł również konieczność popularyzowania wielokulturowości Skoków.
Burmistrz Tadeusz Kłos serdecznie podziękował twórcom przewodnika
za jego opracowanie a prof. Rohrscheidtowi dodatkowo za udział w promocji
i interesujące wystąpienie.
W dalszej części spotkania głos zabrały pp. Danuta Kęsik, Maria Piotr-Malinowska i Dorota Mrozińska, które podzieliły się swoimi refleksjami związanymi z pracą nad przewodnikiem. Mówiły o metodach zdobywania materiałów i informacji, o ciekawych i cennych rozmowach ze skoczanami, o tym,
że niszczeją okoliczne dworki i pałace oraz założenia parkowe a także o tych
miejscach, jak np. skocki kirkut, które po raz pierwszy zostały opisane.
Na zakończenie spotkania Iwona Migasiewicz zwróciła się do zebranych,
mówiąc: „W imieniu zespołu, który opracował przewodnik i swoim własnym pragnę wyrazić nadzieję, że książka, w którą włożyliśmy sporo pracy i emocji spełni
Państwa oczekiwania i okaże się ciekawa, użyteczna i godna polecenia. Proszę
o jej życzliwe przyjęcie.”
Następnie Iwona Migasiewicz podziękowała burmistrzowi i radnym za
aprobatę pomysłu i wsparcie finansowe, a prof. Rohrscheidtowi za opiekę
redakcyjną i merytoryczną.
Wszyscy licznie przybyli na promocję otrzymali bezpłatne egzemplarze
przewodnika, które od razu z wielkim zainteresowaniem zaczęli przeglądać.
Karolina Stefaniak
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Nikt nie zapłaci więcej
za ścieki i wodę!
Z dniem 12 czerwca weszły w życie nowe taryfy za wodę i ścieki dla mieszkańców mających podpisane umowy na doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.
Dzięki podjęciu przez Radę Miejską Gminy Skoki w dniu 12 czerwca 2018 roku uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków
dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, stawka za 1 m3 odebranych ścieków wynosić
będzie 9,80 zł. Zatem cena ścieków dla wszystkich klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach pozostaje na tym samym poziomie, co dotychczas.
Natomiast osoby, które mają podpisane umowy na odbiór ścieków z firmą Aquanet SA w Poznaniu zapłacą za 1 m3 ścieków 8,24 zł. Taryfa dla klientów Aquanet SA w Poznaniu weszła w życie 6 czerwca 2018 roku.
TABELA TARYF ZA WODĘ I ŚCIEKI

Dla klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

zł netto

3

Cena za 1 m dostarczonej wody
Stały abonament miesięczny dla urządzeń wodociągowych
Grupa W1 (śr. Ø20 i <)
Grupa W2 (śr. Ø25)
Grupa W3 (śr. Ø32)
Grupa W4 (śr. Ø40)
Grupa W5 (śr. Ø50)
Grupa W6 (śr. Ø80)
Grupa W7 (śr. Ø100)
Grupa W8 (śr. Ø150 i >)
3
Cena za 1 m odebranych ścieków
Stały abonament miesięczny dla urządzeń kanalizacyjnych

Dla klientów Aquanet SA w Poznaniu
(są to osoby podłączone do nowej sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez
Związek Puszcza Zielonka w ramach Projektu Kanalizacji Obszaru Parku
Krajobrazowego Puszczy Zielonka i okolic)

4,10

4,43

3,50
4,90
8,40
14,00
21,00
56,00
84,00
210,00
9,08
10,25

3,78
5,29
9,07
15,12
22,68
60,48
90,72
226,80
9,80
11,07

zł netto

3

Cena za 1 m odebranych ścieków
Stały abonament miesięczny dla urządzeń kanalizacyjnych
dla gospodarstw domowych
Stały abonament miesięczny dla urządzeń kanalizacyjnych
dla pozostałych odbiorców

Dla klientów Aquanet Mieścisko Sp. z o.o.
(firma dostarcza wodę do budynków położonych w sołectwie Kakulin i
Kuszewo)
3

Cena za 1 m dostarczonej wody
Stały abonament miesięczny dla
odbiorców posiadających wodomierz
Stały abonament miesięczny
dla odbiorców nieposiadających wodomierza

zł brutto

zł brutto

7,63

8,24

10,25

11,07

31,61

34,14

zł netto

zł brutto
3,98

4,30

3,87

4,18

2,69

2,91

Adrianna Urbaniak
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ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE
NA I ROK STUDIÓW!
„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.
Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.
W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2018, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i:
• zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
(uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
• zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów
I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych
w polskich publicznych uczelniach akademickich;
• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
• pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
• pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR lub
• jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole
ponadgimnazjalnej lub
• jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny
zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub
• ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej
edycji programu.
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów
doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 2 lipca do 17
sierpnia 2018 r., do godziny 16:00.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU
Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Partnerzy Programu: Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, Fundacja BGŻ BNP Paribas.
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Czerwiec 2018
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Oświata
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
IM. KUBUSIA PUCHATKA W SKOKACH
Śpiewamy dla Mamy i Taty

Dzień Dziecka

W gorący majowy dzień w naszym przedszkolu odbyła się długo oczekiwana przez dzieci uroczystość. Wspaniałymi gośćmi byli rodzice, dla których nasze dzielne przedszkolaki przygotowały wyjątkowe artystyczne
występy oraz samodzielnie wykonały prezenty. Dzieciaki bardzo się starały, żeby gestem, wierszem i piosenką podziękować rodzicom za miłość,
cierpliwość, troskę, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza, a także za mądrość i ojcowski autorytet.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Po wspaniałych występach, w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne na twarzach rodziców zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech.
Na koniec dzieci wręczyły swoim rodzicom prezenty i zaprosiły na słodki
poczęstunek. Atmosfera tej uroczystości była bardzo radosna, przebiegała
w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze.
M. Futro

Dzień Dziecka to święto, którego nie można pominąć w żadnym przedszkolu. To dzień pełen radości, zabaw, niespodzianek. Tak też było w naszym przedszkolu.

Kolorowe balony, w różnych kształtach, wesoło grająca dziecięca muzyka na placu zabaw od rana czekały na przychodzące dzieci. Wszystkie dzieci
bawiły się wraz z aktorami z Filharmonii Pomysłów uczestnicząc w przeróżnych korowodach, zabawach, konkursach. Było również malowanie twarzy.
Co chwilę pojawiało się jakieś zwierzątko, spiderman czy księżniczka. W pewnym momencie trudno było rozpoznać, kto jest kim.
W przerwach między zabawami dzieciaki mogły zajadać do woli różne słodycze, popcorn, lody, które przygotowały mamy z Rady Rodziców.
Na zakończenie dnia każde dziecko otrzymało małą niespodziankę. I choć
przedszkolaki codziennie otrzymują wiele miłości i serca od rodziców i nauczycielek, w tym dniu czuły się naprawdę wyjątkowo, uśmiech nikomu nie
schodził z twarzy. Dzień pełen wrażeń szybko się skończył, ale wspomnienia
pozostaną na długo.
Bardzo dziękujemy mamom z Rady Rodziców za pomoc przy organizacji
uroczystości dla naszych milusińskich.

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA
MICKIEWICZA W SKOKACH
Siatkarskie zmagania
8 maja na boiskach piaskowych naszej szkoły odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Wągrowieckiego w Plażowej Piłce Siatkowej Dziewcząt. W turnieju rywalizowało 10 drużyn z pięciu szkół: Damasławka, Rąbczyna, Żelic,

Wągrowca i Skoków. Naszą szkołę reprezentowały zespoły, które w Mistrzostwach Szkoły zajęły I i II miejsce: Magdalena Kaczmarek i Zuzanna Szczepaniak – opiekun Elżbieta Chojnacka oraz Wiktoria Gądysiak i Julia Przybylska
– opiekun Hanna Węglewska. Turniej rozegrany został systemem brazylijskim. Po rozegraniu 22 spotkań zwycięzcą zawodów zostały zawodniczki naszej szkoły: Magdalena Kaczmarek i Zuzanna Szczepaniak. Na drugim miejscu
uplasowały się siatkarki ze Szkoły Podstawowej w Wągrowcu, a na trzecim
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z Gimnazjum nr 3 Gminy Wągrowiec w Rąbczynie.
Mistrzynie powiatu będą reprezentować nas w rozgrywkach finału wojewódzkiego 25 maja, które odbędą się w Pile.
Następnego dnia, również na boiskach naszej szkoły, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Plażowej Piłce Siatkowej Chłopców.
W turnieju brało udział 7 zespołów z czterech szkół: Damasławka, Rąbczyna,
Wągrowca i Skoków. Gospodarzy reprezentowały dwa zespoły: Piotr Łuczak
Bartosz Sierzchuła oraz Jakub Kujawa i Dawid Sznajder. Podobnie jak w turnieju dziewcząt, rozgrywki zostały przeprowadzone systemem brazylijskim.
Zwycięzcą turnieju zostali nasi uczniowie Piotr Łuczak i Bartosz Sierzchuła,
na drugim miejscu uplasowali się ich młodsi koledzy: Jakub Kujawa i Dawid
Sznajder, a na trzecim zawodnicy z Gimnazjum nr 3 Gminy Wągrowiec w Rąbczynie. Opiekunem obu naszych zespołów jest Wiesław Sierzchuła.
Elżbieta Chojnacka

czu o pierwsze miejsce i tytuł mistrza, zwycięstwo 1-0 z SP 2 Wągrowiec).
Choć na zawodach w Pile zaczęliśmy od porażki, z meczu na mecz graliśmy co-

,,Balladyna” w Teatrze
Muzycznym
Ten chyba najbardziej popularny dramat Juliusza Słowackiego wystawia się w rozmaitych konwencjach. Uczniowie klas 7 mieli możliwość
skonfrontowania własnych wyobrażeń dotyczących lektury z adaptacją
teatralną i 28 maja udali się do Teatru Muzycznego w Poznaniu na spektakl wyreżyserowany przez Renatę Pałys.

raz lepiej, by ostatecznie wywalczyć miejsce na najniższym stopniu podium!
Tym samym, pomimo że byliśmy najmłodszą drużyną na turnieju, powtórzyliśmy sukces z rywalizacji w siatkówce, gdzie zajęliśmy takie same lokaty na
Mistrzostwach Powiatu i Rejonu. Gratulujemy udanych zawodów wszystkim
reprezentantom Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.
Reprezentanci w piłce nożnej: Dawid Wojtkowiak, Dawid Bartkowiak, Bartosz Witkowski, Kacper Połczyński, Alan Andraka, Oliwier Stożek, Mateusz
Szczepaniak, Dawid Obst, Piotr Mróz.
Reprezentanci w piłce siatkowej: Dawid Wojtkowiak, Dawid Bartkowiak,
Bartosz Witkowski, Kacper Połczyński, Karol Korczak, Bartosz Malczewski,
Jakub Springer, Alan Witkowski, Sebastian Czerwiński, Wojtek Tyll, Filip Hagdan.
Opieka i przygotowanie drużyn: Janusz Bojarski

Proza i poezja łagrowa
Instytut Pamięci Narodowej już po raz czwarty zorganizował konkurs,
w którym uczestnicy zgłębiali tematykę II Wojny Światowej, a w szczególności prześladowań, cierpień i śmierci, z jaką spotykały się więźniarki
KL Ravensbrück.
Już na samym początku uwagę zwróciła Goplana, z jednej strony kobieta
silna, dojrzała, świadoma swoich potrzeb, z drugiej – bardzo krucha i delikatna. Aktorce udało się wspaniale stworzyć tę rolę. Interesująca była również
kreacja Balladyny, która próbowała obronić swoją postać i wydrzeć ją ze stereotypu czarnego charakteru. Wewnętrzne emocjonalne piekło można było
zauważyć zwłaszcza w scenie sądu, kiedy ważą się jej losy. Warto również
wspomnieć o roli Grabca, obdarzonego prostodusznością, wprowadzającego
elementy komizmu postaci. Muzyka, jak i samo przedstawienie były zachwycające i przygotowane na najwyższym poziomie artystycznym. Z czystym sumieniem można je polecić miłośnikom teatru.
Uczniom tak bardzo podobała się sztuka, że zamierzają z początkiem nowego roku szkolnego wybrać się na „Zemstę”, która wkrótce zagości w poznańskim teatrze.
Wioleta Grzegorzewska

Sukcesy młodych sportowców w Igrzyskach Dzieci
Bardzo dobry występ zanotowali piłkarze urodzeni w 2005 roku i młodsi w rywalizacji z najlepszymi szkołami rejonu pilskiego. Chłopcy reprezentujący naszą szkołę w drodze do Mistrzostw Rejonu Pilskiego najpierw
pokonali wszystkie szkoły w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego (w meCzerwiec 2018

Zadaniem uczestników było poznanie losów skazanych poprzez przygotowanie fragmentów prozy i poezji łagrowej. Był to hołd składany ofiarom
zbrodni niemieckiej przez młodych ludzi, biorących udział w tym konkursie.
Jury doceniała gotowość uczestników oraz ich opiekunów do podejmowania tematów trudnych i wolę do zmierzenia się podczas przygotowań do konkursu z ludzkim cierpieniem. Wybrane przez nich fragmenty prozy i wiersze,
w większości w więziennych lub obozowych warunkach, świadczyły o dużej
wrażliwości młodych recytatorów i ich wiedzy historycznej. W konkursie wy-
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stąpiło 26 uczestników z całej Wielkopolski. Naszą szkołę i miasto Skoki godnie reprezentowały Alicja Fliszkiewicz (kl. 7c) i Karolina Nowak (gim. kl. 2b)
pod opieką Barbary Surdyk. Uczennice zaprezentowały wybrane przez siebie
utwory. Alicja dzieła Grażyny Chrostowskiej „Apel” i „Niebo Twoje”, a Karolina wiersz tej samej autorki „Grzeszni sercu” oraz prozę Wandy Półtawskiej.
Choć dziewczęta debiutowały w recytacji o tak trudnej i smutnej tematyce, to
pokazały swój kunszt i talent, co zostało zauważone przez komisję, która Karolinie Nowak przyznała szczególne wyróżnienie. Gratulujemy!
Barbara Surdyk

Akcja „Pola Nadziei”
Zakończyła się tegoroczna edycja kampanii charytatywnej na rzecz
Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu. Młodzież już od
trzech lat współpracuje z placówką. Dwa razy do roku, z okazji świąt
bożonarodzeniowych i wielkanocnych, uczennice klasy III a pod opieką
p. E. Chojnackiej przygotowują program artystyczny. W tym roku również
dziewczęta przedstawiły wzruszający montaż słowno-muzyczny, który
pozwolił chorym poczuć atmosferę zbliżających się świąt.

