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TOWARZYSTWO PAMIĘCI
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919
uprzejmie zaprasza
27 grudnia 2018 roku
na uroczystości upamiętniające

100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918—1919
godz. 16.45 – poświęcenie tablicy pamiątkowej, umieszczonej przed wejściem na cmentarz,
zawierającej dotychczas nieznane nazwiska uczestników powstania wielkopolskiego
godz. 18.00 – uroczysta msza święta w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie”. Instytucja
Zarządzająca PROW 2014—2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja promująca udział skoczan w powstaniu
wielkopolskim 1918/1919 oraz dorobek Koła Skoki TPPW 1918/1919 w popularyzowaniu wiedzy o powstaniu opracowana przez
członków Koła, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Turniej gimnastyki artystycznej

W niedzielę, 2 grudnia 2018 r., w skockiej hali odbył się I Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy Grup Rekreacyjnych w Gimnastyce Artystycznej
„O PIÓRO FENIKSA” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
Organizatorem tego wydarzenia sportowego było Studio Gimnastyki Artystycznej „Feniks” przy Akademii Rozwoju w Skokach przy współpracy
z Biblioteką Publiczną Miasta oraz Gminy Skoki i Urzędem Miasta i Gminy
w Skokach. Pomysłodawcą i głównym realizatorem turnieju była Jarosława
Biłorusowa-Fertsch, trenerka i założycielka Studia Gimnastyki Artystycznej
„Feniks”.
W zawodach wzięły udział 64 zawodniczki z 9 klubów z całej Polski, to
jest: Pasja – Pabianice, Pasja – Aleksandrów Kujawski, Gracja – Łódź, Gracja
– Ząbkowice Śląskie, UKS Gliwice, GWKS Ajsedora – Warszawa, La Passione
– Łódź, La Passione – Wrocław, Studio Feniks – Skoki.
Każda z nich wykonała pokaz turniejowy oceniany przez 7-osobowy zespół sędziowski, obradujący pod przewodnictwem Anny Grishiny, byłej
członkini rosyjskiej kadry narodowej, wicemistrzyni Europy, obecnie trenerki i sędziego gimnastyki artystycznej.
Oceniano wdzięk, harmonię ruchów, ekspresję, różnorodność, zgodność
układu z muzyką. W drugiej, pokazowej części turnieju, zawodniczki zaprezentowały programy dowolne, które widzowie zgromadzeni na trybunach
nagradzali gromkimi brawami.
Gościem specjalnym Turnieju była Paulina Kubicka, uczennica poznańskiej szkoły tańca, której występ zachwycił nie tylko publiczność, ale także
cały skład sędziowski. Całość turnieju prowadził Jacek Dukszta, który w tej
roli sprawdził się jak zawsze rewelacyjnie.

Po zakończeniu pokazów przyszedł czas na ogłoszenie wyników turnieju, wręczenie nagród i dyplomów. Każda uczestniczka odebrała pamiątkowy
medal, statuetkę i symboliczne Pióro Feniksa, a zdobywczynie I, II i III miejsc
odpowiednio złote, srebrne i brązowe puchary.
Wśród nagrodzonych w swoich kategoriach grupowych były także
zawodniczki ze skockiego Studia Feniks:
Kategoria I – 2012 – Maja Żagiel III miejsce
Kategoria II - 2011 - Laura Tezja Fertsch – III miejsce i Hanna
Chudzik III miejsce. Wśród wyróżnionych nie zabrakło także zawodniczek
Feniksa. Wyróżnione zostały: Paulina Jarecka, Julia Fredrych i Patrycja
Skwierzyńska.
Wszystkie uczestniczki otrzymały także słodkie niespodzianki.
Głównym sponsorem zawodów był Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, a także Akademia Rozwoju, Biblioteka Miasta i Gminy Skoki, WNPiD UAM w Poznaniu, Starosta Wągrowiecki i gazeta Głos Wągrowiecki oraz rodzice.
Uczestnicy zawodów, sędziowie i trenerzy podkreślali doskonałą organizację turnieju, ciepłą i serdeczną atmosferę, gościnność i doskonałą bazę.
Wszyscy deklarowali powrót do Skoków na kolejny turniej za rok, pozostawili także zaproszenia dla skockiego Feniksa do udziału w turniejach w Warszawie, Łodzi i Gliwicach.
Wiesław Surdyk – Fertsch
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Informacje

o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

I INAUGURACYJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI

22 listopada 2018 r. odbyła się, zwołana Postanowieniem nr 355/2018
Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 5 listopada 2018 r. i zgodna z ustalonym w tym Postanowieniu porządkiem obrad, I Inauguracyjna Sesja Rady
Miejskiej Gminy Skoki kadencji 2018 – 2023.
Porządek obrad obejmował ślubowanie radnych i burmistrza wybranych
w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. i w dniu
4 listopada 2018 r. oraz wybór Przewodniczącego Rady i wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
Zgodnie z art. 20 pkt. 2c ustawy o samorządzie gminnym otwarcia sesji dokonał najstarszy wiekiem radny Leszek Gronowicz, który też poprowadził
pierwszą część porządku obrad. Przed przystąpieniem do złożenia ślubowania prowadzący zaproponował odśpiewanie Hymnu Państwowego, co też
wszyscy uczestnicy sesji uczynili.
Z kolei prowadzący obrady radny Gronowicz poinformował, że zgodnie
z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składają ślubowanie i omówił sposób ślubowania.
Samo ślubowanie odbyło się w ten sposób, że radny Gronowicz odczytał
Rotę ślubowania, którą cytuję:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”,
po czym najmłodszy wiekiem radny Mateusz Stajkowski odczytywał alfabetycznie nazwiska radnych, a każdy radny odpowiadał słowami „Ślubuję” lub
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. W momencie ślubowania radnego Stajkowskiego, jego nazwisko odczytał radny Gronowicz, a on wypowiedział słowo
„Ślubuję”.
W kolejnym punkcie porządku obrad prowadzący obrady radny Gronowicz
poinformował, że zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym „objęcie
obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady ślubowania”.
Teraz też burmistrz elekt Tadeusz Kłos złożył ślubowanie słowami - cytuję:
„Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.
Tak mi dopomóż Bóg”.

W związku ze złożonym ślubowaniem burmistrz Tadeusz Kłos oficjalnie
objął funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Skoki na kadencję 2018 – 2023.
Po ceremonii ślubowania prowadzący obrady przystąpił do omówienia
spraw regulaminowych. Stwierdził, że w sesji udział bierze 15 radnych, tj. pełen skład Rady i wobec tego Rada Miejska jest prawomocna do prowadzenia obrad i do podejmowania uchwał. Następnie przedstawił porządek obrad,
który każdy radny otrzymał wraz z zaproszeniem i zgodnie z tym porządkiem
przystąpił do wyboru Przewodniczącego Rady.
Na wstępie w sposób jawny wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:
Małgorzata Mizgajska, Paweł Grabiński i Andrzej Surdyk, przy czym Komisja ustaliła, że funkcję jej przewodniczącego pełnił będzie Andrzej Surdyk.
Z kolei Rada ustaliła, że Komisja ta swe funkcje będzie pełnić również przy
wyborze Zastępcy Przewodniczącego Rady.
Na kandydata na Przewodniczącego Rady radna Wiesława Surdyk-Fertsch zgłosiła Przewodniczącego Rady VII kadencji radnego Zbigniewa Kujawę
a radny Marek Grzegorzewski radnego Leszka Gronowicza, którzy też uzgodnili, że osobiście wezmą czynny udział w głosowaniu, po czym Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory tajne, a po ich zakończeniu i podliczeniu
głosów jej przewodniczący Andrzej Surdyk ogłosił wynik głosowania: radny
Leszek Gronowicz otrzymał 5 głosów a radny Zbigniew Kujawa 10, co oznacza, że Przewodniczącym Rady VIII kadencji został radny Zbigniew Kujawa.
Wybór ten stwierdza jednogłośnie podjęta:
„Uchwała nr I/1/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki”.
Po podjęciu uchwały radny Gronowicz prowadzenie obrad przekazał nowo
wybranemu Przewodniczącemu Rady Zbigniewowi Kujawie, który przystąpił
do dalszego prowadzenia obrad.
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. W trakcie zgłaszania kandydatów radny Zbigniew Gronowicz
zgłosił kandydaturę radnego Marka Grzegorzewskiego a radny Piotr Wiśniewski kandydaturę Wiceprzewodniczącej VII kadencji - radnej Wiesławy
Surdyk-Fertsch, którzy zgodnie oświadczyli, że wyłączą się z udziału w głosowaniu. W rezultacie przeprowadzonego tajnego głosowania i zakończeniu prac Komisji Skrutacyjnej, jej przewodniczący Andrzej Surdyk ogłosił, że
w wyniku głosowania radna Wiesława Surdyk-Fertsch uzyskała 9 głosów
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a radny Marek Grzegorzewski 4 głosy, wobec czego Wiceprzewodniczącym
Rady wybrana została radna Wiesława Surdyk-Fertsch.
Dla potwierdzenia tego wyboru Rada jednogłośnie podjęła:
„Uchwalę nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej Gminy Skoki”
Na w/w ustaleniach porządek obrad wyczerpano i Przewodniczący Rady
zarządził zakończenie sesji.

II SESJA RADY MIEJSKIEJ
29 listopada z udziałem 15 radnych, tj. pełnego składu Rady, odbyła się
II sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Rada obradowała pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy a rolę sekretarza obrad sprawował radny Piotr
Babrakowski.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 7 następujących
uchwał:
1. Uchwałę nr II/3/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego oraz
wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Omawianą uchwałą Rada ustaliła, że jej Komisję Rewizyjną tworzyć będą radni: Piotr Babrakowski - przewodniczący oraz: Stanisław Janecko, Zbigniew Kubicki, Małgorzata Mizgajska i Andrzej Surdyk - członkowie.
2. Uchwałę nr II/4/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych oraz
wyboru przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Uchwałą tą Rada ustaliła składy osobowe i dokonała wyboru przewodniczących Komisji powołanych zgodnie ze swym Statutem do analizowania
w imieniu Rady i na jej potrzeby problemów i zagadnień o charakterze resortowym.
Zgodnie z postanowieniem tej uchwały w kadencji 2018 - 2023 będą działały:
- Komisja Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji, w składzie: Stanisław
Janecko – przewodniczący oraz: Piotr Babrakowski, Marek Grzegorzewski,
Zbigniew Kujawa i Marzena Wyleżała - członkowie;
- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska,
Porządku Publicznego i Inwentaryzacji, w składzie: Paweł Grabiński – przewodniczący oraz: Leszek Gronowicz, Marian Gruszka, Łukasz Kubiński i Mateusz Stajkowski - członkowie;
- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji, w składzie: Andrzej Surdyk - przewodniczący oraz: Zbigniew Kubicki, Małgorzata Mizgajska, Wiesława Surdyk- Fertsch i Piotr Wiśniewski - członkowie.
3. Uchwałę nr II/5/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego oraz
wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Omawianą uchwałą Rada ustaliła skład osobowy oraz dokonała wyboru przewodniczącego utworzonej zgodnie ze swym Statutem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji. Komisja ta działać będzie w składzie: Piotr Wiśniewski przewodniczący oraz Leszek Gronowicz i Paweł Grabiński - członkowie.
4. Uchwałę nr II/6/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
W/w uchwałą Rada ustaliła, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych miesięczne wynagrodzenie burmistrza wynosić będzie 10.180 zł
brutto a składać się na nie będzie: 4.700 zł - wynagrodzenia zasadniczego,
940 zł - dodatku stażowego (20 % wynagrodzenia zasadniczego), 1.900 zł dodatku funkcyjnego i 2.640 zł dodatku specjalnego (40% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego).
Wynagrodzenie to będzie zgodne z wynagrodzeniem pobieranym przez
Burmistrza w trakcie minionej kadencji Rady.
5. Uchwałę nr II/7/2018 w sprawie wyboru przedstawiciela i zastępcy
przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Omawianą uchwałą Rada ustaliła, że przedstawicielem Gminy Skoki w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski będzie Wiceprzewodnicząca Rady radna Wiesława Surdyk - Fertsch a zastępcą przedstawiciela radny Leszek
Gronowicz.