„Powiedz ludziom,
że kochasz ich”
Pod takim hasłem 16 maja 2018 r. w Łeknie odbył się I Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza
w Skokach reprezentowała liczna, bo ośmioosobowa, grupa dziewcząt.
Uczennice naszej szkoły rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych.
W młodszej grupie zaprezentowały się: Patrycja Skwierzyńska i Amelia Jeske z klas czwartych, Jagoda Łuczak i Aleksandra Markiewicz z klasy V oraz
Karolina Skwierzyńska z klasy VI. Ola Markiewicz zdobyła III miejsce, natomiast wyróżnieniem jury uhonorowało Patrycję Skwierzyńską. Po występach
młodszej grupy, swoje zdolności wokalne zaprezentowali uczniowie klas VII
i gimnazjaliści. W tej kategorii byliśmy bezkonkurencyjni. Dziewczęta ze
skockiej szkoły wywalczyły I, II i III miejsce. Najwyższe miejsce zajęła Anita
Brzezińska, która zaśpiewała piosenkę pt. „List do Boga”, II miejsce utworem
pt. „Bóg Adonai” wyśpiewała Joanna Dziel, a III miejsce zajęła Aleksandra Tyll,
śpiewając hymn pt. „Błogosławieni, miłosierni”.
Wszystkim młodym artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Małgorzata Zrobczyńska

21 i 22 kwietnia przy kościele w Skokach odbyła się kwesta. Młodzież
i opiekunowie poświęcili swój wolny czas, aby zbierać datki, które wykorzystane będą na zakup sprzętu do hospicjum. W tym roku zebrana kwota znacznie przekroczyła ubiegłoroczną, zebraliśmy ponad cztery tysiące złotych.
W imieniu wolontariuszy składam serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za życzliwość i hojność.
Uczniowie biorący udział w akcji:
IIId - K. Jahnz, W. Loręcka, W. Żydowicz, H. Stajkowski, P. Kubiak, O. Wocińska, K. Laube, P. Sawiński, E. Przysucha, K. Przywarska, N. Kuszpit, M. Kaczmarek, B. Sierzchuła, J. Świętek, P. Łuczak, J. Szewczyński, P. Cur, G. Mistrzak,
G. Dębicki, K. Dłużnik.
IIIb - A. Sydow, B. Markwitz, Z. Grzechowiak, A. Tyll, A. Szymańska, M. Surdyk, J. Saukens, P. Dudek, M. Laube, J. Mania, J. Jakubowska.
IIa - A. Laube, W. Gądysiak, M. Kamiński, J. Stawowy, I. Dobska, M. Kubicka.
VIId - J. Modlibowska, A. Dembińska, Z. Drewicz, J. Nowak, M. Stajkowska.
Opiekunowie: M. Samol, I. Węglewska, D. Mrozińska, D. Senger, M. Zrobczyńska, J. Grzegorzewska, R. Hamulczyk.
Renata Hamulczyk

„Tobie Polsko ta kropla krwi
wrzącej”
Tegoroczny Wojewódzki „Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim” miał wyjątkowy wymiar, gdyż przypadł w stulecie wybuchu tegoż
powstania.
Jak co roku każda szkoła mogła zgłosić po pięciu uczniów. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza reprezentowali: Artur Cibail, Rafał Jarzębowski, Marcin Nogajewski, Michał Szklennik i Szymon Serba, którzy przygotowywali się już od pierwszych dni roku szkolnego w ramach kółka historycznego
prowadzonego przez Barbarę Surdyk. Natomiast klasy gimnazjalne i siódme
reprezentowali Wojciech Tyll, Kamil Dokuczał oraz Patryk Talar, przygotowani przez Andrzeja Surdyka.
Uczniowie w ramach przygotowań do konkursu poznawali dowódców,
fronty powstania, zapoznawali się z przebiegiem działań powstańczych, ale
też sytuacją Wielkopolski w czasie zaboru i przygotowań Wielkopolan do
działań zbrojnych. Posiedli również wiedzę na temat mundurów jak i odznaczeń przyznawanych powstańcom wielkopolskim. Nasi uczniowie stali się
ekspertami w tej dziedzinie, gdyż uzyskali tytuły laureatów. Zdobywcami
pierwszego miejsca zostali Rafał Jarzębowski i Michał Szklennik w kategorii
szkół podstawowych oraz Patryk Talar w kategorii klas gimnazjalnych. Drugie miejsce uzyskał Artur Cibail, a trzecie Marcin Nogajewski. Gratulujemy
uczniom wielkiego sukcesu, gdyż należy napomnieć, iż tytuł laureata osiągnęła niewielka grupa spośród około 500 startujących.
Andrzej Surdyk
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Firma Solaris Bus&Coach
z wizytą w Szkole
Podstawowej w Skokach
W ostatnich latach rośnie liczba młodych ludzi, którzy decydują się rozpocząć naukę w szkole zawodowej. Z roku na rok przybywa także uczniów
w klasie patronackiej Solaris. Szkoła Podstawowa w Skokach, a wcześniej
także Gimnazjum nr 1 w Skokach współpracuje od lat z firmą Solaris Bus&Coach, która 9 maja odwiedziła naszą szkołę.

kolejne zmagania wokalistów, którzy poprzez śpiew pięknych pieśni o tematyce patriotycznej uczcili właśnie tę rocznicę. 11
maja w Łeknie odbył się Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej, podczas którego wspaniale zaprezentowały się:
Zuzanna Tyll - zdobywając II miejsce w kategorii klas 1-3 oraz Anita Brzezińska - zdobywając I miejsce w kategorii klas IV-VII.
Serdecznie gratulujemy wokalistkom zachęcając do kolejnych zmagań muzycznych!
Jowita Maćkowiak

Konkurs historyczny
w przerwie meczu

Przez 6 godzin uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz uczniowie II i III
klas gimnazjalnych wymiennie mieli możliwość zapoznać się z propozycją dalszej kariery szkolnej. Dodatkowym atutem spotkania była możliwość wirtualnego zbudowania swojego autobusu czy spojrzenia przez wirtualne okulary
w obrazie 3D.
Korzystając z pakietu zabawnych gadżetów, uczniowie mogli skorzystać
z Fotobudki robiąc sobie darmowe pamiątkowe zdjęcia. Fotobudka to urządzenie, które wykonuje serie fotek, z dowolnym układem zdjęć na papierze.
Jest to przede wszystkim w połączeniu z gadżetami dawka niesamowitej
zabawy i śmiechu. Na urządzeniu z zapalającymi się lampkami można było
sprawdzić swój refleks i spostrzegawczość. Jednak najciekawszą, edukacyjną
zabawą okazały się symulatory kabiny kierowcy autobusu, gdzie uczniowie
mogli spróbować swoich umiejętności jako kierowcy. Okazało się, że wcale
nie tak łatwo poprowadzić duży pojazd w ruchu miejskim. Koordynacja kierowania, zatrzymania się na światłach stopu, na przystanku czy utrzymanie
pojazdu na właściwym pasie ruchu dla niektórych kończyło się zjechaniem na
pobocze w przysłowiowe pole czy też „przywitanie się” z latarnią. Na szczęście to tylko wirtualna, choć edukacyjna zabawa.
Kolejna, uatrakcyjniona oferta edukacyjna dla naszej szkoły zapewne pozytywnie wpłynie na kreowanie pozytywnego wizerunku ucznia przyszłej
szkoły zawodowej i wysoko wyspecjalizowanego fachowca.
Pedagog szkolny-doradca zawodowy Krzysztof Ołdziejewski

Sukcesy wokalne
W minionym czasie odbyły się dwa konkursy, podczas których uczennice naszej szkoły mogły zaprezentować swoje wokalne umiejętności oraz
rozwinąć swój muzyczny warsztat.
Podczas Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej
,,50 MIL”, który odbył się 27 kwietnia 2018 roku w Poznaniu, uczennica Anita Brzezińska zdobyła wyróżnienie, uzyskując gromkie brawa publiczności
oraz jury. Wszyscy uczestnicy prezentowali dwa utwory o tematyce żeglarskiej tzw. ,,szanty” lub turystycznej, a rywalizacji konkursowej towarzyszyła
wspaniała, radosna atmosfera oraz możliwość podzielenia się z innymi cennymi wskazówkami.
Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę miały miejsce
Czerwiec 2018

W piękne i słoneczne przedpołudnie 28 kwietnia 2018 roku stadion
miejski w Skokach nie tylko zwabił zwolenników piłki nożnej, ale i historii.
W ten sposób organizatorzy i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza uczcili stulecie Niepodległości. Inicjatorką turnieju była Pani Alicja
Kramer, częścią historyczną zajęli się nauczyciele Barbara i Andrzej Surdyk
przygotowując wystawę, regulamin konkursu i materiały oraz sam konkurs.
Zadaniem każdej z drużyn było przygotowanie plakatu o bohaterach związanych z niepodległością naszej ojczyzny, natomiast dziewczęta grające mecz
otwarcia przygotowywały się do testu.
Do konkursu historycznego „100 pytań na stulecie niepodległości” uczniowie przygotowywali się na równi z przygotowaniem formy sportowej. To też
starczyło zawodnikom siły, by po rozegranych meczach napisać test historyczny, bądź zapoznać się z wystawą związaną ze stuleciem niepodległości
naszej ojczyzny opartej na materiałach IPN-u. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem również kibiców, którzy w przerwach zapoznawali się z ciekawostkami dotyczącymi naszego niepodległego stulecia. Biało-czerwony wystrój
wystawy przyciągnął również gości z Francji, którzy w ten sposób mieli okazję
zapoznać się z ważną dla Polski rocznicą. W tym biało-czerwonym klimacie,
choć na zielonej murawie odbyło się również podsumowanie konkursu „100
pytań na stulecie odzyskania niepodległości”. Laureatką konkursu została
Amelia Jeske z IV D, drugie miejsce zajęła Olga Kujawa – V B, a trzecie miejsce
Kinga Frąckowiak z VI B. Gratulujemy wszystkim młodym ludziom, którzy wystartowali w konkursie, a szczególnie laureatom.
Andrzej Surdyk
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Z ŻYCIA SZKÓŁ STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO „TĘCZA”
III Międzyszkolny Konkurs
Ortograficzny dla uczniów
klas III szkoły podstawowej
Szkoła Podstawowa w Jabłkowie po raz trzeci zaprosiła uczniów klas
III szkół podstawowych do udziału w III Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym.

Koordynatorem konkursu była pani Joanna Tomczak, za wybór i przygotowanie tekstów dyktand odpowiedzialna była pani Anita Czechowska. Konkurs był trzyetapowy. Na wszystkich etapach miał formę dyktanda. Maksymalnie, w każdym etapie, uczestnik mógł zdobyć 100 punktów. Celem
konkursu było:
• Syntetyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego nauczania.
• Uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej.
• Kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej.
• Stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie pozytywnej
motywacji do uczenia się ortografii.
• Oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych
(konkurs).
• Wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji”.
Etap pierwszy i drugi uczniowie pisali na terenie swoich szkół. Teksty dyktand zostały przesłane przez organizatorów do zgłoszonych szkół w dniach
określonych w terminarzu. Za organizację pierwszego i drugiego etapu konkursu odpowiadali nauczyciele zgłaszający uczniów. Zadaniem komisji szkolnych było wyłonienie maksymalnie trzech uczniów, którzy w eliminacjach
osiągnęli najlepsze wyniki. Po II etapie, na podstawie nadesłanych protokołów, organizatorzy konkursu zgodnie z regulaminem, wyłonili 12 uczniów,
którzy uzyskali najwyższe wyniki. W finale III Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego klas III, który odbył się 21 maja w Lechlinie wzięło udział 10
uczniów. Po wnikliwym sprawdzeniu wszystkich prac komisja nie przyznała
tytułu „Mistrza Ortografii”, ale wyłoniła najlepsze prace i przyznała odpowiednio:
I miejsce – Otylia Andrzejewska, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym – 84 pkt.
II miejsce – Jakub Bezulski, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie filia Lechlin
– 83 pkt.
III miejsce – Eryk Eliński, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie – 81 pkt.
Ponadto w konkursie wzięli udział: Julia Owczarzak, Jakub Dobrochowski,
Natalia Grzelczak, Olivier Sypniewski, Paulina Baniecka, Zofia Jeziorek, Nina

Nowak. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy
upominki.
Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu dziękujemy i gratulujemy wiedzy w dziedzinie ortografii, która wymaga systematycznej i wytrwałej
pracy.
		

Joanna Tomczak

„Rowerem dla Niepodległej”

Kolejna grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w wycieczce rowerowej w ramach projektu „Rowerem dla Niepodległej”. Tym razem naszym
celem była Dziewicza Góra w Czerwonaku.
Wycieczkę połączyły elementy patriotyzmu związane z przypadającą na
ten rok setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz propagowanie aktywności fizycznej w jej rekreacyjnej formie. Część uczniów pod
opieką pani Joanny Tomczak wyruszyła spod szkoły w Lechlinie, by dotrzeć
do Rejowca, gdzie dołączyli do nas rejowieccy uczniowie z panią Anitą Czechowską oraz panią Anią Mazurek, która towarzyszyła nam do Dzwonowa.
W Dzwonowie czekał na nas pan Marcin Krzepkowski, odkrywca słynnego
już zaginionego średniowiecznego miasta. Pan Marcin oprowadził nas po średniowiecznym mieście, ciekawie opowiedział o historii zaginionego miasta,
badaniach archeologicznych tam prowadzonych oraz o niecodziennych znaleziskach. Na zakończenie spotkania otrzymaliśmy książkę, która stanowi interesującą oraz fachową publikację historyczną i archeologiczną, dotyczącą
naszej najbliższej okolicy. W książce, którą będzie można wypożyczyć w naszej bibliotece, można znaleźć podziękowania za współpracę dla naszej szkoły i pani Anity Czechowskiej. Po spożyciu śniadania na dzwonowskim rynku
ruszyliśmy dalej, kierując się w piękne i malownicze rejony Puszczy Zielonka,
po której prowadziła nas pani Marzena Wyleżała, miłośniczka rowerowych
wojaży. Dojście do szczytu wyznaczone jest odpowiednimi szlakami, które
okazały się atrakcją wycieczki, ich pokonanie było nie lada wyzwaniem, ale
dało też uczestnikom mnóstwo pozytywnych emocji. Po dotarciu na miejsce
weszliśmy na 30 metrowy punkt widokowy, skąd podziwialiśmy rozciągające
się dalekie i imponujące widoki. Żeby zasłużyć na chwilę przyjemności musieliśmy pokonać 172 stopnie. Pokonując trasę wszyscy zasłużyli na posiłek
i nagrodę, były nimi gadżety Gminy Czerwonak, którymi obdarowała nas pani
Marzena.
Pełni wrażeń wyruszyliśmy w drogę powrotną. Trasa była dla uczestników
sprawdzeniem swoich sił, wytrzymałości, charakteru i sportowej postawy.
Uczniowie nie kryli radości i zrozumiałej dumy z osiągniętego, rowerowego
wyniku. Teraz tylko pozostaje pielęgnować w sobie ducha rowerowego sportowca!
					
Joanna Tomczak
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Karta rowerowa
24 maja uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie z filiami w Lechlinie i Rejowcu przystąpili do praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Cele tego egzaminu to: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu
drogowego, podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, popularyzowanie
roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Egzamin składał się
z dwóch części. Pierwsza część, teoretyczna,
to sprawdzenie wiadomości. Etap ten odbył
się w formie pisemnej
i polegał na rozwiązaniu testu. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu
drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych
i rowerzystów.
Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów
ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego poruszania się rowerem po
drodze. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. Aby go zdać, musieli
poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.
Część praktyczna odbyła się na terenie przy szkole w Lechlinie. W części
praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą: jazdę po łukach, wykonywanie manewrów: skręcanie
w prawo, skręcanie w lewo, zawracanie, omijanie przeszkód, wymijanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie. Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali zaproszeni funkcjonariusze z komisariatu policji
w Skokach, oraz nauczyciel techniki – pani Justyna Graczyk. Egzamin na kartę
rowerową zdali wszyscy uczniowie przystępujący do części praktycznej, co
pozwoli im na otrzymanie pierwszego ważnego dokumentu w ich życiu – karty rowerowej. Serdecznie gratulujemy!
Joanna Tomczak

Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Dniu Tańca z Klanzą
15 maja po lekcjach trzynaścioro uczniów z Lechlina pod opieką pani
Małgorzaty Przybysz i Katarzyny Rakowskiej szkolnym busem pojechali do Poznania, by wspólnie z miłośnikami tańca świętować Ogólnopolski
Dzień Tańca z KLANZĄ. Impreza odbywała się na poznańskiej Cytadeli. W
ciągu jednej godziny odbyli podróż po różnych krajach świata przy dźwiękach
muzyki i wspaniałej tanecznej zabawie, która okazała się doskonałym pomysłem na integrację ludzi w różnym wieku i ciekawym sposobem na aktywne
spędzanie czasu wolnego. W wycieczce wzięli udział wszyscy uczniowie klasy
5 i siedem szóstoklasistek.
K. Rakowska

Piknikowo z okazji
Dnia Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka wychowawcy i rodzice przygotowali dla uczniów
lechlińskiej szkoły wiele sportowo-rekreacyjnych zabaw oraz pyszne
słodkie smakołyki. Podczas dnia dzieci brały udział w różnych konkurencjach i biwakowały na kocykach. Pogoda był przepiękna zatem mogliśmy
przeprowadzić także baloniadę, która okazała się największą atrakcją dnia,
każdy bowiem z przyjemnością poddawał się polaniu wodą. Zabawy było co
Czerwiec 2018

niemiara. Uczniowie, zadowoleni i uśmiechnięci, na zakończenie zabaw i zregenerowanie sił otrzymali lody.
Joanna Tomczak

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
24.05.2018 r.

Po raz kolejny uczniowie klas IV – VII z tęczowych szkół mogli stanąć
w szranki sportowej rywalizacji podczas Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanego przez p. Tomasza Jarzembowskiego w Lechlinie. Mecze były bardzo zacięte, lecz przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. Po rozegraniu
wszystkich meczy, najlepszą okazała się drużyna z Jabłkowa, drugie miejsce
wywalczył Lechlin, a chłopcy z Rejowca zajęli III miejsce. Drużyna zwycięzców otrzymała piłkę, a wszyscy grający zawodnicy medale oraz upominki.
Brawa należą się także kibicom. Atmosfera, jaką stworzyli, dodawała młodym
zawodnikom „skrzydeł”. Wierzymy, że taka forma zajęć pomaga w integracji
uczniów z naszych szkół oraz wspiera w propagowaniu sportu szkolnego.
				
Joanna Tomczak

„Wehikuł czasu”
W tym roku szkolnym uczniowie klas
I-III Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
realizowali
projekt
edukacyjny
„Wehikuł czasu”. Podsumowaniem całorocznych
działań był konkurs
o tytuł „Zegarmistrza”
poszczególnych klas.
Odbył się on w Lechlinie 06.06.2018 r. i sprawdzał wiedzę uczniów na temat
zegara, kalendarza, pór roku. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, a zwycięzcami zostali:
Julia Bocian – klasa I z Jabłkowa
Wiktoria Włodarczak – klasa II z Lechlina
Eryk Eliński – klasa III z Jabłkowa
Wygranym i wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Justyna Graczyk
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Oświata

Cyberprzemoc po raz kolejny
W związku z niepokojącymi doniesieniami, dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, Minister Edukacji Narodowej zwróciła się z prośbą
o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w Internecie. Minister Edukacji poprosiła dyrektorów szkół o zorganizowanie w szkole, placówce oświatowej spotkań z rodzicami i uczniami, podczas których możliwe będzie omówienie kwestii dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez uczniów. Zajęcia takie dla wszystkich uczniów naszej szkoły odbyły się w marcu i kwietniu. Po nich przyszła
kolej na rodziców.
28 maja wszyscy rodzice mieli możliwość skorzystania z krótkiego szkolenia przeprowadzonego przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu. Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Jednak nadmierne korzystanie z nich może powodować problemy z koncentracją
uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami.
To już kolejne podjęte przez Szkołę Podstawową w Skokach działania zmierzające do zapoznania rodziców z zagrożeniami płynącymi z nieostrożnego korzystania z zasobów sieci. Warto podkreślić, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne. Zachęcamy do rozmów z dzieckiem, omówienia jego aktywności w internecie, dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. Dodatkowo istotne jest, aby zwrócić uwagę na
zachowanie ucznia w ostatnim czasie - jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha. To wszystko może nam wiele wyjaśnić.
Nastolatka popełniła straszny błąd. Ten sam, który codziennie popełniają dzieciaki na całym świecie - wysłała nieznajomemu swoje zdjęcie topless. I zapłaciła
za niego najwyższą cenę. Człowiek, który otrzymał zdjęcie, postanowił użyć je do szantażu. Nagabywał dziewczynę na Facebooku, by przysłała mu więcej swoich
nagich zdjęć i ostrzegał, że jeśli tego nie zrobi, to to, które jest w jego posiadaniu, zobaczą wszyscy jej znajomi. Amanda nie pozwoliła się szantażować, a fotografia
trafiła do sieci. Życie 15-latki zamieniło się w piekło. Zdjęcie z odsłoniętymi piersiami kilkukrotnie wywracało jej życie do góry nogami. Historia Amandy to jeden
z wielu przykładów cyberprzemocy - wykorzystania komunikacji w sieci do prześladowania, zastraszania, nękania czy wyśmiewania innych. Cyberprzemoc trzeba postrzegać jako formę przemocy rówieśniczej. To tylko jedna z historii, która posłużyła jako przykład czym może zakończyć się nieodpowiedzialność w sieci.
Przy okazji pewnie już ostatniej informacji z mojej strony w tym roku szkolnym, chciałbym życzyć wszystkim miłego, zasłużonego wypoczynku - niekoniecznie przed ekranem monitora czy telefonu.
pedagog szkolny Krzysztof Ołdziejewski
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
CZYTANIE ŁĄCZY
O Spotkaniach ludzi
z pasjami
XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM odbył się także
w skockiej bibliotece publicznej. Dni od 02 do 10 czerwca wypełnione zostały spotkaniami. Przywiodły do nas ludzi pełnych pasji, pomysłów na życie, pragnących dzielić się własnymi doświadczeniami i jednocześnie ciągle gotowych na nowe doznania.

Wszystko to odbywało się w towarzystwie książek, do których goście chętnie się odwoływali. Przywoływali postaci i sytuacje opisane w woluminach
bardziej lub mniej znanych ludzi. W ten sposób liczba gości znacznie nam
wzrastała o postaci z książek. Czytanie nas połączyło i inne pasje również.
Niektórzy dzięki tym właśnie spotkaniom poczuli, że muszą spróbować nowych rzeczy, np. jazdy na rowerze.
Na rowerze przyjechała do nas Karolina Stefaniak, która od lat w naszej
gminie popularyzuje ten właśnie sport. Sama startuje w zawodach i dlatego
bardzo przekonująco wypadła podczas spotkania z młodzieżą. Młodszym
uczestnikom spotkania przeczytała radosne wierszyki o doznaniach podczas
jazdy rowerowej z nieśmiertelnego Świerszczyka. Myślę, że większość z nas
zna to czasopismo. Sięgnęła też do książki mistrza kolarstwa polskiego Czesława Langa „Zawodowiec”. Przeczytany fragment wsparł opowieści Karoliny
o tym, jaką tytaniczną pracę trzeba wykonać, by w sporcie osiągać wymarzone
wyniki. Jednak naprawdę ważne jest to, by się nie poddawać i pracować nad
sobą. Zobaczyliśmy mnóstwo filmów z zawodów rowerowych, które organizowała i w których
uczestniczyła
Karolina
Stefaniak.
Nie rowerem,
do różnych zakątków świata dociera Małgorzata
Wojciechowska.
Dotarła też do
nas, by pochwalić
się swoimi podróżami po Azji. Sprawiła nam nie lada niespodziankę przynosząc ze sobą atlasy geograficzne i przewodniki. Sprowokowała rozmowę z młodymi gośćmi
o naszym miejscu zamieszkania, o kontynentach, o naszym kontynencie. Zaproponowała, aby na tekturowych talerzykach narysować mapę i spróbować
zaplanować podróż do interesujących miejsc. I wreszcie pokazała nam zdjęcia z egzotycznych stron, z Laosu, Wietnamu i Kambodży. Opowiedziała o ludziach, których spotkała, jak żyją. Sięgnęła też do książki podróżniczki znanej
nam z ekranów telewizora, noszącej to samo nazwisko, do książki Martyny
Wojciechowskiej „Dzieciaki świata”. To spotkanie na pewno bardzo otworzyło nas na świat.
Czerwiec 2018

Dosłownie biegiem wpadły do naszej biblioteki wiecznie zabiegane Joanna Hlożek z córką Aleksandrą oraz Katarzyna
Borowczyk z córkami Amelką i Kornelią. Obie panie należą do Grupy Biegacza
HART SKOKI. Opowiedziały, jak dobrze
jest biegać, nie tylko dla dobrych wyników
sportowych i medali. Bieganie poprawia
bowiem samopoczucie, sprawia, że człowiek lepiej się czuje zarówno fizycznie, jak
i psychicznie. Jest radośniejszy i bardziej
zadowolony z siebie. Dobrze jest pokonywać własne słabości. Usłyszeliśmy
fragment książki „Bajki, które uczą, jak być szczęśliwym”. Zostaliśmy obdarowani książkami.
Dziękujemy.
Nie zawsze przemierzając świat należy rozwijać prędkość,
liczyć kilometry. Czasami warto się zatrzymać i popatrzeć
wokół. Tego uczył nas
podczas
spotkania
Łukasz Ogórkiewicz,
bardzo uważny obserwator przyrody.
Już niejednokrotnie przekonaliśmy się, że potrafi on dostrzec rzeczy, których mało wprawny miłośnik przyrody nie widzi. Swoje obserwacje poparł
tym razem niezliczoną ilością zdjęć ze swoich spacerów, często szokujących
i zaskakujących. Sięgnął też do książek miłośników przyrody o przyrodzie, do
książek Adama Wajraka i Simony Kossak. W ten sposób wkroczyliśmy w granice niezmierzonej Puszczy Białowieskiej. Było cudnie.