6. Uchwałę nr II/8/2018 w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych
Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Uchwałą tą Rada ustaliła, że w kadencji 2018-2023 radni w zależności od
sprawowanych w Radzie funkcji pobierać będą zryczałtowane diety miesięczne, które wynosić będą dla:
- wiceprzewodniczącego Rady - 1.100 zł,
- przewodniczących Komisji Rady - 900 zł,
- pozostałych radnych Rady - 800 zł.
Zgodnie z postanowieniem uchwały ustalona dieta:
- przysługiwać radnym będzie pod warunkiem, że w miesiącu odbędzie się
co najmniej jedno posiedzenie Komisji lub jedna sesja Rady,
- ulegać będzie zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby nieobecności radnego w posiedzeniach Komisji i sesji Rady, jednak maksymalne potrącenia nie
mogą przekroczyć 50% ustalonej diety,
- będzie wypłacana radnym raz w miesiącu w ostatnim dniu miesiąca.
7. Uchwałę nr II/9/2018 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Omawianą uchwałą Rada ustaliła miesięczną dietę zryczałtowaną dla
Przewodniczącego Rady w wysokości 1.340 zł.
Na początku sesji Zastępca Przewodniczącego Rady radna Wiesława Surdyk - Fertsch poinformowała uczestników sesji, że obrady Rady
Miejskiej są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk, a uczestnicząc w sesji Rady wszyscy wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.
W trakcie interpelacji i zapytań radnych oraz komunikatów i wolnych
wniosków głos zabierali:
- Przewodniczący Rady informując o otrzymaniu zawiadomienia o utworzeniu Klubu „Razem dla Gminy Skoki” - Klub tworzą radni: Leszek Gronowicz, Marek Grzegorzewski, Zbigniew Kubicki, Małgorzata Mizgajska i Marian Gruszka, przy czym przewodniczącym Klubu jest Leszek Gronowicz
a zastępcą Marek Grzegorzewski.
- mieszkaniec osiedla przy ul. Topolowej – Mariusz Andrzejewski poruszając między innymi problemy dot.:
• zamontowanych na ulicach spowalniaczy prędkości i wskazując, że nie
spełniają one swej roli.
• planowanego w projekcie budżetu na 2019 r. wzrostu opłat za odbiór odpadów komunalnych i prosząc o wyjaśnienie czy planowana podwyżka dotyczy opłat za odpady niesortowane czy też za odpady sortowane,
• programu obchodów 100. rocznicy powstania polskiej szkoły podstawowej w Skokach i ujętego w tym programie koncertu orkiestry z Konina i prosił
o wyjaśnienie, kto za ten koncert zapłaci.
W dyskusji na wywołane tematy głos zabierali i wyjaśnień udzielali radny Burmistrz Tadeusz Kłos i Marek Grzegorzewski oraz Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska Krzysztof Mańka.
Przewodniczący Klubu „Razem dla Gminy Skoki” Leszek Gronowicz:
- wyrażając stanowisko Klubu w sprawie wspólnych posiedzeń Komisji Rady - zdaniem Klubu posiedzenia wspólne winny być wyjątkiem a nie regułą,
- zgłaszając zastrzeżenia do sposobu zwołania przez Przewodniczącego
obecnej – II sesji oraz jej terminu i ustalenia porządku obrad.
Do wypowiedzi tej ustosunkowali się Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa, radca prawny Mirosława Nowakowska i Zastępca Przewodniczącego
Wiesława Surdyk - Fertsch.
Sesje Rady Miejskiej Gminy Skoki są rejestrowane za pomocą obrazu
i dźwięku i transmitowane na bieżąco na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl oraz http://skoki.nowoczesnagmina.pl/ Transmisję każdej sesji
można odtworzyć po kilku dniach. Na stronach internetowych dostępne
są także szczegółowe wyniki głosowań poszczególnych radnych. Wszystkie podjęte uchwały wraz z pozostałymi materiałami będącymi przedmiotem obrad sesji oraz z protokołem obrad znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki na stronie
internetowej http://skoki.nowoczesnagmina.pl/ oraz w Urzędzie Miasta
i Gminy Skoki na stanowisku ds. obsługi Rady i jej organów - pokój nr 10.
Edmund Lubawy
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Informacje

o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

FINISZ INWESTYCJI 2018
Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe z miejscowości Cieśle wykonało I etap przebudowy ulicy Włókna w Potrzanowie.
Nawierzchnia gruntowa drogi gminnej na długości 723 m została utwardzona kruszywem kamiennym o grubości 20 cm. Wcześniej w celu odprowadzenia wód gruntowych spod powierzchni drogi wykonano jej odwodnienie drenażem o średnicy 250 mm o łącznej długości 442 m.
Wykonana podbudowa drogi będzie stanowiła fundament pod nawierzchnię bitumiczną, która będzie wykonana w jej kolejnym etapie budowy.
Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 407 075,29 zł.

Równolegle na kolejnej drodze w Potrzanowie na odcinku od ul. Stare
Potrzanowo do ul. Włókna (Pałacu) wykonano jej kompleksowy remont.
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi posiadała jedną warstwę asfaltu
grubości ok. 3 cm. Z biegiem lat uległa ona zużyciu technicznemu i wymagała już częstych remontów. Obecnie została przykryta nową warstwą asfaltu
o grubości 5 cm oraz wzmocniono pobocza gruntowe kruszywem kamiennym
na szerokości 0,5 m. Cały odcinek remontowanej drogi ma długość 1 055 m.
Wykonawcą zadania był Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” z Nekli za
kwotę 271 207,56 zł. W postępowaniu przetargowym uczestniczyły 4 firmy.
Wysokość najdroższej oferty to kwota 415 398,53 zł.

Na ul. Polnej w Skokach planowo dobiegają końca prace ziemno - montażowe związane z budową kanalizacji deszczowej.
Wykonawca robót w w pierwszej kolejności wykonał umocnienie betonowymi prefabrykatami skarpy i dna rzeki Małej Wełny, stanowiącej odbiornik wód deszczowych. W dalszych etapach budowy osadzono separator wód
i wybudowano ok. 600 mb kanalizacji deszczowej.
Prace przebiegają terminowo zgodnie z zawartą umową. Wykonawcą zadania jest miejscowa firma ODNOWA ze Skoków. Koszt realizacji zadania to
kwota 549 777,70 zł.

W pierwszych dniach grudnia przystąpiono jeszcze do budowy odcinka
kanalizacji sanitarnej przy ul. Antoniewskiej w Skokach.
Realizowana inwestycja pozwoli na odbiór ścieków komunalnych z 13 działek budowlanych położonych przy tej ulicy. Wykonawcą robót jest firma LEO
z Piły, wyłoniona w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Koszt zadania to kwota 138 824,29 zł, za którą będzie wybudowany odciek kanalizacji z rur PCV 200 mm o długości 329 m. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zakończenie prac planowane jest do 20 grudnia br.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie miasta Skoki na dwóch przejściach dla pieszych na styku Placu Powstańców Wlkp. i ulicy Kościelnej oraz Wągrowieckiej przy banku PKO zamontowano dodatkowe oświetlenie drogowe. Zamontowane (po dwie) lampy na każdym z przejściu czynią je
bardziej widocznym po zmierzchu i bezpiecznym dla pieszych. Wykonawcą robót była spółka energetyczna ENEA Oświetlenie, która na co dzień zajmuje się konserwacją całego oświetlenia na terenie miasta i gminy. Koszt doświetlenia jednego przejścia to kwota 17 835,00 zł.
Adam Zdanowski
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Zmiany dla użytkowników wieczystych
Zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dotyczy właścicieli
domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.
Ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej
Podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki. Zaświadczenia będą wydawane do 31 grudnia 2019 r. lub w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez użytkownika wieczystego.
Zaświadczenie zawierające oznaczenie nieruchomości potwierdzać będzie przekształcenie oraz informacje o obowiązku ponoszenia corocznych opłat przekształceniowych, ich wysokości i okres wnoszenia. Zaświadczenie będzie stanowić podstawę do wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o roczne opłaty
przekształceniowe. Dokonanie wpisu jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Należności za nabycie gruntów na własność
Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów poniosą opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustalonej na dzień 1 stycznia 2019 r. obowiązującej w trzecim roku aktualizacji. Opłata przekształceniowa będzie waloryzowana przy
zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS. Opłatę będzie trzeba wpłacać corocznie do dnia 31 marca przez 20 lat.
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 roku.
Właściciel w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłat może zgłosić organowi zamiar jednorazowego wniesienia tych opłat.
Wykreślenie wpisu z ksiąg wieczystych
Po wniesieniu opłat po dwudziestoletnim okresie lub opłaty łącznej Burmistrz Miasta i Gminy wyda z urzędu zaświadczenie o uiszczeniu opłat, które właściciel
będzie zobowiązany dołączyć do wniosku o wykreślenie wpisu z działu III. Za wniosek o wykreślenie sąd pobierze opłatę.
Bonifikaty
W przypadku wniesienia opłaty łącznej udzielana będzie bonifikata w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Skoki.
Adrianna Urbaniak

Zagrożenia
okresu zimowego
W okresie jesienno-zimowym straż pożarna odnotowuje zwiększoną
liczę przypadków pożarów powstałych w naszych mieszkaniach i gospodarstwach domowych.
Warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, poświęcając kilka
minut dziennie na uporządkowanie tego, co znajduje się przy naszych urządzeniach grzewczych. Należy zwrócić uwagę czy do urządzenia grzewczego
nie przylegają bezpośrednio materiały potencjalnie palne, które w połączeniu z ciepłem urządzenia mogą wywołać pożar. Zwiększmy naszą czujność
przy podłączaniu elektrycznych urządzeń grzewczych typu farelka, grzejniki
elektryczne, aby nie przeciążać jednego obwodu elektrycznego bo może to
skutkować powstaniem zwarcia instalacji elektrycznej, a tym samym spowodować pożar.
Zadbajmy w naszych gospodarstwach domowych o sprawność przewodów
kominowych, nie zakrywajmy wlotów świeżego powietrza, bez którego dochodzi do procesu niepełnego spalania, w przebiegu którego może powstać
tlenek węgla CO potocznie zwany czadem, który co roku zbiera śmiertelne
żniwo, a jest o tyle groźny, że jest niewykrywalny żadnym zmysłem ludzkim.
Warto również wspomnieć o właściwych zasadach użytkowania butli gazowych propan-butan, które w naszych domostwach najczęściej używamy
do kuchenek gazowych. Należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem
MSWiA zabrania się przechowywania butli gazowych w piwnicach i na poddaszach.
DBAJMY O ZDROWIE NASZE I NASZYCH NAJBLIŻSZYCH!

dh Piotr Kaczmarek
OSP Skoki
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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:
Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
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;
• minimalny udokumentowany staż pracy – 4 lata;
• znajomość przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy prawo
zamówień publicznych;
• doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych;
• umiejętność czytania dokumentacji projektowej, biegła obsługa
komputera (w tym programy kosztorysowe oraz AutoCad).
• udokumentowana znajomość procesu inwestycyjnego.
Kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:
• wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub inne techniczne (inżynierskie);
• uprawnienia budowlane;
• doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym o charakterze zgodnym z wymaganiami;
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami;
2. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe;
• inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu;
• 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 nie jest związana jest z obsługą interesantów.

1. Dokumenty aplikacyjne powinny byś własnoręcznie podpisane i złożone
osobiście lub doręczone listownie w terminie do 28 grudnia 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 – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury.
2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data
stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.
3. Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Urzędu. Regulamin dostępny jest również w BIP Urzędu.
4. Druki kwestionariusza osobowego można pobrać w sekretariacie Urzędu
bądź z BIP Urzędu.
5. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Sekretarz Gminy,
nr tel. 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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Oświata
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
IM. KUBUSIA PUCHATKA W SKOKACH
VI Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
Już po raz szósty spotkaliśmy się na Gminnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.
Celem przeglądu jest popularyzacja wśród dzieci twórczości
muzycznej o tematyce patriotycznej oraz integrowanie przedszkoli z naszej gminy. W ramach przeglądu wystąpili soliści i zespoły z czterech placówek: Przedszkola Publicznego „Tęczowa
Łąka” w Jabłkowie z oddziałami w Rejowcu i Łosińcu, Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie, Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku, Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.
Między występami zostały zaprezentowane fragmenty inscenizacji przygotowanej z okazji setnej rocznicy odzyskanej niepodległości, które znakomicie wpasowały się w klimat
i nastrój przeglądu. Poziom przygotowania młodych artystów
występujących na uroczystości z roku na rok rośnie, co z pewnością jest zasługą opiekunów i mamy nadzieję także prestiżu
naszej gali.
Festiwal odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Tradycyjnie dla wszystkich uczestników przygotowane zostały podziękowania w formie upominków. Artystom,
opiekunom i przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za
udział i zapraszamy za rok.
K. D.

Udział w zajęciach w Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego
Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu
A. Mickiewicza w Poznaniu
26 listopada przedszkolaki z grup Sowy I oraz Sowy II miały okazję uczestniczyć w wycieczce do Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Laboratorium Wyobraźni oferuje trzy główne aktywności zebrane wokół trzech
części laboratorium, w których braliśmy udział. Były to m.in.:
• pokazy w mobilnym, cyfrowym Planetarium,
• zwiedzanie wystawy – interaktywna nauka poprzez zabawę wśród eksponatów prezentujących zjawiska z różnych dziedzin fizyki,
• udział w zajęciach laboratoryjnych z dziedziny chemii.
Zajęcia prowadzone były pod okiem ekspertów, którzy pomagali samodzielnie przeprowadzić eksperymenty i badania. Dzieci miały możliwość samodzielnego
wykonywania doświadczeń chemicznych i fizycznych oraz zgłębiania wiedzy na temat Układu Słonecznego i galaktyki.
Pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do placówki, mając nadzieję, że za rok ponownie odwiedzimy Laboratorium Wyobraźni. Serdecznie dziękujemy
p. Dagmarze Klimas za pomoc i zaangażowanie w organizację wyjazdu. 			
									