Jak zatrzymać urodę łąk i pól kiedy nadchodzi jesień i zima? To pokazała
nam Zuzanna Kozdęba, która przez cały rok zbiera kwiaty i zioła, by jesienią
pleść z nich piękne, pachnące wianki i bukiety. Dzięki niej poznaliśmy bliżej
rośliny, o których istnieniu nie zawsze mieliśmy pojęcie. One razem ze słonkiem wzrastają i niezauważone przekwitają. Zauważone mają szansę przetrwać i zasuszone zdobić nasze domy. Przeczytany fragment książki Marii
Kownackiej „Razem ze słonkiem” bardzo dobrze podkreślił piękno otaczającej nas przyrody, kwiatów, traw, wszelkich roślin. Całości dopełnił przepiękny
wianek wykonany przez dzieci pod czujnym okiem i według wskazówek pani
Zuzi. Dzieło wspólnej pracy obejrzeć można w skockiej książnicy, do czego
serdecznie namawiamy.
Tak połączyło nas czytanie i biblioteka. To już kolejny rok kiedy skoczanie
chętnie odkrywają przed naszymi młodymi czytelnikami tajniki swoich pasji oraz dzielą się z nimi swoimi przeżyciami i wiedzą. Za to wszystko oraz za
poświęcony czas SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Dziękujemy również naszym
młodym czytelnikom, którzy te czerwcowe popołudnia zechcieli spędzić z nami i z książką. Do zobaczenia za rok.
Ola Gajewska
Sylwia Popadowska
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Gryfny prezent od burmistrza

sce - Agata Nowicka; II - uczniowie klasy siódmej i gimnazjaliści: 1. miejsce
. Dagmara Żak, 2. miejsce - Paulina Kawczyńska, 3. miejsce - Paulina Kubiak;
III - uczniowie szkół średnich i dorośli 1. miejsce - Kazimierz Guziana, 2. miejsce - Jacek Śrama, 3. miejsce - Mateusz Pawlicki; IV - zespoły 1. miejsce - Rodzina Wachowiaków, 2. miejsce - Grupa Julianna, 3. miejsce - Towarzystwo
Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej. W oczekiwaniu na wyniki, uczestnicy wzięli udział w wykładzie przygotowanym i prowadzonym przez doktorantkę w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu - Małgorzatę Klauze. Pani Małgorzata wygłosiła przemowę o
grzeczności językowej w komunikacji. Organizator – skocka biblioteka, dziękuje piszącym i oceniającym dyktanda. Obie strony dołożyły wszelkich starań, aby jak najlepiej sprostać ortograficznemu, nie lada skądinąd, wyzwaniu.
Elżbieta Skrzypczak

Na podium wojewódzkim
Podczas oficjalnego podsumowania obchodów jubileuszowych 650-lecia Miasta Skoki, Burmistrz Miasta i Gminy – Tadeusz Kłos zaproponował
mieszkańcom niecodzienną formę podziękowania: występ kabaretowy.
Zgodnie z burmistrzową obietnicą 19 maja 2018 r. wszyscy chętni skoczanie mogli spojrzeć na codzienną rzeczywistość przez różowe okulary.
Kabaret RAK rozbawił do łez. Skecze o kulturystach, blondynkach, o polityce, po łacinie czy po naszymu, odpustowe na wzór kolorowych jarmarków,
kapitalne o kapitalce, bez GMO i Wergiliuszowe okazały się strzałami w dziesiątkę dobrego humoru. Debiutujący w roli konferansjera burmistrz zyskał
nie tylko sympatię i uznanie widzów, ale również otrzymał gromkie gratulacje
od Krzysztofów dwóch - reprezentujących RAKa.
W hali zanosiło się śmiechem ponad 600 mieszkańców. Entuzjazm skoczan
był zatem niezaprzeczalnym potwierdzeniem dobrego wyboru gryfnego prezentu.
Elżbieta Skrzypczak

Czternasty - najtrudniejszy
Coraz chętniej i z roku na rok bardziej licznie gotowi jesteśmy do podjęcia zmagań z ortografią. Poznawanie zasad bezbłędnego pisania stało się
wyzwaniem dla wielu skoczan, przystępujących rokrocznie do Konkursu
Ortograficznego o „Pióro Burmistrza”.

Grupa Artystyczna Skoczki w bieżącym roku świętuje 25-lecie swojego
istnienia. Koncertuje z równym powodzeniem w Skokach, w górach i nad
morzem, na imprezach charytatywnych, plenerowych i zamkniętych, dla
seniorów i dla dzieci, uświetnia Mikołajki i finały WOŚP.

Artystyczne dzieci w wieku 5-14 lat śpiewają i tańczą oraz zdobywają nagrody! Dwa zaszczytne drugie miejsca (wokal i taniec) otrzymała GAS za
udział w poznańskiej CHARTYNCE. Wśród licznych zespołów z Wielkopolski uplasowanie się na wojewódzkim podium to wielka radość i duma. Mozolna praca, zaangażowanie i zmotywowanie przynosi efekty - brawa dla Was
SKOCZKI i dla Waszych instruktorów: Katarzyny Kędziory – Dukszty, Małgorzaty Wiśniewskiej i Jacka Dukszty.
Elżbieta Skrzypczak

Tydzień Bibliotek

Kilkadziesiąt osób podjęło 12 maja 2018 roku trud pisania dyktanda. Tegoroczny konkurs okazał się być, zdaniem piszących, najtrudniejszym. Teksty autorstwa Sebastiana Surendry – doktoranta w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu przyprawiły niektórych o zawrót głowy i drżenie długopisów.
Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca - Iwona Migasiewicz,
członkowie: Elżbieta Berendt, Jacek Dukszta, Wioleta Grzegorzewska, Elżbieta Słoma oraz Agnieszka Wasylewicz po sprawdzeniu prac wyłoniła
zwycięzców. Wkrótce po werdykcie wieczne narzędzia do pisania wręczył
mistrzom ortografii Tadeusz Kłos - Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, który patronuje konkursowi od samego początku. I - uczniowie szkoły podstawowej:
1. miejsce - Krzysztof Stefan, 2. miejsce - Mateusz Bieniaszewski, 3. miej-

Minął 15. TYDZIEŃ BIBLIOTEKI, ogólnopolskiej akcji zachęcającej do
czytania i promującej bibliotekę. W tym roku tygodniowi nadano hasło:
„(Do)wolność czytania”. Każdy z nas tę (do)wolność postrzega inaczej
i każdemu przysługuje (do)wolność wyboru książki. I o to właśnie chodzi.
Najważniejsze przecież żeby w ogóle czytać.
Czytały dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Skokach. Zachęcone przez aż trzy biblioteki: dwie szkolne i jedną publiczną – podjęły nie lada wyzwanie. Jego celem było przeczytanie w Tygodniu Biblioteki ośmiu książek lub ich fragmentów, wybranie interesujących cytatów
i podzielenie się doświadczeniem czytania z rówieśnikami. Literacki chrzest
bojowy przeszło i wyzwanie zrealizowało siedemdziesięcioro uczestników.
I choć sposób czytania był (do)wolny, to regulamin wyzwania sugerował następującą literaturę: poleconą w bibliotece szkolnej i publicznej, zgodną
z zainteresowaniami, dotyczącą rówieśników, taką przy której można się pośmiać, dobrą przed snem, na podstawie której powstał film i z czasów dzieciństwa rodziców. Czytali jak chcieli: książki papierowe, audiobooki, e-booki.
Na tym polegała owa (do)wolność. Dla wielu miała związek z wolnością kraju, słowa, wyznania czy poglądów. To było znakomite działanie angażujące
w równym stopniu nauczycieli, bibliotekarzy i uczniów. Więcej (do)wolności
i dalszego apetytu na czytanie życzymy.
Elżbieta Skrzypczak
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
Nocą w bibliotece
Promowanie czytelnictwa i zasobów biblioteki możliwe
jest nawet wieczorno-nocną porą. Czas po zachodzie słońca
niezwykle inspiruje i zachęca do poznania bibliotecznej oferty. Wszak to, co na co dzień niedostępne - nocą kuszącym się
staje.
Po raz trzeci, 9 czerwca 2018 r., skocka instytucja kultury
włączyła się w ogólnopolską akcję Nocy bibliotek.
Tego wieczoru czynne były wszystkie tematyczne pracownie.
Maraton języka angielskiego obfitował w zabawne a zarazem
kształcące „łamiendgłówki”. Plastyczne mary i czary powstały
najpierw na chodniku (tworząc letni krajobraz jak z dziecięcej
wyobraźni), później na papierze (jako sowy i nietoperze). Kolorowa chemia spowodowała, że każdy jej uczestnik mógł się poczuć prawdziwym naukowcem. Za sprawą pokazów chemicznych można było przeniknąć do świata wiedzy, pełnego niecodziennych zjawisk i tajemnic. Muzyczne zgadywanki dedykowane były dużym i małym uczestnikom
nocnego wędrowania po bibliotece. Dla czytelników przygotowana została wystawa nowości i książek polecanych nie tylko nocną porą. Każdy, kto chciał, mógł
do woli pograć w planszówki. O dobór i różnorodność gier zadbali ich koneserzy. Działało również późnowieczorne kino, ze szczególnie polecanym filmem pt.:
Tarapaty. Taras jak co roku rozkołysał zebranych dźwiękami muzyki. Minionej soboty, tuż pod gwiazdami, mogliśmy zasłuchać się w melodiach folkowych w wykonaniu Kapeli Karpati, Harfy i Side Effekt.
Kolejna biblioteczna noc już za nami. Życzliwym wsparciem finansowym obdarzyła organizację Nocy: Firma KRUSZGEO, Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o..
O nocne atrakcje zadbali: Na piątkę - Zuzanna Kozdęba, Księgarnia Muszyńscy w Wągrowcu, Beata Druciarek, Ewelina Szymkowiak, Mały Inżynier - Poznań.
Z życzeniami bibliotecznych snów kłaniamy się wszystkim nocnym markom.
Elżbieta Skrzypczak
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Alojzy Pacholski Królem
Zielonoświątkowym 2018
Alojzy Pacholski okazał się najlepszym strzelcem w organizowanym
w dzień Zielonych Świątek strzelaniu Bractwa Kurkowego w Skokach
o Tytuł Króla Zielonoświątkowego i został Królem Zielonoświątkowym
Anno Domini 2018. Przy tej okazji przypominamy, że brat Alojzy już dwukrotnie, bo w latach 2013 i 2014 pełnił honory Króla Żniwnego.

Uroczystości brackie w dniu 20 maja rozpoczęły się o godzinie 7:00 przed
siedzibą Bractwa przy ulicy Wągrowieckiej w Skokach. Odśpiewano Hymn
Państwowy, wciągnięto flagę na maszt a następnie na budynku powieszono
Tarczę upamiętniającą królowanie zamieszkałego obecnie w Pile Króla Zielonoświątkowego AD 2017 Pawła Kiełczewskiego. Po tej ceremonii uczestnicy wraz z Królem Pawłem i jego małżonką Ewą przemieścili się pod Tablicę
Pamiątkową ku czci Powstańców Wielkopolskich u bram cmentarza parafialnego. Tam w towarzystwie pocztów sztandarowych oddano honory brackie,
odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Bracki, odmówiono modlitwę a Król
Paweł wraz z żoną Ewą zapalony znicz złożył przed Tablicą.
Po tej ceremonii zgromadzeni w szyku marszowym udali się do kościoła
pw. św. Mikołaja Biskupa na mszę świętą odprawioną w intencji zmarłych
i żyjących braci, sióstr i ich rodzin. Po mszy świętej przemieszczono się pod
siedzibę Bractwa, gdzie po powitaniu gości miały miejsce dalsze uroczystości,
w trakcie których:
Ślubowanie i przysięgę złożył Mikołaj Koteras, który stał się pełnoprawnym członkiem Bractwa. Stefan Mikołajczak, były Marszałek Województwa
Wielkopolskiego został uhonorowany Dyplomem Pamiątkowym i Tytułem
„Przyjaciela Bractwa”. Odczytano uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bractwa nr III/2018 z dnia 18 maja 2018 roku, o treści:
§1. Dla uczczenia obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską postanawia wystawić flagę narodową na
obiektach bractwa od dnia Zielonych Świąt 20 maja 2018 do końca 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Zgodnie z postanowieniem tej uchwały wywieszona na wstępie flaga będzie powiewać do końca 2018 r.
Po apelu nadszedł czas uroczystego śniadania, któremu towarzyszyły życzenia braci, siostry i gości, a wśród nich Burmistrza Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy i radnego Rady Powiatu
Wągrowieckiego Grzegorza Owczarzaka pod adresem Króla Pawła. Na zakończenie „królewskiej biesiady” król Paweł podziękował uczestnikom za
udział i życzenia i zaprosił wszystkich do udziału w organizowanym na Strzelnicy Brackiej Turnieju Zielonoświątkowym.
W odbytym zgodnie z tym zaproszeniem strzelaniu o Tytuł Króla Zielonoświątkowego zwyciężył i Królem Zielonoświątkowym 2018 roku został brat
Alojzy Pacholski. Tytuł I i II rycerza wywalczyli bracia Grzegorz Misiak i Stefan Kubiak.
W towarzyszącym Turniejowi Królewskiemu strzelaniu:
- Do Tarczy Darczyńców, wygrał i Tarczę zdobył Mikołaj Koteras. II miejsce
zajął Adam Mroziński a III Robert Koteras.
- Zapadkowym, najlepszy rezultat uzyskał Grzegorz Misiak. II miejsce wywalczył Ryszard Cibail a III Krzysztof Jachna.
- Punktowym Pań, zwyciężyła Zofia Koteras. Na II miejscu uplasowała się
Józefa Slósarczyk a na III Irena Szymaś.
- Punktowym Panów, tryumfował Ryszard Cibail. II miejsce zdobył Mikołaj
Koteras a III Jan Cibail.
W strzelaniu do Kura zwycięstwo wywalczył Stanisław Gołembowski.
II miejsce zdobyła Małgorzata Florysiak a III Krzysztof Migasiewicz.
W Turnieju Młodych strzelców: I miejsce zajął Artur Cibail a II miejsce Szymon Cibail. W Turnieju Najmłodszych strzelców: I miejsce zdobyła Anna Frąckowiak, II miejsce wywalczył Miłosz Migasiewicz a III Mateusz Milibrand.
II eliminacje do Pucharu Królów Bractwa Kurkowego w punktacji całorocznej wygrał Mikołaj Koteras, na II miejscu uplasował się Robert Koteras a na
III Krzysztof Migasiewicz.
Najcelniejszym strzałem dnia popisał się Artur Cibail.
Zielonoświątkowe Święto brackie zakończyło się Rautem Królewskim wydanym przez nowego Króla Alojzego Pacholskiego.
Ps. W artykule pt. „Uczcili i uatrakcyjnili Święto 3 Maja” z m-ca maja br.
nie uniknęliśmy błędu, za który dzisiaj przepraszamy. Informując o wynikach
Strzelania zapadkowego podaliśmy, że na III miejscu uplasował się Alojzy Pacholski, a zawodnikiem który faktycznie zajął to miejsce był Michał Rosik.
Równocześnie opuściliśmy dane dot. strzelania do kura. Dlatego w uzupełnieniu informujemy, że Kura strącił Bartosz Gośliński, II miejsce zajął Paweł
Slósarczyk a III Alojzy Pacholski.
Stanisław Grzegorzewski

25 - lecie kapłaństwa
ks. proboszcza Sławomira
Komorskiego z Lechlina
Proboszcz parafii lechlińskiej ks. Sławomir Komorski urodził się 24
marca 1968 roku w Mogilnie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej.
W 1987 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym
w Gnieźnie, po ukończeniu których 29 maja 1993 roku z rąk Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach kapłańskich posługę wikariusza pełnił
w Wągrowcu, następnie w Bydgoszczy, Strzałkowie, we Wrześni, Mieścisku i Słupcy. W lipcu 2012 roku objął funkcję proboszcza w parafii p.w.
Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Lechlinie, gdzie obowiązki
te sprawuje po dzień dzisiejszy.
W niedzielę 10 czerwca w kościele parafialnym ks. Sławomir Komorski odprawił wspólnie z kapłanami z dekanatu goślińskiego uroczystą mszę świętą
w 25. rocznicę święceń kapłańskich, gdzie oprócz księży, zgromadzili się goście, delegacje i liczni parafianie. O oprawę muzyczną zadbali: Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach pod batutą Artura Pokorzyńskiego
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Migawki z życia „emerytów”
Dla jednych wycieczka do Lichenia, dla innych pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, a dla wszystkich pierwsza w tym roku zorganizowana przez Zarząd Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach wyprawa otwierająca sezon turystyczno-wypoczynkowy
2018 r. Z inicjatywy kierownictwa Oddziału sfinalizowanej 1 maja skorzystało łącznie 50 skoczan, członków Związku i ich przyjaciół, którzy dzięki umiejętnie zorganizowanemu programowi wyjazdu uwzględniającego
dużo czasu wolnego znaleźli czas na modlitwę, na zwiedzanie i na wypoczynek.

i Chór Kameralny pod dyrekcją Andrzeja Kaliskiego. Ks. Sławomir od delegacji oraz osób indywidualnych, oprócz koszy i bukietów kwiatów, usłyszał wiele ciepłych słów i gorących życzeń. Nie zabrakło także podziękowań i kwiatów dla rodziców księdza proboszcza. Były łzy, chwile wzruszeń, ale i gromkie
brawa.
Ks. Komorski ma przydomek „proboszcza uśmiechu”; zawsze radosny,
uśmiechnięty, pełen wiary i nadziei, z planami remontów i prac w parafii
lechlińskiej idzie naprzód.
Przyłączając się do życzeń składanych ks. Sławomirowi Komorskiemu
w imieniu mieszkańców Ziemi Skockiej i redakcji ,,Wiadomości Skockich”
życzymy mu by całe Jego życie było napełnione światłością i miłością oraz
zrozumieniem w działalności duszpasterskiej. Życzymy też Mu sukcesów
w pracy na rzecz parafii lechlińskiej oraz społeczności Miasta i Gminy Skoki.
Edmund Lubawy

Dzień Dziecka w Lechlinie
W sołectwie Lechlin 31 maja wczesnym popołudniem na biesiadniku
wiejskim zebrały się dzieci z Lechlina, aby obchodzić swoje coroczne święto „Dzień Dziecka” przygotowane przez sołtysa Pawła Grabińskiego i radę sołecką. Dla najmłodszych wiekiem główną atrakcją były dmuchańce
i zjeżdżalnie oraz lody, napoje, wata cukrowa i pieczone kiełbaski.
Dla rodziców i dziadków była kawa i słodkie.

Sołectwo dziękuje sponsorom: Iwonie Wendland z Lechlina i Krzysztofowi
Migasiewiczowi ze Skoków, których wkład przyczynił się do uatrakcyjnienia
uroczystości.
							
Edmund Lubawy
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Minęły 4 tygodnie i 28 maja co wytrwalsi emeryci wraz z przyjaciółmi ponownie znaleźli się w autobusie. Tym razem uczestników, a wśród nich piszącego te słowa, czekała dłuższa trasa, bo celem była wizyta w Szprewaldzie - niemieckiej krainie geograficznej Łużyc Dolnych w Brandenburgii. Po
przerwie na kawę po stronie polskiej na Stacji „Orlenu”- zarówno w jedną, jak
i w drugą stronę - sprawnie dotarto do celu. W godzinach przedpołudniowych
było to miasto Lübbenau, a w drodze powrotnej nasze Skoki.
W Lübbenau - głównym miasteczku regionu - po kilkunastominutowej
wyprawie pieszej docieramy do portu przy wielkim kanale. Tutaj oddajemy
się degustacji miejscowego specjału, kiszonych z różnymi dodatkami ogórków - co niektórzy nabywają je jako upominki dla domowników, a po załatwieniu formalności przemieszczamy się na 3 łodzie płaskodenne sprawnie
prowadzone przez flisaków i rzeką Szprewą oraz kanałami udajemy się do
wsi Lehde. Po drodze obdarowani miejscowym specjałem – kromką chleba
ze smalcem i porcją ogórków podziwiamy przyrodę naturalną i użytki rolne
oraz oryginalne zwieńczone dachami z głowami węży budynki mieszkalne
i zabudowania gospodarcze. Wiele z tych budynków objętych opieką konserwatorską do dzisiaj jest zamieszkałych, chociaż większość obecnie pełni rolę
obiektów wypoczynkowych wykorzystywanych także na wynajem. Na całym
tym terenie, gdyby nie bogaty, urozmaicony drzewostan, przypominającym
Holandię lub Wenecję, rolę dróg i ulic pełnią rzeczki i kanały poprzeplatane
mostami, śluzami i zaporami regulującymi stosunki wodne. Dowiadujemy się,
że zwiedzany teren to Ziemia Łużycka, o którą w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego toczyły się walki między naszymi przodkami a rządcami Niemiec i że wielu potomków dawnych mieszkańców tych ziem zamieszkuje tu do
dzisiaj - stąd nazwy miejscowości i ulic umieszczane są w języku niemieckim
i łużyckim.
W Lehde mamy czas wolny, przeznaczamy go na zwiedzanie, na konsumpcję miejscowych potraw, skosztowanie kawy i lodów i na poznawanie smaku
miejscowego piwa a po godzinie udajemy się w drogę powrotną do Lübbenau.
Podziwiamy łodzie przypływające i odpływające z portu i podziwiamy atrakcje tego miasteczka, smakujemy wytwory lokali gastronomicznych, a następnie udajemy się do autobusu i pod opieką obdarzającej nas szeroką gamą informacji pani przewodniczki i sprawnego kierowcy szczęśliwie wracamy do
Skoków.
23

Skockie

stowarzyszenia
Tyle o poezji – tak pozwolę sobie nazwać te niecodzienne wydarzenia
w życiu emerytów. Ale swe uroki ma i proza, a tak umownie określmy comiesięczne - odbywające się w każdy pierwszy wtorek miesiąca spotkania ogólne
emeryckiej braci. Ostatnie dwa – 8 maja i 5 czerwca oprócz spraw organizacyjnych miały też swój uroczysty akcent i na każdym z nich dwukrotnie z ust
ponad 100 koleżanek i kolegów zabrzmiało „Sto lat” pod adresem niecodziennych Jubilatów.

Niedzielny spacer
po Skokach
W niedzielę, 10 czerwca br. ulicami naszego miasta wędrowała, zatrzymując się co chwila, 23-osobowa grupa osób, które przyjęły zaproszenie
od Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej (TMMSiZS) na
wspólną niedzielną przechadzkę po Skokach zatytułowaną „Skoki znane
i mniej znane”.
Grupę tworzyli nie tylko skoczanie, ale również goście z Poznania i Wągrowca. Trasę zwiedzania zasadniczo wyznaczał quest „Wyskocz do Skoków”.
Jego autorem jest Andrzej Surdyk (członek TMMSiZS), który objaśnił istotę tej zabawy. Quest to szczególny rodzaj zwiedzania. Polega na samodzielnym odczytywaniu narracji (najczęściej rymowanej) i rozwiązywaniu zawartych w niej zadań. Dodatkowo członkowie TMMSiZS co kawałek wskazywali
i objaśniali w trakcie zwiedzania inne ciekawe miejsca, które w queście nie
występują. Zwiedzający byli zaskoczeni tym, że w naszym mieście istniała synagoga a także zbór braci czeskich i kalwinów oraz należące do tych wyznań
cmentarze i budynki. Duże zdziwienie wzbudziła informacja o działających
w Skokach kilku hotelach, restauracjach i gościńcach.

Na pierwszym z nich jednym z adresatów życzeń byli obchodzący 65 Jubileusz Małżeństwa mieszkańcy Skoków Państwo Krystyna i Jan Matiasowie,
którzy w 1994 roku porzucili uroki wielkomiejskiego życia i osiedlili się wśród
nas. Od tego też czasu Państwo Matiasowie zyskali sobie szacunek i uznanie,
wczuwają się w potrzeby środowiska a od kilkunastu lat są członkami Związku i biorą udział w jego wszelkiej działalności. Drugie życzenia towarzyszyły
wręczeniu koleżance Janinie Szymańskiej - byłej przewodniczącej Oddziału,
z okazji Jej 75 rocznicy urodzin - Dyplomu z gratulacjami i życzeniami od Za-

rządu Okręgowego Związku w Poznaniu.
Adresatem życzeń Jubileuszowych w dniu 5 czerwca była koleżanka Janina
Orzeł obchodząca Jubileusz 80 urodzin.
Ale w kronikach Oddziału Związku niewątpliwie znajdzie też swój wyraz niecodzienne wydarzenie, jakim był udział w zebraniu Prezesa Zarządu
Okręgu w Poznaniu Henryka Zywerta, który przybył by uhonorować prezesa
skockiego Oddziału Małgorzatę Florysiak Złotą Odznaką Honorową – dużą
z aktem nadania. I właśnie tę dekorację uczestnicy zebrania poparli jednomyślnym gromkim „Sto lat”.
Adresaci skierowanych do nich życzeń tradycyjnie już odwdzięczyli się obdarowując życzeniodawców słodkim co nieco.
Edmund Lubawy

W grupie byli skoczanie pamiętający nasze miasto jeszcze z lat pięćdziesiątych. Z chęcią i sentymentem włączali się do opowieści o Skokach z tamtych
czasów. Było tego tak wiele, że trasa zaplanowana na 1,5-2 godziny trwała
znacznie dłużej. Panujący tego dnia upał nie dał się tak mocno we znaki, bo
wycieczkowicze (wśród nich również profesjonaliści) to doświadczeni miłośnicy wędrówek i nic im nie jest trudno, ale z przyjemnością przyjęli wiadomość, że zaplanowano małą przerwę. W bibliotece publicznej, będącej
współorganizatorem tego wydarzenia, czekała p. Monika Sierschuła i przygotowane napoje i ciasteczka. Tutaj też wszyscy uczestnicy otrzymali upominki: plecak, kubek i - wydany kilka dni wcześniej - przewodnik po mieście oraz
okolicznościowe podziękowania za udział w zwiedzaniu.
Po miłym odpoczynku wszyscy ruszyli na ostatni już odcinek trasy, zwieńczony zdobyciem tytułu „Skocki przewodnik” za rozwiązanie wszystkich zadań. Na koniec pozostały podziękowania i gratulacje dla uczestników, zwłaszcza tych najmłodszych oraz wspólna fotografia. Organizatorzy z satysfakcją
odebrali zapewnienia, że było to ciekawie spędzone popołudnie.
Iwona Migasiewicz
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Złoci skoccy młodzi turyści

Wielki sukces młodych skockich turystów. Na rozgrywanym w Nowym
Tomyślu Finale Wojewódzkim XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK rywalizację zdominowały
drużyny ze Skoków.
Młodsza, startująca w pionie szkół podstawowych, w składzie: Rafał Jarzębowski, Michał Szklennik, Marcin Nogajewski i starsza – gimnazjalistki
w składzie: Paulina Kubicka, Paulina Kawczyńska, Małgorzata Surdyk. Jak
można się domyśleć obydwie ekipy stanęły na najwyższym stopniu podium.
Droga do sukcesu nie była jednak łatwa - uczestnicy musieli wykazać się
bardzo zróżnicowaną wiedzą i umiejętnościami, m.in.:
w ramach Turnieju przeprowadzone zostały następujące konkurencje:
1 Test krajoznawczy - 50 pytań
2. Test wiedzy turystycznej - 20 pytań
3. Test wiedzy topograficznej - 10 pytań /wiadomości z zakresu podstawy
programowej z geografii i przyrody;
4. Turystyczny marsz na orientację
5. Kolarski tor przeszkód
6. Samarytanka
- test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ogólnych zasad udzielania
pierwszej pomocy - 10 pytań,
- praktyczna umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
7. Turystyczne ABC:
- mierzenie odległości w terenie,
- rozpoznawanie obiektów krajoznawczych Wielkopolski,
- ochrona przyrody - Parki krajobrazowe Wielkopolski,
- gwara poznańska.
8. Ocena uprawnień i odznak turystycznych PTTK.
Wszystko to rozgrywane było w dniach 18 - 19 V w Nowym Tomyślu i okolicach. Kiedy jury podliczało wyniki, uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzili
nowotomyskie ZOO oraz Muzeum Wikliniarstwa.
Nagrodą, poza pucharem i dyplomami, jest udział w Finale Centralnym
XLVI OMTTK PTTK, który w tym roku zostanie rozegrany w Wadowicach. Ten
wielki sukces nie byłby możliwy gdyby nie wielkie zaangażowanie Rodziców
i osób życzliwych, za co bardzo dziękują uczestnicy i opiekunowie przygotowujący Barbara i Andrzej Surdyk.