M.T.

Warsztaty wigilijne
5 grudnia najstarsze przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do
Przystani Biskupińskiej, gdzie spędziły czas uczestnicząc w wigilijnych
warsztatach.
Doskonała zabawa połączona została z przekazaniem wiedzy na temat
polskiej tradycji wigilijnej, obrzędów i praktyk z nimi związanych.
Podczas warsztatów dzieci wyrabiały ciasto na pierniki, lukrowały upieczone ciastka, robiły samodzielnie stroiki świąteczne na wigilijny stół oraz
łańcuchy choinkowe.
Warsztaty zakończył uroczysty posiłek przy wigilijnym stole, blasku
świec i nutach kolęd. Wszyscy tradycyjnie dzielili się opłatkiem oraz skosztowali wigilijnych potraw.
Wycieczka dostarczyła wszystkim wiele radości i wprowadziła w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
								
M.T.
Grudzień 2018
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Zabawa w parku
rozrywki „Rodzinka”
Już po raz drugi przedszkolaki z grupy TYGRYSKI I odwiedziły PARK ROZRYWKI „RODZINKA” w Skórzewie. Na
miejscu czekało na nas jak zwykle wiele atrakcji. Dobry humor tego dnia nie opuszczał żadnego dziecka. Półtorej godziny wspaniałej zabawy minęło bardzo szybko. Tego dnia czekała
na dzieci jeszcze bardzo miła niespodzianka. Otóż pojawił się
w Parku Mikołaj. Gość z Dalekiej Północy wywołał wiele radości
i uśmiech na twarzach przedszkolaków. Podczas spotkania
Mikołaj rozmawiał z każdym dzieckiem, brał na kolana, wręczał
słodkości. Na zakończenie życzył wszystkim zdrowych i radosnych świąt.
Przedszkolaki zmęczone i szczęśliwe wróciły do przedszkola.
M.F.

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA
MICKIEWICZA W SKOKACH
Skockie bajanie
Czytanie to przyjemność, która dostarcza bodźców do rozwoju emocjonalnego. Przyczynia się do kształtowania postaw, wzbogacania słownika, pogłębiania wiedzy. Może stać się też inspiracją do różnych form aktywności albo
być formą relaksu. Z takim nastawieniem wraz z pięciorgiem uczniów z klasy IVa
wzięliśmy udział w czwartej edycji „Skockiego bajania”. Celem spotkania było
poznanie polskich baśni i legend. Legendę pt. „Skąd się wzięły koziołki” czytali:
Alicja Szymaś, Martyna Kucz i Krzysztof Wojtaś, natomiast z legendą „O królu
Popiele” zapoznali uczestników spotkania Maja Kłosowska i Mateusz Szymkowiak. Pomimo tego, że było to ich pierwsze publiczne wystąpienie, młodzi czytelnicy poradzili sobie wyśmienicie, otrzymując gromkie brawa od publiczności
zgromadzonej w sali.
Małgorzata Zrobczyńska

Wycieczka do Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu
20 listopada uczniowie klasy Ia i Ic wraz z opiekunkami Julitą Dziekan
i Esterą Kruszką uczestniczyli w arcyciekawych zajęciach bibliotecznych,
które przeniosły ich w świat poprzedniego stulecia, gdzie odbyli „Kaligrafię
w plastusiowej klasie” i uczestniczyli w zajęciach wykorzystujących teatr ilustracji kamishibai pt. „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” przeprowadzonych
w czytelni biblioteki.
Młodzi słuchacze poznali historię powstania państwa polskiego, z uwagą wysłuchali legendy, a następnie dowiedzieli się, jak zmieniało się godło Polski w ciągu wieków. Ciekawa forma przeprowadzonych zajęć przyczyniła się do pełniejszego wsparcia procesu edukacyjnego.
Niemałym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia w „Starej Klasie”,
gdzie uczniowie, siadając w dawnych ławkach, przenieśli się w czasie i dowiedzieli się, jak kiedyś wyglądały sale lekcyjne i szkolne przybory. Jednak najbardziej atrakcyjne okazały się zajęcia z kaligrafii, na których pierwszaki uczyły się
pisania liter za pomocą pióra maczanego w atramencie.
Julita Dziekan
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Oświata
Nasz przyjaciel Miś

Ciekawe lekcje

Pluszowy miś od lat jest niekwestionowanym ulubieńcem wszystkich
dzieci. Również dorośli, sięgając pamięcią do lat dzieciństwa, z największym sentymentem wspominają właśnie pluszowych przyjaciół. Nic więc
dziwnego, że pluszowe misie doczekały się swojego święta, które cieszy
się niesłabnącą popularnością, a od wielu lat obchodzone jest również
w naszej szkole.
Tegoroczne Święto Misia stało się doskonałą okazją, by kolejny raz zorganizować spotkanie w ramach akcji „Czytanie łączy pokolenia”. Do biblioteki szkolnej przybyli dziadkowie uczniów klas drugich, którzy przypomnieli
swoim pociechom perypetie Kubusia Puchatka. Za zaangażowanie dziękuję Państwu Halinie Szawule, Wiesławowi Sierzchule oraz Małgorzacie
Deminiak. Święto wieńczyły odwiedziny wielkiego pluszowego misia, który,
ku uciesze najmłodszych, zagościł w murach naszej szkoły. Niecodzienny gość
stał się inspiracją dla młodych artystów, którzy na zajęciach świetlicowych
wykonali dla niego piękne portrety.
Lidia Eksler

Lektury, znajdujące się w kanonie literatury obowiązującej w szkole,
nie zawsze są przyjmowane przez uczniów z aprobatą. Aby zachęcić dzieci
i młodzież do czytania i głębszej analizy tekstu, nauczyciele urozmaicają
swoje zajęcia wprowadzając różnorodne metody aktywizujące.
Niewątpliwie dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się metoda
dramy. Taki sposób opracowania dramatu Leona Kruczkowskiego pt. „Niemcy” zaproponowałam klasom gimnazjalnym. Uczniowie podzieleni na zespoły 5-osobowe mieli za zadanie zaprezentować dowolny fragment utworu we
własnej reżyserii. O kreatywności i różnorodności odbioru tekstu można się
przekonać, oglądając zdjęcia wykonane przez jedną z uczennic aparatem telefonicznym. Nie była to tylko zabawa. Młodzi aktorzy - amatorzy - wykazali się doskonałą umiejętnością: adaptacji tekstu literackiego i stworzeniem
własnego scenariusza, doborem ról, organizacją przestrzenną wybranej sceny, przygotowaniem rekwizytów i kostiumów, opracowaniem dykcyjnym i intonacyjnym tekstu, dopasowaniem ruchu scenicznego do prezentowanej roli,
a przede wszystkim integracją zespołu klasowego i atrakcyjnym wykorzystaniem czasu pozalekcyjnego.
Innym rozwiązaniem pracy z „nudną” lekturą szkolną jest wykorzystanie
metody projektu. W klasie 5e uczniowie zobowiązani byli przeczytać lekturę „Czarne Stopy”. Inspiracją przeprowadzenia zajęć tą metodą było zadanie,
jakie otrzymali harcerze - bohaterowie książki - podczas obozu w górach. Klasa, podzielona na grupy zgodnie z miejscem zamieszkania, miała za zadanie
penetrację najbliższego otoczenia w celu zaprezentowania ciekawych miejsc,
ludzi i ich historii, osobliwości krajobrazu itp. Podczas lekcji podsumowującej
uczniowie przedstawiali sprawozdanie z dokonanych odkryć. Obok plakatów,
albumów i prezentacji multimedialnych pojawiły się autentyczne przedmioty
oraz rośliny, wykorzystywane do produkcji piwa. Potwierdziły one niesamowitość zamieszkiwanego rejonu gminy Skoki.
Z całą pewnością uczniowie zapamiętają te treści i wykorzystają w dalszej
edukacji. Lektura szkolna wcale nie musi być nudna!
Danuta Kobus-Bogunia

Baśniowa Szkoła
Od września bieżącego roku w bibliotece szkolnej realizowany jest projekt czytelniczy „Baśniowa Szkoła”, który przebiega etapowo i adresowany jest do uczniów klas I-IV. W ramach projektu najmłodsi uczniowie naszej szkoły angażowani są w różne inicjatywy, mające na celu krzewienie
czytelnictwa oraz rozwój zainteresowania literaturą.
W listopadzie odbył się turniej Jeden z dziecięciu, podczas którego został
wyłoniony mistrz baśni. Czwartoklasiści oraz troje śmiałków z klasy trzeciej
wykazali się doskonałą znajomością wskazanych wcześniej utworów Andersena. Każdy z uczestników starannie przygotował się do rywalizacji, a nowatorska formuła konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Najlepszy
okazał się Szymon Kmieć, który zajął pierwsze miejsce i zdobył tytuł mistrza
baśni. W finałowej trójce znaleźli się także Emilia Sierakowska i Mateusz
Szymaś.
Swoje pięć minut mieli również uczniowie klas pierwszych i drugich. Rozstrzygnięto bowiem i oficjalnie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego
„Baśń oczami dziecka”. Młodzi artyści wykazali się dużą kreatywnością i wielkim talentem. Komisja konkursowa w składzie J. Markiewicz, B. Dembińska,
M. Warzbińska spośród kilkudziesięciu prac wybrała następujące:
I miejsce: Roksana Grzegorek, Radosław Serba
II miejsce: Magdalena Zima
III miejsce: Hanna Cybulska, Matylda Karmelita
Wyróżnienie: Piotr Kucharski, Filip Jarzembowski
Uczestnikom obydwu konkursów serdecznie gratulujemy wiedzy, odwagi oraz talentu. Uczniowie kolejny raz udowodnili, że nauka poprzez zabawę
jest najlepszą formą zdobywania wiedzy. Cieszymy się, że w naszej szkole tak
wielu jest baśniowych ekspertów. Wszystkich uczestników zabawy zachęcamy do dalszej aktywności. Przed nami grudniowe spotkanie z baśnią. Będzie
magicznie i kolorowo.
Lidia Eksler

Wycieczka na Wydział
Fizyki UAM w Poznaniu
22 listopada 2018 roku, w godzinach popołudniowych odbyła się wycieczka na Wydział Fizyki UAM w Poznaniu. Udział wzięło 27 osób, głównie z Koła Astronomicznego Archimedes, Klubu Młodego Odkrywcy
i Koła Fizycznego pod opieką p. M. Dudek i p. M. Adrych. Uczniowie
w pierwszej części wysłuchali wykładu o przemianach energii oraz zastosowaniu i budowie ogniw fotowoltaicznych. W drugiej części warsztatowej budowali wiatraczki z bombek choinkowych i obliczali ich częstotliwość rezonansową. Sprawdzeniem poprawności wykonania zadania było wprawienie
w ruch wiatraczka pod wpływem dźwięku o obliczonej częstotliwości. Czas
szybko minął i trzeba było wracać do domu. Mimo późnej godziny wszyscy
byli zadowoleni.
Małgorzata Adrych

Mikołajkowy Turniej Bocci
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach wzięli
udział w Mikołajkowym Turnieju Bocci w Poznaniu. Uczestnikami wydarzenia było 8 drużyn z całej Wielkopolski. Groźnym rywalem dla naszych zawodników byli wicemistrzowie Polski w tej kategorii. Reprezentacja naszej szkoły
w składzie: Natalia Stajkowska, Małgorzata Kędziora i Kacper Gorząd zajęła
III miejsce. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Alicja Kramer
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Wojewódzki Konkurs
Geograficzny
6 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się Wojewódzki Konkurs Geograficzny. Wzięło w nim udział 6 uczniów z klas VII - VIII szkoły podstawowej oraz 3 uczennice z klas III oddziałów gimnazjalnych. Arkusz konkursowy składał się z 10 pytań zamkniętych i 10 otwartych. Maksymalnie do
zdobycia było 50 punktów, ale żeby przejść do etapu rejonowego trzeba było mieć co najmniej 40 punktów. Zadania były trudne i zdecydowanie wykraczały poza podstawę programową. Spośród wszystkich uczestników konkursu do dalszego etapu zakwalifikowała się Paulina Kawczyńska. Uczennica od
pierwszej klasy gimnazjum aktywnie uczęszcza na zajęcia koła geograficznego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekun koła geograficznego: Małgorzata Dudek

Recytujemy poezję rosyjską
Popularyzowanie poezji rosyjskiej, angielskiej i niemieckiej, rozwijanie
uzdolnień twórczych oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji – to
najważniejsze cele przyświecające XVI Prezentacjom Poezji Obcojęzycznej „Świat poezją malowany”.