Brąz i IV miejsce
w Wadowicach
Z tarczą wrócili młodzi skoccy turyści z Finału Centralnego OMTTK
PTTK, który został rozegrany w papieskim mieście – Wadowicach. Młodsza drużyna w składzie Rafał Jarzębowski, Marcin Nogajewski i Michał
Szklennik, która reprezentowała Wielkopolskę w kategorii szkół podsta-
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wowych, z dorobkiem 311,16 punktów turniejowych, stanęła na najniższym stopniu podium. Natomiast starsze dziewczęta reprezentujące klasy gimnazjalne w składzie: Paulina Kubicka, Małgorzata Surdyk i Paulina
Kawczyńska zajęły z dorobkiem 374,95 punktów turniejowych IV miejsce
(do podium zabrakło niespełna 7 punktów).
O tym jak trudną jest ta olimpiada nich świadczą rozgrywane podczas niej

konkurencje: test krajoznawczy o Polsce, marsz na orientację, rowerowy tor
przeszkód, testy wiedzy o: przepisach ruchu drogowego, udzielaniu pierwszej
pomocy, znajomości regulaminów odznak turystycznych, topograficzny, jazda
konna i rozpoznawanie elementów uprzęży, tor kajakowy, praktyczna umiejętność udzielania pierwszej pomocy, czy umiejętność rozpoznawania obiektów związanych z Janem Pawłem II. Regulamin nie dopuszcza opiekunów do
obserwacji przebiegu turnieju ani robienia zdjęć - z tym większą niecierpliwością czekaliśmy na wyniki cząstkowe i końcowe. Gdy je wreszcie ostatniego
dnia ogłoszono, byliśmy zadowoleni.
Jednakże ten wielki sukces nie byłby możliwy gdyby nie wielka determinacja uczniów, którzy już od września systematycznie uczęszczali na zajęcia
i doskonalili swą wiedzę i umiejętności.
W tym miejscu chcielibyśmy też bardzo podziękować Burmistrzowi MiG
Skoki – Tadeuszowi Kłosowi oraz rodzicom a w szczególności państwu Magdalenie i Rafałowi Jarzębowskim oraz Magdalenie i Pawłowi Kubickim - bez
ich zaangażowania i wsparcia logistycznego i finansowego tak wielki sukces
byłby niemożliwy.
Opiekunowie Barbara i Andrzej Surdyk

Przyjacielskie spotkanie
czyli Spławikowe Zawody
Wędkarskie Kół byłego
Rejonu VI
Są przyjaźnie i sympatie, których nie ograniczają, a tym bardziej nie kończą
ustalane odgórnie granice. Tak też jest w przypadku Kół PZW byłego Rejonu VI, którego członkowie regularnie spotykali się na organizowanych przez
skockie Koło nr 120, spławikowych zawodach wędkarskich. Po wprowadzonej odgórnie zmianie rejonizacji, nasze Koło wchodzi w skład Rejonu I, co wiąże się z powstaniem nowych więzi wędkarskich. Mimo to pozostają dawne
związki i przyjaźnie nieformalne, które przyjaciele wędkarze zamierzają kontynuować. Jednym z takich działań, tym razem organizowanym pod hasłem
„Spławikowe Zawody Wędkarskie Kół byłego Rejonu VI”, stała się zorganizowana przez skockie Koło impreza wędkarska w dniu 13 maja 2018 r.
Tradycyjnie wędkowano w 3 sektorach, co oznacza, że na podstawie przeprowadzonego na wstępie losowania zawodnicy każdej reprezentacji zajęli
po jednym miejscu w sektorach A, B i C, na które podzielono akwen jeziora Karolewo. Ocenie komisji sędziowskiej podlegały zarówno wyniki indywidualne
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Skockie

stowarzyszenia
Tuż za podium znaleźli się: z 1,28 kg połowu w siatce Bartosz Dziabas pod
opieką Macieja Dziabasa oraz z 1,26 kg Krystian Dudek pod opieką swego brata, wielokrotnego zwycięzcy zawodów wędkarskich Adriana Dudka
i z 1,14 kg połowu Julia Konrad pod opieką dziadka, seniora skockich wędkarzy, Mariana Konrada.

wędkarzy w poszczególnych sektorach, jak i wyniki zbiorowe reprezentacji.
O tych ostatnich decydowała suma punktów uzyskanych przez jej reprezentantów sektorowych.
Po zakończeniu prac komisji, sędzia główny Andrzej Janiszewski ogłosił
wyniki rywalizacji i w imieniu organizatora - Koła nr 120 w Skokach, wraz
Łącznie w zawodach czynny udział wzięło 26 młodych wędkarzy. Wszystz jego prezesem Jackiem Dudkiem wręczył nagrody zwycięzcom zawodów.
kim im też, obok wymienionych na wstępie zdobywców miejsc medalowych,
W punktacji indywidualnej tryumfowali - pierwsze, drugie i trzecie miejsca
uczestnictwo i wizytę na „ Łowisku u Leszka” przypominać będą nagrody ofezajęli i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego - wędziska karpiorowane przez organizatorów, które z bogato zastawionego stołu, każdy w kowe, kołowrotki lub wagi elektroniczne otrzymali:
lejności zajętych miejsc mógł wybrać według własnego upodobania.
- w sektorze „A”- Andrzej Krysztofiak z Koła Wojnówko, Robert Słomiński
Sobotnie godziny popołudniowe do rodzinnego pobytu na terenie „Łowiz Koła Starołęka i Wojciech Wesołowski z Koła Naramowice,
ska u Leszka” wykorzystały całe skockie rodziny i w czasie gdy ich starsze
- w sektorze „B” - Norbert Nowak z Koła Starołęka, Leszek Stoiński z Koła
rodzeństwo doskonaliło sztukę wędkarską, młodsze dzieci pod opieką doroSkoki i Łukasz Rożnowski z Koła „Tarpan”,
słych korzystały z różnych atrakcji rozmieszczonych w terenie przez właści- w sektorze „C” - Robert Chelwing z Koła Skoki, Rafał Matuszak z Koła
cieli - Teresę i Leszka Jankowskich. Dzieci te w liczbie 22 także obdarowane
Starołęka i Klaudiusz Kijak z Koła „Tarpan”.
zostały wybranymi przez siebie upominkami. 			
W punktacji zespołowej zawody wygrało Koło Starołęka. Drugie miejsce
Organizator imprezy - Koło Wędkarskie nr 120 w Skokach, jak każdego
zdobyła reprezentacja Koła Skoki a III miejsce wywalczyła drużyna Wojnówroku zadbało nie tylko o bezpieczeństwo i atrakcje dla uczestników Pikniku.
ka. O zajętej punktacji przypominać będą im puchary pamiątkowe.
Zapewniono też pełną ich aprowizację, napoje i drobny poczęstunek w trakNa kolejnych miejscach uplasowały się reprezentacje Kół: „Tarpan”, Naracie wędkowania, a na zakończenie poczęstunek dla wszystkich; za sprawą
mowice, „Odlewnik”, Rataje i Wiórek.
wcielających się w rolę kucharzy Karola Neumanna i Jarosława KlewenhaSpotkanie wędkarzy - przyjaciół z byłego Rejonu VI zakończyły towarzygena smaczną grochówkę z kuchni polowej, a dzięki czuwającym nad grillem
skie rozmowy i konsumpcja smacznej grochówki, której sponsorem, podobnie
Jackowi Dudkowi i Jarosławowi Klewenhagenowi pyszną kiełbaskę z grilla.
jak ciepłych i zimnych napojów oraz nagród rzeczowych i pucharów był orgaOtwarcia „Pikniku” dokonał Prezes Jacek Dudek, który powitał uczestninizator imprezy, skockie Koło PZW. Ale ta udana impreza wędkarska nie byłaków i wraz z pozostałymi członkami Zarządu Koła czuwał nad jego bezpieby możliwa bez przychylności Koła Wędkarskiego „Troć” - gospodarza wód jeczeństwem i przebiegiem, a na zakończenie uroczystości zastąpił go Prezes
ziora Karolewo, które udostępniło swój akwen na odbycie zawodów. Dlatego
Honorowy Alojzy Pacholski, który m.in. podziękował uczestnikom za udział,
też, w tym miejscu, zarówno jego Zarządowi, jak i wszystkim jego członkom
a Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady oraz prowadzącym działalność gow imieniu organizatorów i uczestników składamy serdeczne podziękowania.
spodarczą: sklep „U Oli”- pani Aleksandrze Kulawiak i sklep wędkarski - paNa podstawie relacji Prezesa Koła Jacka Dudka i Kapitana sportowego Manu Jarosławowi Fertschowi oraz usługi leśne Robertowi Orchowiczowi za
riusza Kielmy powyższą informację przygotował
ofiarowane fundusze i nagrody rzeczowe, które przyczyniły się do uatrakcyj								
nienia tej rodzinnej imprezy. W wystąpieniu Prezesa Pacholskiego znalazły
Edmund Lubawy
się też odrębne podziękowania: dla pana Henryka Elińskiego za ofiarowaną

Wędkarski Piknik
na Dzień Dziecka
Oskar Piotrowski pod opieką Janusza Pisarka łowiąc 2,76 kg ryb wygrał zawody wędkarskie organizowane w dniu 2 czerwca 2018 r. w ramach organizowanego przez skockie Koło PZW Pikniku Wędkarskiego
na „Łowisku u LESZKA”. Zdobywcą II miejsca z 1,66 kg złowionych ryb został Mikołaj Winconek praktykujący sztukę wędkarską pod okiem Pawła
Winconka, a na III pozycji, z 1,38 kg ryb ulokował się Jakub Mroczyński
wędkujący pod kierunkiem Wojciecha Mroczyńskiego. Wszyscy trzej zdobywcy medalowych miejsc uhonorowani zostali przez fundatorów: przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniewa Kujawę - pucharami
pamiątkowymi oraz przez Burmistrza Tadeusza Kłosa - nagrodami rzeczowymi o charakterze sportowym.

kiełbaskę na grilla, dla pani Heleny Kozak za zabezpieczenie opieki medycznej imprezy oraz dla państwa Teresy i Leszka Jankowskich za kolejne bezpłatne udostępnienie „Łowiska” na jej odbycie i dla wszystkich, niewymienionych
z nazwiska, a zaangażowanych w organizacje „Pikniku” członków skockiego
Koła.
Edmund Lubawy

„Harfa” w parafii,
wśród pól i jezior
Z dala od zgiełku miast, na uboczu głównych arterii komunikacyjnych,
nierzadko ukryte są miejsca niezwykle ciekawe, choć mało znane, urzekające nieskażonym pięknem, które odkrywają tylko nieliczni. Do takich
miejsc należy niewątpliwie wiele miejscowości na Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Jedną z nich są Łagiewniki Kościelne, położone tak jak Skoki nad rzeką Małą Wełną, przy trasie wiodącej z Kłecka
do Kiszkowa.
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W opinii znawców lokalnej historii, bliskość koryta rzeki miała w przeszłoProboszcz łagiewnickiej wspólnoty z uznaniem mówi o mieszkańcach obu
ści decydujący wpływ na życie mieszkańców. Położenie pierwszej osady nad
parafii. Zdążył poznać wszystkich mieszkańców, w większości ich problemy,
wodą sprawiło bowiem, iż przez wiele pokoleń trudnili się oni wyrobem łagwi,
ich radości i bolączki. Podkreśla, że wierni potrafią sami się zorganizować
czyli naczyń z drewna lub skóry, które przeznaczone były do gromadzenia
i ramię w ramię podejmują różne prace na rzecz swojej parafii.
i przenoszenia wody. Ta lokalna specjalność zadecydowała też o tym, że wieś
Żegnamy się z parafią i ich włodarzem. 			
przyjęła z czasem nazwę Łagiewniki.
Do zobaczenia!
13 maja br. na zaproszenie księdza proboszcza Pawła Krzewińskiego „HarAntoni Wiśniewski
fa” udała się na koncelebrę mszy świętej z okazji Wniebowstąpienia Pańskiego oraz 101 rocznicy objawień w Fatimie jakie w 1917 roku miała trójka pastuszków: 10-letnia Łucja Dos Santos oraz 9-letni Franciszek Marto i 7-letnia
Hiacynta Marto (oboje byli kuzynami Łucji).
Zespół „Harfa” uświetnił mszę świętą o godzinie 11:30 pieśniami o tematyUroczyste obchody „Tygodnia PCK” odbyły się 26 maja w auli Liceum
ce maryjnej, a po mszy krótkim koncertem przyjętym z aplauzem przez miejOgólnokształcącego w Wągrowcu, podczas których wręczono odznaczescowych. Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” zaśpiewał w Łagiewnikach nania i wyróżnienia dla honorowych dawców krwi oraz podsumowano konstępujące pieśni:
kursy krwiodawstwa i karmienia piersią.
„O Maryjo”, „O pełen skarbów”, „Lilio Biała”, „Matko Królowo”, „Anielska
Wszystkich przybyłych powitał Jan Maćkowiak, prezes Polskiego Czerwopieśń”, „Czarna Madonna”, „Kochana Matko”, „Zaufaj Maryji”, „Zapada zmrok”,
nego Krzyża w Wągrowcu, który również przedstawił w formie prezentacji
„Po górach dolinach” i „Fatimska Pani”. 					
działalność PCK na terenie ziemi wągrowieckiej.
								