Mikołajki
Konkurs, skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego i ościennych, odbył
się 16 listopada w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.
Uczennice naszej szkoły zaprezentowały swoje umiejętności w kategorii
interpretacji poezji rosyjskiej. Klaudia Przykucka z III c g, za recytację wiersza „Kwiatek” A. Puszkina, zdobyła I miejsce. Drugie miejsce, prezentując humorystyczny wiersz „Cud na lekcji” A. Barto, otrzymała Inez Sikora z III b g.
Gratulujemy!
Elżbieta Berendt

Projekt „Chawerim towim”
Szósty grudnia to data, którą zna każde dziecko. W tym dniu Święty Mikołaj obdarowuje wszystkich słodkimi upominkami. Zwyczaj ten związany jest z osobą świętego Mikołaja, biskupa z Miry, który cały swój majątek
rozdał ubogim i potrzebującym.
W naszej szkole mikołajki już na stałe wpisały się w kalendarz szkolnych
wydarzeń. W tym roku również z tejże okazji nie zabrakło śmiechu, radości
i zabawy. Uczniowie przyszli w mikołajkowych czapkach, dzięki czemu w klasach, na korytarzach i boisku zrobiło się wesoło i kolorowo. Młodsze dzieci na zajęciach poznawały historię świętego, wykonywały prace plastyczne,
śpiewały piosenki. W szkole pojawił się również Święty Mikołaj, który wraz
ze swoją świtą, odwiedził wszystkie klasy i obdarowywał uczniów pysznymi
cukierkami. Każdy mógł doświadczyć magii zbliżających się świąt.
Organizacją i przebiegiem mikołajek w szkole zajął się Samorząd Uczniowski pod czujnym okiem opiekunów.
Wioletta Molińska

Olimpiada ekologiczna
23 listopada 2018 roku, w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile, odbyło
się wręczenie nagród uczniom, którzy w finale etapu ponadpowiatowego
zdobyli tytuł laureata XI Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej
Wielkopolski. Organizatorem konkursu był Starosta Powiatu Pilskiego oraz
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Pile. Z naszej szkoły
powiat wągrowiecki reprezentowały uczennice Angelika Wysocka i Paulina
Kubicka. Nagrodzonych zostało ośmioro uczniów, którzy z testu zawierającego 45 zadań, uzyskali największą liczbę punktów. Wśród nich znalazła się
uczennica klasy IIIb Paulina Kubicka. Zakres testu znacznie wykraczał poza
podstawę programową i obejmował zagadnienia z ekologii, ochrony środowiska oraz gospodarki rolnej i leśnej. Na sukces uczennicy złożyła się wytrwała
i sumienna praca oraz ogromne zamiłowanie do nauk przyrodniczych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekun koła biologicznego: Magdalena Samol

Najlepiej uczymy się w działaniu. Samodzielne próby rozwiązania konkretnego problemu, czy osiągnięcia określonego celu angażują nasze emocje, motywują do wysiłku i pomagają trwale poszerzyć wiedzę oraz rozwijać nasze umiejętności. Ucząc się w ten sposób sami konstruujemy swoją
wiedzę, zamiast przyswajać ją w gotowej postaci. Właśnie z tego powodu skorzystaliśmy z zaproszenia Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku i podjęliśmy się realizacji międzyszkolnego, ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, który został zgłoszony do narodowego biura projektów eTwinning.
„CHAWERIM TOWIM - POZNAJEMY SIĘ”. To integracyjny projekt wdrażający do dialogu międzykulturowego, oparty przede wszystkim na tolerancji
wobec religii, kultury i tradycji żydowskiej. W ramach współpracy z Gminą
Żydowską w Poznaniu zaplanowaliśmy warsztaty kulinarne i warsztaty
w synagodze, podczas których uczniowie będą poznawać symbole, tradycje i kulturę żydowską. Przygotujemy scenki prezentujące ważne święta dla
tej religii i kultury, odwiedzimy pobliskie kirkuty. Przy użyciu nowoczesnych
technologii powstaną prezentacje, elektroniczne książeczki i blog. Zorganizujemy również wycieczkę do Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.
W projekcie bierze udział 7 szkół z całej Polski, w tym Szkoła Podstawowa
nr 1 w Murowanej Goślinie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im.
O. A. Kordeckiego w Częstochowie, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza
w Skokach, Szkoła Podstawowa nr 118 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa
im. Arkadego Fiedlera w Połajewie, Prywatna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa im. Johna Deweya w Obornikach oraz Zespół Szkół Specjalnych
w Kowanówku. Podczas planowania szkolnej aktywności stawiamy na integrację naszych uczniów z ich rówieśnikami, w tym niepełnosprawnych intelektualnie z pełnosprawnymi.
Wszystkie aktywności uczniów na bieżąco prezentować będziemy na ogólnopolskiej platformie eTwinning oraz na stronie szkoły. Projekt ma swoją
infografikę oraz blog. Mamy nadzieję na owocną współpracę, wymianę doświadczeń z uczniami i nauczycielami z całej Polski, a przede wszystkim na
uzyskanie konkretnych efektów edukacyjnych i wychowawczych.
Koordynatorki szkolne: Alicja Kramer i Renata Stróżewska
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Oświata
Recytacje ojczyzny pełne
W piątkowe popołudnie 16 listopada w Bibliotece Publicznej im. E.
Paukszty odbył się XII Konkurs Recytatorski „Głos Poezji”. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości tematem przewodnim prezentacji
poetyckich stała się ojczyzna. W turnieju wzięli udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz trzecich gimnazjalnych z powiatu
wągrowieckiego. Wśród laureatów nie zabrakło reprezentantów naszej szkoły. Drugie miejsce zajęli: Karolina Nowak z III b g i Łukasz Chojnacki z III c
g, trzecie: Kinga Szymkowiak z VII b oraz Wiktoria Urbaniak z III c g.
Młodym artystom, którzy ciekawym doborem utworów i dojrzałą recytacją zachwycili nie tylko jurorów, ale także zgromadzoną publiczność, gratulujemy.
Elżbieta Berendt

doświadczeń i eksperymentów, a na koniec przygotować flakonik perfum według własnej receptury.
Ciekawa podróż w świat nauki zakończyła się późnym popołudniem. Zmęczeni, ale naładowani pozytywną energią wiedzy, udaliśmy się autokarem
w powrotną podróż. W tym dniu wszyscy stwierdzili, że warto wrócić do Laboratorium, aby zwiedzić pozostałe ekspozycje.
Wiesław Berendt

Wizyta w teatrze
Dnia 9 listopada 2018 roku klasa trzecia gimnazjalna wraz z wychowawcą panią Danutą Senger i polonistką panią Danutą Kobus-Bogunią
uczestniczyła w Teatrze Wielkim w Poznaniu w niesamowitym spektaklu pt. „Troja”. Mitologiczna Troja staje się symbolem ludzkiej pychy i naiwności, ale także inspirującą pokolenia historią miłości Heleny i Parysa.

Skok do wiedzy
W ramach realizowanego w szkole projektu „Skok do wiedzy”, uczniowie wraz z opiekunami udali się na wycieczkę naukową do poznańskiej
Palmiarni oraz do Laboratorium Wyobraźni.

Pierwszym etapem podróży była placówka botaniczna znajdująca się
w Parku Wilsona i pobyt w krainie roślin. Była to podróż po odległych kontynentach, wśród bogatej roślinności różnych stref klimatycznych, wśród
dźwięków żywych ptaków, szumu wody i akwariów pełnych niespotykanych,
kolorowych i egzotycznych płazów i ryb. Palmiarnia Poznańska to jeden z najstarszych w Europie ogrodów tego typu. Jej unikalne zbiory to 17 tys. roślin
należących do 1 100 gatunków.
Drugim etapem wycieczki było Laboratorium Wyobraźni, czyli Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. Jest to pierwsze w Wielkopolsce centrum nauki, które w nowatorski sposób rozbudza ciekawość
świata, rozwija wyobraźnię, a także promuje nauki ścisłe. Ze względu na
ograniczone ramy czasowe udało nam się zobaczyć tylko Wystawę Zieloną,
gdzie niespodzianką była interaktywna PLATFORMA BIG BOARD do sterowania wirtualnym obiektem na ekranie. Platforma oblicza środek ciężkości
osób stojących na jej powierzchni, dzięki czemu kierunek ruchu obiektu na
ekranie zależy od miejsca, w którym znajduje się grupa graczy. Najważniejsze
jest współdziałanie i praca zespołowa, bo od niej uzależniony był wynik i sukces gry. Następnie udaliśmy się do pomieszczenia, w którym znajdowała się
INTERAKTYWNA EKSPOZYCJA CZASOWA „Kątem oka”, w której mogliśmy
uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania: Czy nauka jest iluzją? Czy łatwo
jest lewitować? Czy powiedzenie „studnia bez dna” ma naukowe wytłumaczenie oraz czy widzimy świat takim, jakim jest naprawdę? Ekspozycja pomogła
nam zrozumieć wiele zagadnień z zakresu optyki, a także pokazała, jak zagadnienia fizyczne czy neurologiczne można wytłumaczyć w przystępny sposób przy pomocy wystawionych eksponatów. Ostatnim etapem wystawy było Laboratorium Wyobraźni i zajęcia w sali chemicznej. Każdy uczestnik, pod
okiem pracownika Laboratorium, mógł przeprowadzić wiele interesujących
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Twórcy przedstawienia opowiadają historię wojny, konfliktu, gniewu, opowiadają historię, która się wydarza i powtarza: na scenie, na ulicy, na świecie
(…). Skraca się dystans między tym, co było i co dzieje się teraz. Konflikt, chęć
zysku, poszukiwanie lepszego jutra, to wewnętrzna siła, która pcha ludzkość
w nieznane, podsuwa najgorsze z możliwych rozwiązań – drogę na skróty
i przemoc. Historia opowiedziana jest tylko poprzez taniec ze skromną dekoracją, ale ogromną rolą światła, dźwięku i hologramu. Mam nadzieję, że miłość
do sztuki teatralnej, nie zawsze jednoznacznej i prostej, pozostanie w młodym pokoleniu skoczan.
Danuta Kobus-Bogunia

W świecie finansów
Orientacja w dziedzinie finansów to bardzo ważna i potrzebna umiejętność, dlatego już najmłodsi uczniowie, poprzez zabawę i różnorodne
ćwiczenia, zdobywają wiadomości i umiejętności dotyczące pieniędzy.
Dokonują podstawowych obliczeń pieniężnych, poznają wartość poszczególnych monet i banknotów, dowiadują się o sposobach oszczędzania oraz
uczą się szacunku do pieniędzy.
Uczniowie klas drugich mieli niepowtarzalną okazję uczestniczenia w nietypowej lekcji. Na zajęcia została zaproszona pani Anna Wieczorek, która jest
doświadczonym fachowcem w dziedzinie bankowości. Na podstawie prezentacji multimedialnej, kart pracy oraz wielu pomocy dydaktycznych uczniowie
przenieśli się w świat finansów. Poznali podstawowe zagadnienia związane
z bankowością oraz sposoby zabezpieczeń polskich banknotów. Największe
emocje wśród uczniów wzbudził temat zabezpieczeń. Dzieci otrzymały prawdziwe banknoty o różnych nominałach i samodzielnie sprawdzały ich autentyczność.
Drugoklasiści zgłębili wiedzę na temat znaków wodnych i znaków widocznych tylko w promieniach UV, wizerunków władców Polski, mikrodruków,
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efektów kątowych. Dowiedzieli się o wykorzystywaniu do produkcji banknotów specjalnej farby metalizowanej i zmiennej optycznie. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Z wielkim zaangażowaniem wykonywali polecenia i zadania związane z bankowością.
W imieniu dzieci i wychowawców klas drugich, serdecznie dziękuję pani
Annie Wieczorek za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.
Wioletta Molińska

Mikołajkowy Turniej
Warcabowy
Warcaby to najpopularniejsza wśród dzieci i młodzieży edukacyjna gra
planszowa. Uczy cierpliwości, koncentracji i skupienia uwagi, rozwija umiejętności logicznego myślenia, planowania i wdrażania rozmaitych strategii.
Wprowadza elementy współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji oraz stosowania zasady „fair play”.
6 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności i zdolności podczas Mikołajkowego Turnieju Warcabowego. Do
zawodów przystąpili najmłodsi uczniowie naszej szkoły - klasy I-III. Po dość
długich zmaganiach nad planszą warcabową, wyłoniono mistrza naszej szkoły w kategorii klas młodszych. Został nim Franciszek Peksa, a wicemistrzem
- Stanisław Korczyk. Trzecie miejsce wywalczył Hubert Sternal. Na wyróżnienie zasłużyli również: Jakub Tyll, Amelia Borowczyk, Filip Giersig oraz Gracjan Stiller. Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali wspaniałe puchary
ufundowane przez Uczniowski Klub Sportowy.
Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Był okazją do sprawdzenia i porównania umiejętności graczy, a także świetną, mikołajkową zabawą.

Jest taka jedna noc w roku,
kiedy świat realny łączy się
ze światem magii,
czarów i wróżb…
Od dawien dawna w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość, a panowie, ciekawi co ich spotka,
zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny.
Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem
szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść
w świat marzeń i fantazji.
W takiej magicznej atmosferze przeżywali wieczór andrzejkowy uczniowie
naszej szkoły. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego oraz klas: VIb, VIc i IIIb
gimnazjum zorganizowano dyskoteki andrzejkowe. W obu salach bawiło się
około 200 uczestników.
Atrakcją wieczoru okazał się kącik wróżb, w prowadzenie którego zaangażowali się uczniowie: Krzysztof Grzegorzewski i Szymon Kmieć z klasy IVe.
Zwieńczeniem wieczoru był wybór najlepszej pary tanecznej.
Tytuł króla i królowej balu wywalczyli Marianna Korczak i Alan Kroenke.

						
Opiekun S.U.
- Małgorzata Zrobczyńska

Wioletta Molińska

Z odwagą kroczmy w przyszłość!
W naszej szkole zakończyły się działania związane z obchodami 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W ramach obchodów zorganizowano: wernisaż wystawy „Dla Niepodległej”, składającej się z 30 dużych plansz prezentujących najistotniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem
przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Z tej okazji społeczność szkolna uczestniczyła w programie artystycznym oraz prelekcji, która w ciekawy sposób
zobrazowała drogę powrotu Polski na mapę Europy. Oprócz zwiedzania wystawy, odbyły się konkursy plastyczne, historyczne i polonistyczne, lekcje historii
z wykorzystaniem teczki sztubaka, śpiew pieśni patriotycznych i inne przedsięwzięcia, których głównym celem było aktywne uczestnictwo w obchodach i wspólnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości. Zebrano również sto pocztówek
z polskimi miastami, sto przysłów polskich, uzupełniano teksty źródłowe stoma przecinkami,
uczestniczono w konkursach recytatorskich.
Szereg inicjatyw podejmowano również na lekcjach informatyki, gdzie za pomocą programów
tworzono m.in. quizy historyczne. Z kolei dzięki
Ozobotom, które na dobre zagościły w murach
naszej szkoły, uczniowie wykonali niezwykle interesujące mapki do wędrówek po naszym kraju, tworząc coraz ciekawsze kody dla swoich robotów.
Klamrą spinającą te obchody był uroczysty
apel z okazji 11 listopada, a finałem odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” przez 900
osób, co było elementem ogólnopolskiej akcji
„Niepodległa do hymnu”, w ramach której w całej Polsce o tej samej godzinie śpiewano hymn
państwowy. Po hymnie wypuszczono 100 biało-czerwonych balonów.
Ostatnie stulecie to pasmo różnych wydarzeń, zarówno tych wspaniałych, jak i tych, które wspomina się ze smutkiem. Jednak historia toczy się dalej i choć nie zapominamy o przeszłości, to z odwagą kroczmy w przyszłość!
Wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom, chórom, organizacjom oraz Firmie PERN SA, zaangażowanym w szkolne obchody,
SKŁADAM SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA PRZEPIĘKNĄ LEKCJĘ PATRIOTYZMU upamiętniającą ten doniosły jubileusz.
Wiesław Berendt
16

Z ŻYCIA SZKÓŁ STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO „TĘCZA” W JABŁKOWIE
Kaligrafia
Dostatnich, spokojnych
i pełnych życzliwości
to nie tylko pisanie!
Świąt Bożego Narodzenia
szampańskiego Sylwestra
oraz wielu sukcesów w Nowym 2019 Roku
Mieszkańcom Miasta i Gminy Skoki
życzą
Zarząd i Pracownicy
Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA w Jabłkowie

Andrzejki
Popularne „Andrzejki” od dawna stały się idealnym pretekstem do spędzenia niezapomnianego czasu w gronie kolegów i koleżanek. Każdy pragnie wywróżyć sobie coś wyjątkowego, choć na ogół nikt nie traktuje ich
poważnie, bo jest to tylko zabawa.
W związku z tym 30 listopada odbyły się w naszej lechlińskiej szkole
„Andrzejki”.
Wiele śmiechu i radości dostarczyły uczniom przepowiednie zorganizowane przez Samorząd Uczniowski i klasę V, która wcześniej andrzejkowe wróżby
poznała w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu. Wszyscy gorączkowo czekali
na to, by dowiedzieć się, kto jako pierwszy z klasy zmieni stan cywilny, będzie
bogaty i komu w życiu się powiedzie.
Bawiliśmy się wspaniale, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość… no cóż… zawsze może się spełnić, bo tak naprawdę wszystko zależy
od nas samych. Warto o tym pamiętać ;)
Anna Szulda

Uczniowie klasy IV i V z Rejowca wraz ze swoimi wychowawczyniami
wzięli udział w niecodziennych zajęciach bibliotecznych, prowadzonych
w Bibliotece Pedagogicznej w Wągrowcu. Najpierw udali się do Starej Klasy, by siedząc w zielonych ławkach z miejscem na pióro i kałamarz, poznać
szkołę z czasów odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści pani bibliotekarki o warunkach, metodach
i sposobach nauczania i wychowania rówieśników z XIX w. Duże zainteresowanie wzbudziły ówczesne przybory ucznia oraz obowiązkowe zajęcia. Jedną
z takich lekcji była lekcja kaligrafii, czyli nauka starannego i estetycznego pisania, która kształtowała również charakter i cierpliwość uczniów. Czwarto
i piątoklasistom lekcja ta bardzo się spodobała. Pod czujnym okiem pań bibliotekarek całkiem dobrze opanowali zasady kaligrafii. Po zasłużonej przerwie
w czytelni biblioteki słuchali i oglądali teatr ilustracji kamishibai pt. „Droga
do wolności - historia Ignacego Wegnera”. Uczniów zainteresowały również
wystawy tematyczne książek znajdujące się w bibliotece, a szczególnie ta
z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Paniom z Biblioteki Pedagogicznej
serdecznie dziękujemy za przygotowanie ciekawego i miłego spotkania.
Anita Czechowska

Mamy misję!

Dyskoteka andrzejkowa
w Jabłkowie

30 listopada uczniowie klas I-VIII bawili się podczas szkolnej dyskoteki.
Została ona zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Rozbrzmiewające w sali hity oraz ciekawe efekty świetlne tworzyły nastrój do doskonałej
zabawy. Wszystkim dopisywał dobry humor i nikt nie podpierał ścian. Samorząd Uczniowski jak zwykle stanął na wysokości zadania i przygotował salon
wróżb, w którym można było poznać swoją przyszłość. Uczniowie zaproponowali także wspólne zabawy zespołowe i konkursy taneczne. Zabawę z pewnością można uznać za udaną.
P. Słomian

Grudzień 2018

Wolontariat - nasze cardio! To hasło przewodnie Szkolnego Koła Wolontariatu. W Dniu Wolontariusza przedstawiciele tęczowych szkół wraz
z panią dyrektor Sławką Kędziorą oraz opiekunkami koła p. Anitą Czechowską, p. Pauliną Słomian, p. Anią Szuldą, udali się z mikołajkową misją
do siedziby Fundacji Redemptoris Missio.
Nasza szkoła współpracuje z poznańską fundacją pomocy humanitarnej,
wspierając różnorodne akcje charytatywne. W podziękowaniu za owocne
współdziałanie otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoły z misją”. To nasza kolejna wolontariacka wizyta w Redemptoris, tym razem z mikołajkowymi niespodziankami. Z ogromną dumą przekazaliśmy zebrane w naszych szkołach
i przedszkolach podarunki – okulary, mydła, szczoteczki do zębów, pasty,
przybory szkolne oraz specjalnie przygotowany na tę okazję mikołajkowy
tort Szkoły z misją. Oczywiście skorzystaliśmy z okazji, by pomóc przy przygotowaniu darów do dalekiego transportu. Specjalnie opakowane i opisane
paczki trafią do różnych państw afrykańskich. W siedzibie fundacji radośnie
zawrzało. Zrobiło się kolorowo i gwarno, a przede wszystkim ciepło, które biło z serc naszych wytrwale i z zapałem pracujących wolontariuszy. Przemiła
atmosfera stworzona przez panie pracujące w Redemptoriss Missio wpłynęła na jeszcze bardziej efektywną pracę. Bardzo cenne okazało się spotkanie
z paniami, które pracują na co dzień w fundacji jako wolontariuszki. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali różnych historii z życia ich rówieśników,
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Oświata
do których trafiają dary z Polski. Z dużym zainteresowaniem oglądaliśmy też
ręcznie szyte i zdobione stroje regionalne, przysłane z różnych stron świata,
jako prezenty dziękczynne. Największą radość i zadowolenie przyniosły nam
efekty naszej mikołajkowej pracy. Bo wiemy, że warto pomagać!
Anita Czechowska

Piżamowy Dzień
w tęczowych szkołach

Mikołajki w Rejowcu!
Lśniące czystością buty, czerwone
czapeczki, świąteczne wystroje sal,
zapach świerku w biało – czerwonych
barwach, błysk kolorowych lampek,
podniosły nastrój - to oznaki oczekiwania przez uczniów szkoły i przedszkola w Rejowcu na wizytę niecodziennego Gościa… Mikołaj, bo o nim
mowa, przybył do nas w towarzystwie
wesołych reniferów oraz przemiłej Mikołajki. Przywitaliśmy naszego przyjaciela wesołą piosenką, a on ofiarował
dzieciom słodkie niespodzianki. Wizyta Mikołaja rozpoczyna wyjątkowy, bo
przedświąteczny okres przygotowań
do Świąt Bożego Narodzenia, na które
wszyscy z utęsknieniem czekamy. Mikołaju, dziękujemy!
Anita Czechowska

Ojczyznę kocham, lubię
i szanuję w literaturze
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszych szkolnych bibliotekach zorganizowano wystawy książek o tematyce patriotycznej.

Z myślą o starszych i młodszych czytelnikach wśród polecanej literatury,
pojawiły się polskie legendy, powieści, opowiadania dla najmłodszych czytelników, przewodniki, mapy, kolorowanki, lektury oraz ta najważniejsza książka – Konstytucja. Wystawy dostępne dla wszystkich, serdecznie zapraszamy!
Anita Czechowska

Piżamowy trend króluje już od początku XX wieku, kiedy to upowszechniono ten ulubiony, z różnych względów, strój. Dzień Piżamy w naszych
szkołach upłynął pod znakiem dobrego humoru i z przymrużeniem oka,
jednak wcale nie z powodu drzemki. Inicjatorem wesołego dnia był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami. Na szkolnych korytarzach i w klasach
pojawili się uczniowie oraz nauczyciele w kolorowych piżamach, szlafrokach,
zabawnych kapciach, z ulubionymi przytulankami i podusiami. Wiele radości
sprawiły uczniom lekcje, które odbywały się w piżamowych strojach. Podczas piżamowego apelu uczniowie dowiedzieli się skąd pochodzi piżama i dlaczego zalecany jest nocny odpoczynek w tym właśnie stroju. Było przytulnie
i bardzo miło!
A.C. , P.S.

Podsumowanie akcji
charytatywnej: Czary mary okulary!

W tygodniu poprzedzającym Dzień Wolontariusza w Szkole Podstawowej w Jabłkowie zakończyliśmy akcję charytatywną, podczas której zbieraliśmy okulary. Po fachowym i specjalistycznym badaniu, sprawdzeniu
i naprawie otrzymają one drugie życie, by służyć mieszkańcom Afryki.
Akcję koordynowało Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunkami: p. Anitą. Czechowską, p. Pauliną Słomian, p. Anią Szuldą. Wyniki kilkutygodniowej
zbiórki przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki Wam zebraliśmy 280
sztuk różnych okularów! Jesteśmy dumni, że razem możemy uszczęśliwić potrzebujących mieszkańców innego kontynentu. Skromnym słowem DZIĘKUJEMY, wyrażamy wdzięczność za Wasze wielkie serce! W akcji charytatywnej
wzięli udział: uczniowie szkoły w Jabłkowie, Lechlinie i Rejowcu, przedszkolaki z Jabłkowa, Łosińca i Rejowca, rejowieccy parafianie, lechlińscy parafianie i uczestnicy zajęć fitness LOWE
Anita Czechowska
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Spotkania profilaktyczne
W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej funkcjonariusze KPP w Wągrowcu przeprowadzili kolejne profilaktyczne spotkanie z uczniami naszej szkoły na temat zagrożeń w sieci.

„Święty z niespodziankami”
Idzie dobry święty, uśmiecha się w koło,
Grzecznym dzieciom biją serduszka wesoło.
Niesie w dużym worku słodyczy bez liku,
Pełno dzisiaj wszędzie radości i krzyku.
Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć Świętego Mikołaja,
biskupa Miry.