- „Dziękuję za najcenniejszy dar, który honorowo oddajecie na rzecz ratoKsiądz proboszcz Paweł Krzewiński podziękował zespołowi za występ
wania życia i zdrowia drugie człowieka” - powiedział Tomasz Kranc, starosta
i uczestnictwo w uroczystościach, równocześnie zaproponował kontynuację
wągrowiecki do wszystkich zebranych na obchodach.
religijnych spotkań.
Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń dla honorowych dawców
Na zakończenie pobytu w parafii wykonaliśmy wspólną, pamiątkową fotokrwi. I tak decyzją Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu
grafię, której pomysłodawcą był Staszek Grzegorzewski - nasz fotoreporter.
Odznaką „Zasłużony honorowy dawca krwi” został wyróżniony m. in. Piotr
Na fotografii:
Pawlicki ze Skoków. Za udział w konkursie rodzinnym wyróżnienie otrzymało
- siedzą od lewej: Iwona Stern, Halina Wołków, Irena Futro, Kazimiera Głamałżeństwo Katarzyna i Dariusz Majchrzakowie ze Skoków.
zowska, Irena Małecka i Małgorzata Przykucka,
W Powiatowym Konkursie Krwiodawstwa PCK I miejsce zajęła Komenda
- w drugim rzędzie stoją od lewej: Barbara Tokarska, Ewa Chudziak, Danuta
Powiatowa PSP, II - Komenda Powiatowa Policji, III - Ochotnicza Straż PożarGrzegorzewska, Iwona Ranke, Barbra Wrocińska, Krystyna Kramer, Danuna w Skokach. W kategorii placówek oświatowych trzecie miejsce zajął Młota Jakszewska, Zofia Starzyńska, Łucja Nowak i Stanisław Grzegorzewski,
dzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie. Wręczone zostały również
- w trzecim rzędzie stoją od lewej: dyrygent Antoni Wiśniewski, Bronisław
„Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego” oraz wyróżnienia ME DARE naChudziak, ks. proboszcz Paweł Krzewiński, Witold Tokarski, Jan Przykucki
dane przez PCK.
i Barbara Szymkowiak.
Każdy z wyróżnionych ponadto otrzymał świeżo wypieczony wiejski chleA teraz trochę historii. Parafia w Łagiewnikach Kościelnych może poszczybek
symbolizujący dostatek i pomyślność.
cić się bogatą przeszłością. Najstarszy zapis mówiący o tutejszym kościele
W części artystycznej wystąpiły uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Wąodnaleźć można w Aktach Gnieźnieńskich, które pochodzą z 1420 r. Burzligrowcu pod kierunkiem nauczycielki Lucyny Walewskiej - Jastrząbek.
wy był okres reformacji. Kościół przechodził w ręce kalwinów, luteran i braci

Dawcy krwi i szpiku
nagrodzeni

czeskich. W 1614 r. powrócił do katolików. W 1741 roku staraniem ówczesnego proboszcza ks. Śliwińskiego wzniesiono nową świątynię, która stoi do
dziś i liczy sobie 277 lat. W okresie II wojny światowej dzięki odpowiedzialnej
i troskliwej postawie parafian, zabezpieczono przed grabieżą i zniszczeniami
znaczną część przedmiotów liturgicznych.
Ksiądz Paweł Krzewiński obecny proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Łagiewnikach Kościelnych podkreśla, że jest to typowa wiejska parafia. Mieszka
tutaj przeszło sześćset osób. Swą opieką duszpasterską ks. Krzewiński obejmuje również maleńką, bo liczącą ok. 300 osób parafię pw. Opieki Matki Bożej
w Pomarzanach. Posługę proboszcza w Łagiewnikach Kościelnych i w Pomarzanach pełni od 1999 r. Niełatwo było mu początkowo przyzwyczaić się do
życia na wsi. Teraz z trudem znosi gwar i hałas miasta. Jest bardzo wyciszony
i spokojny co bardzo emanuje na przybyłych gości. - Tutaj czas płynie wolniej,
nie ma zabiegania i niepotrzebnej nerwowości. Jest cisza i spokój - mówi.

Zarząd PCK w Wągrowcu

Na festynie w Łosińcu
W sobotnie popołudnie 2 VI br. na boisku w Łosińcu odbywały się ciekawe imprezy. Były dmuchane zamki, zjeżdżalnie i zabawy dla dzieci. Na
scenie zaprezentował się p. Krzysztof Koniarek z ciekawym repertuarem,
oraz zespół Kfiaty.
Nie obyło się bez wspaniałego poczęstunku. Smakowały kiełbaski, kaszanka z rożna, chleb ze smalcem oraz niezawodna wojskowa grochówka. Inne
stoiska też oferowały ciekawy asortyment. Nad całością czuwał szef firmy
Ber-Tex, która to zorganizowała Wiesław Berent oraz sponsorzy.
Tańce, muzyka i śpiewy trwały do białego rana. Goście wracali zadowoleni.
Rada Sołecka
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Sport, turystyka, rekreacja
XI Rajd na Dzień Dziecka i Moto Piknik
Niełatwo miały dzieci (ponad 100) i opiekunowie (drugie tyle) podczas tradycyjnego rajdu rowerowego zorganizowanego przez Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki w sobotę 2 czerwca.
Po pierwsze wysoka temperatura, a po drugie susza, która sprawiła, że leśne i polne drogi zamieniły się w piaszczyste pułapki, które pokonać jest naprawdę trudno. Trasa w sumie miała ok. 16.5 km, w połowie terenowa w połowie asfaltowa. Rajdowcy wyruszyli spod Biblioteki w kierunku Karolewa,
lasem przebili się do drogi asfaltowej do Antoniewa i dalej do Glinna, gdzie
na półmetku na boisku sportowym czekała zimna niespodzianka: zimna woda i lody dla wszystkich. Po przerwie dzieci i ich opiekunowie dojechali lasem
do Kakulina, gdzie jeden skręt w lewo i asfaltem na metę rajdu do Rakojad,
gdzie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów zorganizowano po raz kolejny
MOTO PIKNIK.

Upał i trudy rowerowej wyprawy zostały nagrodzone zimnym prysznicem,
a potem to już tylko moc atrakcji głównie dla dzieci, bo to ich święto. Wata cukrowa, dmuchane zamki, malowanie twarzy, gry i zabawy z animatorami, policją i strażą pożarną. MOTO PIKNIK był imprezą otwartą dla wszystkich chętnych. Dla starszych też coś się znalazło: samochody, motory nowsze i starsze,
kosmetyki samochodowe i inne atrakcje.

Wszystkie dzieci, które pokonały rowerową trasę nie odjechały do domu
z niczym. Wśród nich Burmistrz Tadeusz Kłos rozlosował nagrody w postaci
m.in.: sprzętu sportowego i gier edukacyjnych.
Organizatorzy dziękują wszystkim tym, którzy zapewnili bezpieczeństwo
uczestnikom rajdu. Właścicielom OSKP w Rakojadach, panom Damianowi
i Radosławowi Milibrandom za wspólną organizację Pikniku, Sołtysowi sołectwa Glinno Alojzemu Maciejewskiemu za pomoc przy wodzie i lodach oraz
Piotrowi Kaczmarkowi za zimny prysznic na mecie.
Zdjęcia z rajdu na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

Wełna na boiskach IV Ligi
W majowym wydaniu „Wiadomości” nasze relacje z poczynań „Wełny” na boiskach IV Ligi zakończyliśmy informacją o wynikach rozegranego w dniu 6
maja na własnym boisku meczu z „Kotwicą” Kórnik. Przypominamy, że mecz ten zakończył się przegraną Skoczan z wynikiem 2:5. Na wynik dla „Wełny”
wpływ miały: gol samobójczy gości oraz bramka zdobyta przez Jakuba Ślósarczyka. Po tym spotkaniu „Wełna” zachowała 11. miejsce w Tabeli.
Od tego spotkania nasza drużyna rozegrała jeszcze 4 mecze. I co ważne, po tym spotkaniu kierownictwo Klubu zadecydowało o rozwiązaniu umowy z trenerem Marianem Toporskim, a funkcje trenerskie przejęła na siebie trójka doświadczonych piłkarzy : Dawid Jasiński, Radosław Modlibowski i Jakub Ślósarczyk.
O wynikach tych meczy i o ostatecznym miejscu naszej drużyny na koniec sezonu kilka słów poniżej.
12 maja na meczu wyjazdowym z „Iskrą” Szydłowo nie było niespodzianek. Nasza drużyna znowu okazała się stroną przegraną. Zwyciężyli gospodarze z wynikiem 3:1, a honorową bramkę dla „Wełny” zdobył Radosław Modlibowski.
19 maja na własnym boisku - w Skokach przy ulicy Parkowej rywalami „Wełny” byli piłkarze „Unii” Swarzędz. I tym razem nasi kibice nie mieli powodu do
radości. Powtórzył się wynik sprzed tygodnia i w chwili ostatniego gwizdka sędziego wynik brzmiał 3:1 dla gości. Strzelcem bramki dla „Wełny” został Jakub
Ślósarczyk.
26 maja na wyjeździe nasi zawodnicy podejmowani byli przez piłkarzy „Gromu” Plewiska. Mecz przyniósł kolejną porażkę „Wełny” z tradycyjnym już rezultatem 3:1 dla gospodarzy. Honor skoczan tym razem obronił Błażej Rajewski.
2 czerwca występując w roli gospodarza skoczanie rozegrali ostatni mecz sezonu. Ich przeciwnikiem była zamykająca Tabelę drużyna GLKS Wysoka. Pierwsza połowa tego meczu, kończąca się wynikiem 0:1 zdawała się zapowiadać kolejną przegraną skockiej drużyny. Jednak po przerwie nastąpiła odmiana, skoczanie jakby chwycili wiatr w żagle i obronili się przed ostateczną kompromitacją przed własną publicznością. Ostatecznie mecz zakończył się ich wygraną, a wynik
4:1 dla „Wełny” ustalili strzelcy bramek: Dawid Jasiński, Jakub Ślósarczyk, Radosław Modlibowski i Mateusz Deminiak.
Po tym spotkaniu nasza drużyna nadal pozostała „na swej okopanej, żelaznej 11. pozycji” w Tabeli i na tej też pozycji, po 30 meczach, w tym 9 wygranych,
3 zremisowanych oraz 18 przegranych przy 49 bramkach zdobytych i 74 straconych, zamknęła sezon piłkarski 2017- 2018.
Ale ta pozycja oznacza też, że w związku z planowanymi przekształceniami w IV Lidze - w miejsce północnej i południowej Wielkopolski powstanie jedna
IV Liga Wielkopolska - nasza „Wełna” ostatecznie pożegnała się z IV Ligą i w nowym sezonie piłkarskim jej rywalami będą drużyny z klasy międzyokręgowej.
Edmund Lubawy
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100 x 100 = 10.000 km
100 osób 26 maja wyruszyło na trasę IV Rajdu Rowerowego Skocka
100, czyli 100 km rowerem po szosie. Łącznie przejechali 10 tys. km! A po
co? Dla frajdy, dla zdrowia, dla endorfin, aby fajnie spędzić dzień.