Drugie spotkanie odbyło się dnia 28 listopada w Jabłkowie, a trzecie 29
listopada w Rejowcu. Funkcjonariusze przeprowadzili pogadankę profilaktyczną przy pomocy pokazu multimedialnego dla uczniów kl. I–III i IV–VIII.
Tematem pogadanki było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy.
Podczas spotkania wyjaśniono uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci: wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie,
straszenie, rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli, publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji, tworzenie kont anonimowych,
podszywanie się pod inną osobę. Ponadto policjanci przeprowadzili także
spotkania z rodzicami naszych uczniów i nauczycielami pt. „Cyberprzemoc.
Medialne zagrożenia w sieci dla dzieci i młodzieży”. W Lechlinie spotkanie poprowadził mł. asp. Krzysztof Rubert, a w Jabłkowie i Rejowcu sierż. sztab. Dominik Zieliński i st. post. Monika Kowalska.
Podczas spotkań prowadzący zwracali uwagę, że komputer oraz telefon
komórkowy to pożyteczne wynalazki, z których obecnie korzystają wszyscy
– dzieci i dorośli, a Internet stanowi skarbnicę wiedzy i informacji oraz jest
platformą, na której młodzież kontaktuje się z rówieśnikami, miejscem nauki,
pracy itp. Podkreślili jednak, że należy pamiętać, że wykorzystywany w sposób niewłaściwy, może wyrządzić sporo krzywdy. Nękanie rówieśników, udostępnianie danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla dziecka,
to wszystko może za sobą nieść poważne konsekwencje. Dlatego rodzice powinni dbać, aby dzieci świadomie i odpowiedzialnie korzystały z mediów, aby
nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej. Pamiętajmy bowiem, że kompromitujące i poniżające treści umieszczone w sieci są dostępne
dla wielu osób w bardzo krótkim czasie, a nawet gdy wpisy zostaną usunięte,
to ich kopie i tak pozostają do odtworzenia.

To szczególny dzień, na który z utęsknieniem czekają wszystkie dzieci.
W szkole w Jabłkowie od samego rana słychać było nie tylko dzwonek na lekcje. Po korytarzach echo niosło również dzwonek Świętego Mikołaja, świąteczne piosenki i tańce. Sale lekcyjne nabrały również świątecznego uroku
za sprawą pięknych choinek, które ubrane zostały w ozdoby przygotowane
przez nasze dzieci.
W ten dzień dominował kolor czerwony, bowiem wielu uczniów założyło
strój z czerwonym elementem i czerwoną, mikołajkową czapeczkę. Miłego
Gościa dzieci radośnie przywitały piosenką. Uczniowie śmiało podchodzili do
Mikołaja i odpowiadali na jego pytania, w zamian otrzymywali prezent, który
wywołał uśmiech na ich twarzach.
Tradycyjnie panował u nas szczególny klimat, który przyniósł wiele radości
i uśmiechów.
Paulina Słomian

Joanna Tomczak

Bądźmy dla siebie życzliwi
W ramach Tygodnia Życzliwości obchodzonego w szkole w Rejowcu,
uczniowie kl. I – V wraz z wychowawczyniami wybrali się do Poznania,
by wziąć udział w przedstawieniach o tematyce profilaktycznej. Młodsi
obejrzeli spektakl pt. „Różnorodność kultur”, starsi aktywnie uczestniczyli
w przedstawieniu pt. „Zebranie”. W atmosferze wzajemnej życzliwości
i uprzejmości szybko upłynął czas.
Anita Czechowska

Grudzień 2018
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Oświata
„Życzliwe słowa mogą być
krótkie i łatwe
do wymówienia,
ale ich echa są
naprawdę nieskończone”
Matka Teresa
W związku z obchodami
Dnia Życzliwości czwarty
raz już w naszej szkole zorganizowano Tydzień Życzliwości. Podczas akcji
wszyscy uczniowie dbali o przyjemną i życzliwą atmosferę. Klasy wykonały piękne kartki, które wysłane zostały do naszych placówek oraz wesołe buźki, które „uśmiechają się do nas” na szkolnym korytarzu. 22 listopada odbył się apel poświęcony tolerancji, podczas którego podsumowany
został Tydzień Życzliwości. Uczniowie kółka teatralnego przedstawili krótkie
przedstawienie na temat życzliwości. Oprawę muzyczną zapewniły uczennice kółka flażoletowego, z najmłodszymi artystkami - uczennicami klasy I. Na
zakończenie ogłoszono wyniki przeprowadzonego jak co roku plebiscytu. Tytuł Królowej Życzliwości zdobyła Nicole Pac z klasy V, natomiast Tytuł Króla
Życzliwości otrzymał Krzysztof Baszczyński - uczeń klasy I. Na koniec zaprezentowana została krótka prezentacja nt. życzliwości.
Mam nadzieję, iż Tydzień Życzliwości przybliżył uczniom znaczenie tolerancji, przyjaźni i pomocy drugiemu człowiekowi.
Anna Mazurek

Uroczyste obchody 100-lecia
Odzyskania Niepodległości Polski
w Szkole Podstawowej w Jabłkowie

Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe
w Polsce. Obchodzone jest dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to
Nasza Ojczyzna odrodziła się po 123 latach niewoli. 11 listopada 2018 roku przypadła 100. rocznica tego wielkiego wydarzenia. Nasza szkoła godnie uczciła to wyjątkowe święto, przygotowując szereg działań ujętych
w projekcie edukacyjnym pt. „Ojczyznę kocham, lubię i szanuję”. Podsumowaniem naszych przeprowadzonych działań była przepiękna uroczystość, która odbyła się w piątek 9 listopada w Jabłkowie, podczas której
wszyscy razem świętowaliśmy ten wyjątkowy dla całego kraju dzień.
Po przemówieniu pani dyrektor Sławomiry Kędziory, która serdecznie
przywitała obecnych oraz przekazała każdej ze szkół flagę państwową, przesłaną przez prezydenta Andrzeja Dudę, wystąpili uczniowie kółka tanecznego
prezentując obecnym przygotowanego poloneza. Następnie swój patriotyczny repertuar na flażoletach zaprezentowały uczennice kółka flażoletowego.
Kolejnym punktem było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz recytacja wierszy. Później obecnym została zaprezentowana prezentacja multimedialna, z której dowiedzieliśmy się, gdzie i kiedy nasi uczniowie biorący
udział w projekcie „Rowerem dla Niepodległej” odbyli wycieczki rowerowe,

jakie mamy miejsca pamięci narodowej w okolicy i co warto zobaczyć poruszając się tym środkiem lokomocji. Po tej krótkiej historycznej migawce po
raz kolejny wystąpili uczniowie kółka tanecznego, prezentując bardzo poruszającą i wzruszającą współczesną choreografię taneczną. Punktem kulminacyjnym naszej uroczystości był, punktualnie o symbolicznej godzinie 11:11,
uroczyście odśpiewany przez całą szkolną społeczność Mazurek Dąbrowskiego. Poprzez wspólne odśpiewanie hymnu narodowego przystąpiliśmy do
akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN. To była wyjątkowa chwila, które
zostanie w naszych sercach na całe życie! W tym podniosłym nastroju zostaliśmy przez kolejną godzinę, oglądając i głęboko przeżywając przygotowany
spektakl „Leć, Orle Biały!”. Było to bardzo wymowne i niezwykłe pod wieloma względami widowisko, które przybliżyło obecnym historię naszego kraju.
Ponadto podczas uroczystości ogłoszone zostały wyniki konkursów oraz
wręczono zwycięzcom nagrody. Wszystkie konkursy przeprowadzone zostały w ramach realizowanego projektu edukacyjnego „Ojczyznę kocham, lubię
i szanuję”, były to:
1. Konkurs plastyczny dla klas I-VI pt. „Symbole narodowe”
I miejsce - Maria Rakocy
II miejsce - Weronika Stasiak
III miejsce - Amadeusz Witkowski
Wyróżnienia: Anna Zywert, Krystian Zywert, Adam Zaranek
2. Konkurs plastyczny dla klas I-III „Sto lat Polsko!”
I miejsce - Julianna Witt
II miejsce - Oliwia Mielcarek
III miejsce - Jakub Rozmiarek
Wyróżnienia: Jakub Walkowiak, Szymon Foiński, Martin Smak
3. Turniej polonistyczno-historyczny dla klas V-VIII pt. „Śladami bohaterów
Niepodległości – kodowanie historii”
I miejsce - Kinga Dembińska, Gabriela Andrzejewska, Agata Nowicka,
Wojciech Szymczak, Dominik Kępka
II miejsce - Marta Podraza, Marcel Dziechciar, Antoni Szymczak,Nikole
Pac, Julia Kowalewska
III miejsce - Natasza Tronina, Amelia Gier, Klaudia Kędziora, Zuzanna
Marks, Oskar Gier
4. Konkurs plastyczny „Piękna nasza Polska cała, dla uczczenia 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości”
I miejsce - Julia Owczarzak
5. Konkurs wiedzy o Polsce
I miejsce - Kinga Pachowicz, Nicole Pac, Zuzanna Marks
II miejsce - Maja Nowak, Klaudia Kędziora, Marcel Dziechciar
III miejsce - Dominik Kępka, Julia Kowalewska, Jakub Gruszka, Agata Nowicka
Radosna atmosfera tego dnia na długo pozostanie w naszej pamięci. Wysiłek, jaki włożyli nauczyciele i pracownicy, ale przede wszystkim uczniowie
w uczczenie tej wyjątkowej rocznicy był niesamowity. Możemy być z siebie
dumni!
Joanna Tomczak

Złość da Ci w kość
W porozumieniu z Gminnym Koordynatorem ds. Uzależnień w Gminie Skoki, panią Małgorzatą Szpendowską - Wylegalską, w naszych szkołach przeprowadzone zostały warsztaty pt. „Złość da ci w kość”. W warsztatach brali
udział uczniowie klas IV-VIII, a ich zakres tematyczny dotyczył agresji i przemocy. Warsztaty uczyły postawy wolnej od agresji, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także budowania pozytywnych relacji między
rówieśnikami. Warsztaty zostały przeprowadzone przez panią Kamilę Szczyrek z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Prowadząca je trenerka uświadamiała uczniom, jak ważna jest rozmowa o swoich lękach i problemach. Wspólnie z uczniami ustalała również najczęstsze przyczyny przemocy
w szkole, na podwórku i w domu. Tłumaczyła też, jak można wybrnąć z konfliktowej sytuacji bez uciekania się do zachowań z jednej strony agresywnych,
a z drugiej – nadmiernie uległych.
Joanna Tomczak
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Skoccy harcerze i uczniowie na gali podsumowującej program obchodów
100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizowanej
przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
W sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w środę 21 listopada 2018 r. odbyła się Gala podsumowująca program obchodów
100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Na uroczystość zaproszono przedstawicieli szkół, które były (i są) szczególnie zaangażowane w działania rocznicowe, które otrzymały stosowne certyfikaty. Takowe okolicznościowe podziękowanie odebrał pan Wiesław Sierzchuła obecnie wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Skokach.
Gośćmi uroczystości byli m.in.: pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, pani Maria Jedlińska-Pyssa – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pan Czesław Kruczek – W-ce Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, pan Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes
Zarządu Oddziału Wielkopolskiego TPPW, pan Tomasz Łęcki – Dyrektor Muzeum Niepodległości, prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk z Instytutu Historii UAM
w Poznaniu.
Wśród gości byli także skoccy harcerze z 7. Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE”. To właśnie oni wprowadzili na salę kombatancki sztandar, przypinali
przychodzącym powstańcze rozetki czy zajmowali się szatnią. Kolorytu uroczystościom dodawała Grupa Rekonstrukcyjna z Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania ubrana w stroje powstańców, tworząc na scenie historyczną scenografię.
Cała uroczystość przeplatana była pieśniami patriotycznymi śpiewanymi przez Anitę Brzezińską - uczennicę Szkoły Podstawowej w Skokach lub wspólnie przez wszystkich zebranych.
Nie zabrakło także odznaczeń dla osób, które w sposób szczególny kultywują pamięć o zwycięskim zrywie Wielkopolan. Wśród nagrodzonych Medalem „Wierni Tradycji” przyznawanym przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 znalazły się Wiesława Surdyk-Fertsch i Barbara
Surdyk.
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Czy jesteś uzależniony od portali społecznościowych?
Uzależnienia są zjawiskiem powszechnym i każde z nich ma opis w oficjalnych klasyfikacjach chorób. Silna potrzeba wykonywania określonej
czynności lub przyjmowania substancji, bez której dana osoba nie może
funkcjonować – to najprostsza definicja uzależnienia.
Jeszcze do niedawna uzależnienia zazwyczaj kojarzyły
się nam z alkoholizmem, narkomanią. Coraz powszechniej
obserwuje się kompulsywny przymus korzystania z komputera, internetu (internetoholizm), a obecnie uzależnienia od telefonu komórkowego (fonoholizm).
Podobnie jak w przypadku innych nałogów, osoba uzależniona od internetu potrzebuje określonego rodzaju stymulacji, w tym przypadku kontaktu z wirtualną rzeczywistością. Idąc dalej należy stwierdzić, że osoba (niezależnie od wieku) uzależnia się nie od samego
dostępu do internetu, ale od treści, które można w nim znaleźć i które stają się
bodźcem uzależniającym. Oczywiście korzyści z ogólnoświatowej sieci są nie
do przecenienia, poczynając od kontaktu z całym światem, a kończąc na praktycznie nieograniczonym dostępie do wiedzy z różnych dziedzin. Problem pojawia się jednak w momencie, kiedy to przymus korzystania z internetu zakłóca zdolność do normalnego funkcjonowania, negatywnie wpływając na życie
zawodowe oraz związki z innymi.
Jednym z częściej pojawiających się uzależnień związanych z internetem jest przymus regularnego odwiedzania portali społecznościowych, które zastępują realne kontakty z innymi ludźmi. Największą karą dla ucznia
jest zabranie przez rodzica i zamknięcie telefonu w szafie na klucz, albo odcięcie dostępu do internetu. Niemal co tydzień słyszę
o takich środkach stosowanych przez rodziców i w pełni popieram ich działania. Dla wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić i odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy jestem uzależniony od portali społecznościowych?” proponuję mały
test.

To tylko 11 pytań:
1. Czy czujesz się owładnięty myślami o ……....…….. ?

*

2. Czy czujesz potrzebę korzystania z ....………………
coraz dłużej, żeby odczuwać zadowolenie?

*

3. Czy robiłeś i robisz kolejne nieskuteczne wysiłki, żeby poddać kontroli, skrócić albo powstrzymać korzystanie z
…………………. ?
4. Czy czujesz niepokój, zły humor, przygnębienie albo rozdrażnienie, kiedy próbujesz je ograniczyć albo zatrzymać?

*

*

5. Czy przebywasz na ………………………………… dłużej niż dwa i pół roku
wcześniej lub początkowo zamierzałeś?

*

6. Czy zdarzyło ci się z powodu ……………………. narażać swoje obowiązki,
pracę, możliwości nauki?
7. Czy zdarzyło ci się okłamywać członków rodziny, aby ukryć jak długo
korzystasz z Internetu?

*

8. Czy używasz ……………….. jako sposobu ucieczki od problemów albo
uzyskania ulgi w przeżywaniu przykrego nastroju?
9. Spędzam na portalu społecznościowym powyżej 1 godziny dziennie.
10. Kiedy tracisz zasięg w sieci twoje samopoczucie się pogarsza?
11. Często chodzisz spać o wiele później przez „siedzenie” w sieci?
Jeśli na 5 lub więcej pytań odpowiedziałeś „tak” to masz problem
i nie bagatelizuj go.
(wstaw nazwę portalu społecznościowego).
Krzysztof Ołdziejewski
pedagog szkolny - socjoterapeuta
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Tacy sami jeszcze wczoraj ...
Wszyscy znamy wyraz instruktaż, który oznacza udzielanie komuś wskazówek, instruowanie. Nie każdy wie jednak, że w polszczyźnie istnieje również wyraz instruktarz, który oznacza zbiór instrukcji lub przepisów, książkę
z instrukcjami. Dodać trzeba, że wyraz ten uchodzi dziś jednak za przestarzały, a w jego miejsce mówimy zazwyczaj po prostu o instrukcji (lub zbiorze instrukcji).
Obecnie w internecie można nauczyć się praktycznie wszystkiego. Dzięki
pojawiającym się filmikom z instruktarzem (zbiór instrukcji - więc piszę rz).
Krótkie filmy pokażą nam: jak, sformatować tekst w Wordzie, jak nauczyć
się grać na gitarze, jak zawiązać krawat czy położyć panele w korytarzu. Spora część filmików zwanych tutorialami (metoda przekazywania wiedzy typu
„krok po kroku”) edukuje swoich widzów w kwestii poprawienia swojej urody.
Mamy więc filmiki pokazujące jak pomalować się na daną okazję, jak zrobić
szałowy manicure, ombre, eko-kosmetyki albo opaskę z kocimi uszami.
Dla młodzieży tworzenie takich filmików to kolejny sposób na zdobycie
popularności i ugruntowanie swojej pozycji w sieci. Najważniejsze, aby zaistnieć, być aktywnym w mediach społecznościowych i zdobywać jak najwięcej „lajków”. Gorzej, gdy komentarze są niepochlebne, przykre, a osoba która
wrzuciła filmik z tego powodu cierpi, płacze i czym prędzej chce usunąć film
z sieci. Niestety, tak jak zdarzyło się to w tym miesiącu, zapomniane hasła,
ścieżki, kanały uniemożliwiają usunięcie treści, pozostaje więc chować głowę
w przysłowiowy kołnierz i czekać, aż zainteresowanie przerzuci się na inny
obiekt.
Skąd ta potrzeba pokazania się całemu światu? Z pewnością młodzież chce
być zauważona. Żyjemy w czasach, gdy ładna buzia i modny, markowy ciuch
wystarczą, by zyskać popularność. Obsesyjna pogoń za pięknem i dzielenie
się swoją prywatnością trudno pochwalić, ale musimy pamiętać, że nie jest
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to nic nowego. Przecież od zawsze szukamy modowych inspiracji w gazetach
i śledzimy poczynania osób publicznych. Teraz, dzięki internetowi i mediom
społecznościowym, każdy z nas może stać się „minicelebrytą”. Wystarczy regularnie wrzucać zdjęcia czy wpisy na bloga.
Jaka jest skala tego problemu i czy należy ująć to jako problem? Czy aby na
pewno mamy się czym martwić? W rozmowach z młodzieżą słyszę, że w wielu
krajach nastolatki dostają na urodziny operację plastyczną. Dużą winę ponoszą z pewnością media, które promują nieosiągalne kanony piękna. Zdecydowana większość nastolatek i nastolatków przywiązuje dużą wagę do własnego wyglądu, a jedna trzecia uważa, że wygląd przesądza o powodzeniu w życiu
zawodowym i osobistym. Bardziej wierzymy w dobry wygląd niż w jakiekolwiek zdolności. W dzisiejszych czasach, aby uchodzić za atrakcyjną, należy
być szczupłą, mieć nienaganną cerę, odpowiedni rozmiar biustu i golić „zbędne” owłosienie, czyli praktycznie wszystko poza włosami na głowie. Programy
typu „Top Model” sugerują, że otyłość zaczyna się od rozmiaru 38. Z innego „Jak zostać damą” - dowiadujemy się, że długość spódniczki decyduje o byciu
damą. „Perfekcyjna pani domu” podkreśla, że nadrzędnym zadaniem kobiety
jest sprzątanie w domu, ale koniecznie w szpilkach i w pełnym makijażu.
Nie zapominajmy jednak, że piękno jest pojęciem względnym i zmieniło
się na przestrzeni wieków. Pamiętajmy o tym, że wszyscy mamy potrzebę
różnorodności i mamy prawo kwestionować powszechnie przyjęte standardy. Jesteśmy inni i niech tak zostanie, bo jesteśmy wtedy ciekawi dla siebie
nawzajem.
Krzysztof Ołdziejewski
pedagog szkolny - socjoterapeuta
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
Baju, baju, … bajanie, SKOCKIE BAJANIE
„W czasach, kiedy ludzie nie umieli pisać, kiedy nie liczono lat i nie zapisywano
dat, wieści o tym, co się zdarzyło, przekazywano sobie z ust do ust. Najpierw mówili o nich naoczni świadkowie, a potem
szły w świat powtarzane z pokolenia na
pokolenie synom i wnukom przez ojców
i dziadów. Nazywano je ustnymi podaniami i niektórzy kronikarze umieszczali je
później w swoich kronikach”.
Powstawały w ten sposób baśnie i legendy, spisywane ku pamięci przez różnych autorów. Dzięki nim możemy poznać pradawnych bohaterów, cudowne
miejsca i postaci. Właśnie baśniom i legendom polskim poświęcone zostało
4. już spotkanie z cyklu SKOCKIE BAJANIE, które miało miejsce w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach, 4 grudnia 2018 r. W naszej książnicy zebrały się tego dnia bardzo różne osoby, w różnym wieku i profesji. Połączyło je zamiłowanie do czytania, głośnego wspólnego czytania. Przybył sam
Janosik oraz bardzo silna grupa młodzieży reprezentująca Szkołę Podstawową
w Skokach pod opieką pani Małgorzaty Zrobczyńskiej. Czytał synek z mamą,
córeczka ze swoim tatusiem, czytał pan i czytała pani. Było ciepło i rodzinnie. Tak miało być. Przypomnieliśmy sobie dobrze znane legendy, dobrze znane baśnie
oraz poznaliśmy też takie, których wcześniej nie słyszeliśmy. Naprawdę warto było się spotkać. Mam nadzieję, że to nie tylko moje zdanie. Całość zakończyliśmy
wspólnym śpiewem zainicjowanym przez pana Antoniego. Zaśpiewaliśmy „Sen o Poznaniu”.
Dziękuję wszystkim uczestnikom i zapraszam na kolejne spotkanie już niedługo, bo za rok.
Ola Gajewska

Chłopcom Powstania po stokroć
Gdy na skocką scenę weszli dumni powstańcy wielkopolscy,
oznajmiając publiczności rozpoczęcie świętowania zwycięskiej insurekcji, mocniej zabiły serca mieszkańców.
Nie mogło być przecież inaczej. Wdzięczni po stokroć i niecodziennie wzruszeni skoczanie byli świadkami lekcji historii, której nigdy nie
zapomną. Opowieść o chłopcach Powstania, o bliskiej sercu Wielkopolsce, Paderewskim i Drzymale przeniosła widzów do 1918 roku
i pozwoliła „dotknąć” triumfalnego zdarzenia w dziejach naszej ojczyzny. W oparciu o wspomnienia powstańca Kiełczewskiego i na podstawie materiałów historycznych, stuosobowa grupa rekonstrukcyjna
zaprezentowała inscenizację pt.: „Skoczanie w Powstaniu Wielkopolskim”. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie miejscowej szkoły
podstawowej, młodzież, harcerze, rodzice i nauczyciele. Powstańczą
opowieść tworzyły ponadto skockie chóry: Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” i „Męski Chór od święta” oraz lokalne Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego i licznie przybyłe poczty sztandarowe.
Inscenizacja w reżyserii Barbary Surdyk, przy współpracy: Elżbiety Słomy, Izabeli Białej, Katarzyny Dziel, Anny Macioszek i Andrzeja

Surdyka, pokazała walkę zbrojną o polskość Wielkopolski, była wyrazem
chwały i nieustającej pamięci o poległych, nauczyła, jak tę pamięć kultywować obecnie.
Organizatorem wydarzenia było Biuro Programu „Niepodległa”. Inscenizacje sfinansowane zostały ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
2017-2022.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach, koordynator działania,
dziękuje artystom i widzom za udział w wydarzeniu. Szczególne podziękowanie składa Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości za owocną
współpracę w ramach pozyskanych środków finansowych.
PS. Więcej zdjęć oraz film na stronie www.gmina-skoki.pl
Elżbieta Skrzypczak
24

Grudzień 2018

25

Finał jesiennych recytacji
Zakończyliśmy cykl spotkań z poezją patriotyczną. To była biało-czerwona i zarazem złota polska jesień w Skokach. Na finał, wiersze ojczyzny pełne,
z powodzeniem deklamowali uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych. Było ich wielu! Fakt frekwencji cieszy niezwykle. Dzieci, ich rodzice i nauczyciele
w bibliotece w piątkowy wieczór! Wszyscy oni niezmiernie zaangażowani – dla
takich chwil chce się organizować i działać!
Komisja konkursowa w składzie:
- Aleksandra Gajewska – kustosz, polonista
- Arkadiusz Kos – aktor teatralny i filmowy
- Piotr Borowicz – dziennikarz
po wysłuchaniu 21 interpretacji przyznała:
I miejsce ex aequo: Patrycja Skwierzyńska i Oskar Kubisz
II miejsce ex aequo: Alicja Przybysz i Miłosz Cholewiński
III miejsce ex aequo: Amelia Jeske i Krystian Zywert
Wyróżnienia: Zuzanna Zięta i Dawid Kubisz
Atrakcją teatralną dla wszystkich uczestników była legenda „O królu kruków”
w wykonaniu Teatru Cieni „Latarenka”.
Gratulujemy wszystkim 120 recytatorom od przedszkola do seniora, którzy
wzięli udział w świętowaniu „Niepodległej” – wierszem.
Zdjęcia: Kinga Lubawa Foteska
Elżbieta Skrzypczak