Od trzech lat start i meta rajdu znajduje się na terenie Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, a przygotowuje je Towarzystwo
Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA, bardzo prężnie działające na naszym terenie Stowarzyszenie.
Trasa rajdu od trzech lat jest niezmienna. Uczestnicy zgłaszali się do udziału deklarując średnią prędkość z jaką planują pokonać 100 km, tj. ok. 1820 km, 25-28 km i powyżej 35 km. Z uwagi na przepisy Ruchu Drogowego
uczestników podzielono na podgrupy. Wszyscy szczęśliwie ukończyli Rajd.
Gratulujemy zwłaszcza tym, którzy przejechali w swoim życiu pierwsze 100
km. Brawo. Na kolarzy na mecie czekał posiłek regeneracyjny oraz certyfikat
potwierdzający pokonanie 100 km rowerem.
Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie sztab ludzi, którym chcemy podziękować.
W pierwszej kolejności Iwonie Grzegorzewskiej, dyrektorowi MOW w Antoniewie za udostępnienie terenu. Stowarzyszeniu ALIA za przygotowanie
startu i mety, a w szczególności pani Barbarze Drewicz i Antoniemu Kasicy
oraz państwu Marcie i Szymonowi Górnym. Dziękujemy Bartoszowi Seidlerowi oraz wychowankom MOW za przygotowanie grilla. Dziękujemy także
przewodnikom tras: Tomaszowi Biegunowi, Jarosławowi Werblińskiemu, Mikołajowi Błażejewskiemu, Piotrowi Greli i Sławkowi Urbańskiemu.
Zdjęcia z rajdu na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

V-ce mistrzowie
Rajdu Reymontowskiego
Po raz kolejny młodzież z Antoniewa aktywnie uczestniczyła w Rajdzie
Reymontowskim, który się odbył 13.05.2018 r. w Kołaczkowie. Głównym
celem I Etapu Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO było przypomnienie pobytu Wł. Reymonta w Kołaczkowie oraz uczczenie 151. rocznicy urodzin pisarza.
Co roku przed wyruszeniem do Kołaczkowa dziewczęta i chłopcy biorą
udział w projekcie edukacyjnym „Bliżej Mickiewicza i Reymonta” realizowanym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie”.
W ramach II etapu projektu poświęconemu naszemu nobliście młodzież
uczestniczyła w konkursie plastycznym pt. „Pejzaż reymontowski”. Po wyłonieniu przez jury czterech najpiękniejszych dzieł, które zostaną zaprezentowane w Kołaczkowie podopieczni przystąpili do następnych zadań. Nie było
czasu na leniuchowanie, aby dobrze wypaść we współzawodnictwie powiatów młodzież poszerzała wiadomości o życiu i twórczości Władysława Reymonta. Rozpoczęliśmy od prezentacji multimedialnej przygotowanej przez
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naszą bibliotekarkę panią Irenę Kasicę. Wiedza ich została zweryfikowana podczas Quizu Plenerowego zorganizowanego 09.05.2018 r. na terenie
Ośrodka przez dziewczęta i wychowawczynie grupy II. Prócz wiedzy należało wykazać się szybkością, spostrzegawczością, finezją i sprawnością fizyczną w konkurencjach takich jak: przenoszenie fasoli, układanie puzzli, żółwia
jazda na rowerze, rzut lotką, rzut do kosza, portret Reymonta. Wszystkie
grupy świetnie wypadły i z plecakami wyposażonymi nie tylko w kanapki,
ale i w wiadomości o naszym Wieszczu wyruszyły na podbój kołaczkowskiej
imprezy. Powiat wągrowiecki reprezentowało 24 podopiecznych MOW Antoniewo z opiekunami C. Lubawym i G. Lubawą. Start rajdu odbył się o godz.
9:00 z miejscowości Pyzdry. Tam od razu skierowaliśmy się do Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej. Po zwiedzeniu ekspozycji muzeum poświęconej
dziejom Pyzdr i okolic, przedstawiciele 18 drużyn rozwiązywali test „Życie
i twórczość Wł. Reymonta”. Następnie wyruszyliśmy w trasę do Kołaczkowa, która miała dystans aż 12 kilometrów. Podczas wędrówki młodzież brała
udział w konkursach i konkurencjach rekreacyjno-sportowych przygotowanych przez organizatorów.
Z przyjemnością informujemy, że w konkurencjach sprawnościowych
nasi zawodnicy odnieśli sukcesy. W torze przeszkód Paweł Gwitt, Hubert
Sawicki i Miłosz Gmerek wywalczyli II miejsce. W strzelaniu z wiatrówki
na najwyższym podium stanął Miłosz Gmerek. W rzucie lotką najlepszym
zawodnikiem był Michał Łuczyk, III miejsce w tej samej konkurencji zajął
Hubert Sawicki. W konkursie plastycznym jurorzy wysoko ocenili pracę
Julii Górnej - zajęła II miejsce, na 4. pozycji uplasowała się Jagoda Sośnicka. W podsumowaniu współzawodnictwa powiatów województwa wielkopolskiego zajęliśmy II miejsce.
G. Lubawa

Świetna zabawa i sukces
młodzieży z MOW Antoniewo
27 maja 2018 roku w Kobylcu odbyła się XIV Letnia Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi Powiatu Wągrowieckiego, której organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Rada Powiatowa LZS
w Wągrowcu oraz Urząd Gminny i Rada Gminna LZS w Wągrowcu.

W tej imprezie nie zabrakło naszych podopiecznych, wszelkie formy aktywnego spędzania czasu poza Ośrodkiem są pozytywnie odbierane przez
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Sport, turystyka, rekreacja
młodzież. Aktywnie uczestniczyli w szerokim wachlarzu konkurencji rekreacyjno-sportowych przygotowanych przez organizatorów. Każdy zawodnik
mógł startować w 2 konkurencjach z 10 zaproponowanych. Były to m.in.: rzuty do kosza, rzuty lotką, strzały na bramkę, wędkowanie na sucho, tor przeszkód, podnoszenie odważnika, strzelanie z wiatrówki, rzut przedmiotami na
odległość. Gmina mogła wystawić 20 zawodników z podziałem na 10 kobiet
i 10 mężczyzn. 23-osobowa grupa MOW Antoniewo z opiekunami M. Kordkiem i G. Lubawą reprezentowała gminę Skoki.
Młodzież z Antoniewa wywalczyła najwyższe trofeum. Za zajęcie I miejsca otrzymaliśmy przepiękny, wielki puchar, nagrody rzeczowe oraz dyplom
pamiątkowy. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkurencjach indywidualnych uczestnicy Spartakiady dodatkowo otrzymali medale.
Serdecznie dziękujemy naszej młodzieży za godne reprezentowanie gminy
Skoki. Podziękowania również składamy na ręce organizatorów, dzięki którym mogliśmy świetnie się bawić i aktywnie spędzić czas.
G. Lubawa

Festyn charytatywny
w Antoniewie
19 maja w sobotę w Antoniewie odbył się I Bieg Charytatywny i Festyn z okazji Dnia Wolontariusza organizowany przez grupę MOWa Serca, prężnie działającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, we
współpracy z Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia”.

Trasa biegu i nordic walking wytyczona została przez rejony leśne i liczyła
4-5 km. Wpisowe z biegu oraz pieniądze zebrane na Festynie zostaną przekazane na leczenie Antka Wojownika SMA i na wózek inwalidzki dla pani Renaty
L. z Wągrowca. Łącznie udało się zebrać 3 020,00 zł!
Podczas Festynu zlicytowany został wypoczynek ogrodowy przygotowany przez naszych wolontariuszy oraz przekazana również naszego autorstwa
buda na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Rybowie. Na przybyłych gości czekały następujące atrakcje: wspólne malowanie przez dzieci drewnianej budy,
pokaz zumby z Kasią, koncert zespołu Płomień oraz hip-hopowy Young Soban i Koala & Hajczi. Podczas trwania całej imprezy można było odwiedzić
punkty: paintballa, pokazu grupy Enduro Skoki Wlkp., stanowiska Schroniska
„Cywil”, które zawitało do nas z labradorem (został on zaadoptowany przez
jednego z uczestników imprezy); Drużyny Szpiku, pokazu ratownictwa technicznego na wraku auta przygotowanego przez Straż Pożarną, Ratownictwa
Medycznego, Kajakarstwa, malowania twarzy, skręcania baloników, loterii
fantowej oraz cateringu.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz osobom
włączającym się w pomoc: p. Bartoszowi Wołkow, „Odnowie”, Zakładom
Mięsnym „Bystry”, sklepowi „Lewiatan”, pani Monice Dobskiej z Salonu Fryzjerskiego „Julia”, skockim piekarniom, punktom Naszej Apteki, Galerii Florystycznej „Bakara”, wągrowieckiej Pływalni, Drogerii „Neve”, sklepowi „Lech
Poznań”, sklepowi „Kram”, firmie Mal - bud, sklepowi „Rewela”, sklepowi „Bielizna dla Ciebie”, sklepowi „Cenowy raj”, Aptece u Złotego Źródła, drogerii
„Luna”, Karczmie „Kołodziej”, p. Agnieszce Zielińskiej z Fundacji „Głowa do
góry”, Salonowi Fryzjerskiemu i p. Ninie Greser-Janowskiej, Salonowi Kosmetyka, Fryzjerstwo, Solarium „Turbo”, Pizzerii „Italiana”, hurtowni „Medivet”,

Sklepowi PSS Społem w Środzie Wlkp., salonowi „Dermastudio”, sklepowi
„Papirus”, skockim stolarniom za przekazanie materiałów na budowę bud dla
Schroniska, Urzędowi Miasta i Gminy Skoki, a w szczególności pani Karolinie
Stefaniak; Starostwu Powiatowemu w Wągrowcu, Foto-video-mix, oraz panu
Andrzejowi Giersig i Zakładowi Budowlanemu „Mirbud” za przekazanie kwoty 1000 zł na ten szczytny cel. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się imprezę powtarzać cyklicznie.
Klaudia Łuczak, Mariusz Kordek
MOWa Serca

Rajd na orientację
W sobotę 9 czerwca odbył się w Skokach kolejny już rajd rowerowy na
orientację. W tym roku głównym sponsorem imprezy było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny”.
Rajdy na orientację to specyficzna forma sportu i rekreacji na rowerze.
Uczestnicy dostają mapy oraz specjalne karty na których „odbijają” niepowtarzalny wzór perforatorem na potwierdzenie odnalezienia danego punktu
w terenie.
Organizatorzy przygotowali dwa
warianty do wyboru: rekreacyjny
i sportowy. W tym pierwszym do wyboru było odnalezienie maksymalnie
dowolnych 10 punktów, a w drugim od
11 do 20. A na to wszystko limit czasu
8 godzin. Rywalizacja polega na zdobyciu jak największej liczby punktów
w jak najkrótszym czasie.
Rowerowe wędrówki z mapą po gminie Skoki to dobra zabawa i poznawaniem jej piękna. Odszukiwanie punktów wiąże się z umiejętnością czytania
mapy i odnajdywania się w terenie, co wcale nie jest takie proste jakby się
wydawało.
Rodzaj trasy: sportową czy rekreacyjną uczestnicy mieli do wyboru w trakcie. Łącznie na trasę wyjechało 28 drużyn. Kiedy wrócili okazało się, że grupy
„podzieliły się” dokładnie po połowie: 14 zrobiło trasę sportową i 14 rekreacyjną.
Szczegółowe wyniki i zdjęcia z rajdu na stronie www.gmina-skoki.pl
Autorem pomysłu na rajd, mapy, rozmieszczenia punktów oraz całej koncepcji był Maciej Tadeusz. Serdecznie dziękujemy.
Karolina Stefaniak

Turniej o Puchar Sławy
Wielkopolskiej
W sobotnie przedpołudnie 09.06.2018 r. w Sławie
Wielkopolskiej został rozegrany Turniej o Puchar Sławy Wielkopolskiej pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki.
Na zaproszenie sołtysa Sławy Wielkopolskiej - Daniela
Stoińskiego odpowiedziało 5
drużyn. Animatorzy sportu Tomasz Jarzembowski oraz Rafał Kędziora przeprowadzili rozgrywki w systemie każdy z każdym. Po podsumowaniu wyników zwycięzcą Turnieju została drużyna z Łosińca.
Dla uczestników został zorganizowany ciepły poczęstunek.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie
w rozwój sportu i promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie Gminy Skoki - szczególne podziękowania należą się sołtysowi panu Danielowi Stoińskiemu za inicjatywę i wytrwałość w mobilizowaniu młodzieży do
udziału w tego typu imprezach.
Kinga Pilna
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Z historii ziemi skockiej
„CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?”
SKOKI I SKOCZANIE w starym obiektywie
Zgodnie z założeniem, w naszym miesięczniku pod tym tytułem wspominamy ludzi i zdarzenia oraz obiekty z dawnych lat,
przypominające stare Skoki i Ziemię Skocką. Czynimy to za pomocą starych fotografii, przy czym większość naszych publikacji
ukazuje dawnych mieszkańców lub nas samych z lat młodości.
Dzisiaj, dzięki uprzejmości mieszkańca Skoków Stanisława Grzegorzewskiego, dzielimy się z czytelnikami wykonaną w połowie lat
60-tych fotografią upamiętniającą pracowników Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz ludzi związanych ze Spółdzielnią
w czasie wycieczki na południe Polski.
Przy okazji przypominamy, że Gminna Spółdzielnia była w tych
latach największym miejscowym zakładem, w którym pracę i źródło utrzymania dla siebie i swych rodzin znajdowało wielu skoczan.
W trakcie organizowanych przez jej kierownictwo i związek zawodowy w ramach świadczeń socjalnych, zarówno jedno, jak i kilkudniowych wycieczek, pracownicy Spółdzielni oraz członkowie ich
rodzin zyskiwali też możliwość wypoczynku i poznawania kraju,
a nasza fotografia dokumentuje jedną z takich wypraw.
Zdecydowana większość upamiętnionych na fotografii osób odeszła już na drugą stronę życia. Pozostali nieliczni, u których nasza
publikacja, podobnie jak u członków ich rodzin oraz znajomych
i przyjaciół, przywoła wspomnienia wspólnie przeżytych dni i lat.
Na naszej fotografii patrzą na nas w pierwszym rzędzie Marian
Linke, Stanisław Kazubski i Ewa Grus (Wiśniewska), w drugim rzędzie w okularach Antoni Stefaniak - prowadził punkt „RUCHU”, prezes Koła ZBOWID i instruktor nauki jazdy, Janina Graczyk i Kazimierz Świątkowski.
Dojrzeliśmy też m.in. Seweryna Herkta, Janinę Pilaczyńską, Łucję
Tafelską, Zofię Przybylską, Mariana Kłosowskiego, Jerzego Orchowicza i Bronisławę Simon.			
Edmund Lubawy
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Klub Sportowy
Burmistrz
STOMIL
Miasta i Gminy Skoki
zapraszają mieszkańców gminy Skoki

na spływy kajakowe
START - jez. Rościńskie - plaża od strony Rościnna
META - jez. Budziszewskie - plaża w Grzybowie
30 czerwca (sobota) godz. 9:30
8 lipca (niedziela) godz. 9:30
12 lipca (czwartek) godz. 17:00
20 lipca (piątek) godz. 17:00
18 sierpnia (sobota) godz 15:00
czas spływu ok. 3 h
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