Skockie czytanie Antologii Niepodległości
Aktywne włączanie się mieszkańców Skoków w różnorodne działania
z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, jest nieocenione. W miniony piątek radość skoczanom sprawiło czytanie utworów, zaliczonych do kanonu polskiej literatury patriotycznej.
Z patosem zaprezentowali osiemnaście tekstów. Usłyszeliśmy między innymi:
„Bogurodzicę”, „Koncert Jankiela”, „W Warszawie”, „Raport z oblężonego miasta”,
„Starą baśń” czy „Pieśń o domu”. Wśród lektorów wspólnie z dorosłymi czytała
młodzież.
Naprzemiennie z wersją czytaną – śpiewano wolnościowe piosenki. Interesujący repertuar począwszy od „Wolności” - Marka Grechuty poprzez „Dziś idę
walczyć, mamo!” - Józefa Szczepańskiego, „Mury” - Jacka Kaczmarskiego, po niezapomniane przeboje Kabaretu TEY zaprezentowali, z powodzeniem, Katarzyna
Fornal i Mateusz Doniec. A wszystko po to, by niepodległa literatura pozwoliła
nam, po raz kolejny, doświadczyć rzeczy niepojętej.
Zdjęcia: Kinga Lubawa Foteska
Elżbieta Skrzypczak

Wszystko zaczyna się od recytacji
Chcesz zostać dziennikarzem, nauczycielem lub aktorem?
Recytuj! Taką radą służyli zawodowcy, trudniący się wyżej wymienionymi profesjami. W osobach: Adrianna Borowicz, Wiesława Surdyk – Fertsch, Piotr Borowicz i Dariusz Zakrzewski stanowili jednocześnie jury XII Turnieju Recytatorskiego dla młodzieży.
Młodzi deklamatorzy zaprezentowali kilkanaście wierszy o tematyce patriotycznej. Uczynili to, jak zawsze, profesjonalnie. Komisja oceniająca przyznała następujące nagrody:
1 miejsce: Kacper Rożnowski
2 miejsce: Karolina Nowak i Łukasz Chojnacki
3 miejsce: Kinga Szymkowiak i Wiktoria Urbaniak
Wyróżnienie otrzymali: Zofia Siwak i Jakub Serwatka
Zmagania recytatorskie uatrakcyjnił koncert zatytułowany
„100 lat wolności w piosence” w wykonaniu Katarzyny Fornal
i Mateusza Dońca. Turniej odbył się 16 listopada 2018 r. w skockiej bibliotece.
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Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie
zaprasza na:

Żywą Szopkę Bożonarodzeniową

w Potrzanowie
od niedzieli 23 grudnia od godz. 10 do 26 grudnia do godz. 17

Współczesne 6 Jasełka Bożonarodzeniowe
pt; "Przyjmiesz? mnie"
połączone ze wspólnym śpiewem kolęd
6 stycznia godz. 15:00 (niedziela)
w hali widowiskowej w Skokach

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
oraz Proboszcz paraﬁi p.w. św. Mikołaja Biskupa w Skokach
Patronat medialny: Głos Wągrowiecki i Wiadomości Skockie
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Bank Żywności
w Skokach ruszył

Po raz kolejny w gminie Skoki rusza Bank Żywności. Realizatorem zadania jest jak dotychczas Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA
przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta i Gminy
w Skokach.
Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności przekazują pomoc
żywnościową poprzez swoje organizacje partnerskie w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Z pomocy tej skorzystać mogą osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej,
których dochód nie przekroczy określonego poziomu, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Żeby uzyskać pomoc, osoba w trudnej sytuacji
życiowej powinna zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd otrzyma
skierowanie do odbioru paczki żywnościowej.
Pierwsze wydawanie żywności w Skokach odbyło się 5 grudnia w udostępnionych przez Franciszka Deminiaka pomieszczeniach przy ul. Okrężnej 25,
za co serdecznie dziękujemy w imieniu podopiecznych Banku Żywności. Przy
pracy wolontariuszom pomagali Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz
Kłos i Sekretarz Gminy Blanka Gaździak.
Podczas trwającego do czerwca przyszłego roku programu pomocą
zostanie objętych ponad 900 mieszkańców naszej gminy z ok. 300 rodzin.
Na jedną osobę podczas tego programu przypadnie ok. 49 kg żywności.
Karolina Stefaniak

Ponownie w Iwoniczu Zdroju

litacyjny „Watra” w Iwoniczu Zdroju. Jeśli do tego doliczyć przyzwoite zakwaterowanie i urozmaicone, dobre wyżywienie, to nic dziwnego, że członkowie skockiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów mówią
o kolejnym udanym wyjeździe i atrakcyjnym zakończeniu sezonu turystycznego 2018 roku.
Dla kilkunastu skoczan był to kolejny pobyt w Iwoniczu i oni też „mniej doświadczonych”, w wolnym czasie wprowadzali w atrakcje tej pięknej miejscowości turystyczno-wypoczynkowej. Chociaż w tym miejscu trzeba przyznać,
że z powodu krótkiego dnia i nie zawsze sprzyjającej pogody z jednej, a za
sprawą organizatorów i gospodarzy Ośrodka z drugiej strony, tego czasu nie
było zbyt wiele.
Bardziej żywotni nasi wycieczkowicze urządzali dłuższe wyprawy w okolice i w okoliczne góry zaliczając między innymi Żabią Górę i Gloriettę. Wszyscy natomiast mogli skorzystać z autokarowej wycieczki w Bieszczady oraz
z niezapomnianych wyjazdów „za granicę”, na wody termalne w Grotach Skalnych w Miszkolcu na Węgrzech i do miejscowości Vrbow (Wierzbów) na Słowacji, gdzie, podobnie jak to miało miejsce w roku 2016, oddali się kąpielom
w basenach siarkowych na wolnym powietrzu, w których temperatura wody
wynosiła od 36 do 38 stopni.
Spragnieni większych atrakcji wzięli udział w koncercie i wieczorze zbójnickim w Hotelu „Glorietta”, a cztery osoby, uznając, że taka okazja może się
więcej nie powtórzyć, z miejscowym biurem podróży udały się na wycieczkę
śladami polskości do Lwowa. Tutaj wielkim przeżyciem dla uczestników, jak
i dla każdego Polaka odwiedzającego Lwów, stała się wizyta na Cmentarzu
Łyczakowskim i będącym jego integralną częścią Cmentarzu „Orląt Lwowskich”. Wyprawa do Lwowa naszym podróżnikom będzie też kojarzyć się z 10cio godzinnym powrotem do Iwonicza, a to dlatego, że ich powrót nastąpił już
w czasie zorganizowanej po stronie ukraińskiej blokady granicy.
Skocka wyprawa do Iwonicza rozpoczęła się wyjazdem autokaru 16 listopada o godz. 22:00 a zakończyła się jego szczęśliwym powrotem 1 grudnia
o godz. 19:00.
								
Edmund Lubawy

Projekt LOWE
Bożonarodzeniowe
warsztaty rękodzieła
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji działający przy Szkole Podstawowej
w Jabłkowie zaprosił wszystkich chętnych na bożonarodzeniowe warsztaty
rękodzieła, które odbyły się 26 listopada w Jabłkowie oraz 3 grudnia w Lechlinie. Program warsztatów obejmował tworzenie ozdób i dekoracji świątecznych. Podczas pracy powstały prawdziwe arcydzieła świąteczne. Warsztaty pozwoliły uczestnikom rozwinąć potencjał artystyczny oraz spędzić czas
w radosnej i twórczej atmosferze. Głównym celem warsztatów było rozwinięcie zdolności manualnych oraz wyobraźni, popularyzacja rękodzieła jako
atrakcyjnej formy aktywności, pozwalającej na zdobycie nowych umiejętności. Same warsztaty, oprócz cennego doświadczenia i praktycznych umiejętności, dały uczestnikom poczucie spełnienia artystycznego. Miła atmosfera
sprzyjała dodatkowo integracji pomiędzy uczestnikami, a wymiana doświadczeń artystycznych okazała się bezcenna.

Wieczór powitalny i pożegnalny z uroczystą kolacją przy muzyce i 20
indywidualnie dostosowanych zabiegów rehabilitacyjnych to dodatkowe
atrakcje zapewnione skoczanom przez Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabi-

Joanna Tomczak
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Mikołajki w Lechlinie
Nieco później niż zwykle, bo w sobotę
8 grudnia, do Lechlina przybył św. Mikołaj.
Zanim pojawił się w sali szkoły, zadbano o radosną
i świąteczną atmosferę. Trenerzy i uczestnicy
Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji we współpracy z sołectwem przygotowali Kiermasz Bożonarodzeniowy, podczas którego można było nabyć świąteczne ozdoby oraz kulinarne warsztaty
wypieku świątecznych pierników. Było wesoło
i gwarno, czyli tak jak być powinno! Później wszyscy gorąco przywitali najważniejszego gościa: św.
Mikołaja! Oczekiwany gość, w czerwonym ubraniu, w sposób serdeczny powitał obecnych i wręczył świąteczne paczki, bo jak się okazało wszyscy
byli grzeczni i zasłużyli na prezent. Pomocnikiem
Mikołaja był nie tylko miejscowy sołtys, ale także
radny powiatowy Piotr Kaczmarek, który dodatkowo częstował dzieci słodyczami. Po obdarowaniu każdej pociechy św. Mikołaj ruszył w dalszą
drogę. Organizatorami Mikołajek byli sołtys Lechlina Paweł Grabiński i rada sołecka oraz Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Dziękujemy organizatorom za zaangażowanie i wysiłek włożony
w przygotowanie imprezy.
Joanna Tomczak

Mikołajkowy marsz
Nordic Walking

6 grudnia w Jabłkowie miała miejsce impreza mikołajkowa na którą
zaprosił mieszkańców Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji we współpracy ze sołectwem. Chętni, którzy lubią aktywnie spędzać czas mogli spróbować swoich sił w wieczornym marszu z kijkami. W czapkach mikołajkowych,
z latarką na czole, wyruszyliśmy pokonać wyznaczoną przez organizatorów
trasę, by następnie spotkać się na wspólnej biesiadzie. Przygotowany słodki
poczęstunek i gorąca czekolada dla wszystkich zgromadzonych gości cieszył
się sporą popularnością. Po słodkim poczęstunku miały miejsce taneczne zabawy przy świątecznych utworach oraz ognisko i smażone kiełbaski. Jednak
najbardziej wyczekiwanym gościem wieczoru był św. Mikołaj, który nie zapomniał o miejscowych dzieciach i obdarzył je miłymi upominkami, przyjmowanymi z wypiekami na twarzach i z nieskrywaną radością. Ten aktywny i radosny mikołajkowy wieczór rozpoczął czas oczekiwania na najmilsze święta
w roku, czas choinki, kolędy, śniegu, żłóbka… A więc wszyscy czekamy już teraz na Święta Bożego Narodzenia. Wesołych Świąt!!!
Joanna Tomczak

Grudzień 2018

Dając nadzieję
„(…) W istnienie świata ludzkiego została wpisana miłość, tęsknota, wdzięczność, a także ból, nienawiść i cierpienie. To wszystko jest nieprzemijalne. Dopóki istniejemy będziemy poddawani zarówno cierpieniu jak i szczęściu. Marzenia
o spokojnym i radosnym życiu zawsze pozostają w naszej świadomości. Nie ma
róży bez kolców i życia bez cierpienia”.
(Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”)
Kiedy ktoś słyszy nazwę hospicjum, natychmiast poważnieje, wyobrażając
sobie kumulację nieszczęścia, smutku i bezradności. Tymczasem hospicjum to
też życie, chwilami trudne, ale mimo wszystko pełne nadziei. Chorzy nie potrzebują łez, ale uśmiechu. Pragną, by ktoś zabrał od nich ból i pozwolił cieszyć się życiem. Potrzebują miłości, więzi, kogoś, komu mogą zaufać. To jest
najlepszy lek, którego nie kupi się za żadne pieniądze. Wągrowieckie Hospicjum sprawuje opiekę nad terminalnie chorymi zarówno w ich domach, jak
i w 15-łóżkowym ośrodku stacjonarnym już 14. rok. Hospicjum prowadzone
jest przez Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, które prowadzi
też jadłodajnię i noclegownię dla bezdomnych.
Hospicjum to nie tylko opieka nad terminalnie chorymi, ale też corocznie
organizowane przez Stowarzyszenie akcje społeczno – edukacyjne: „Hospicjum to też życie” oraz „Żonkilowe Pola Nadziei”. Akcje te promują opiekę paliatywną oraz ideę hospicyjną i uczą, że niesienie pomocy innym jest nie tylko
powinnością, ale i radością, że można pomagać chorym w różny sposób, nie
tylko będąc przy ich łóżkach. Hospicjum uczy, jak dawać i zachować nadzieję,
propagując hasło: „Hospicjum to też życie, choć kruche i obolałe, to ważne
do końca.”
Stowarzyszenie im. ks. J.N. Musolffa oraz Hospicjum Miłosiernego Samarytanina wyraża szczere podziękowania wszystkim, którzy z ogromnym zaangażowaniem, własnymi inicjatywami i wrażliwością serca, włączali się w te szlachetne akcje. W pozyskiwanie środków na opiekę hospicyjną, która poprawia
warunki chorym, a swoją postawą zachęcali innych do współpracy i starali się
stworzyć wspólnotę dla dobra człowieka oczekującego pomocy. Dziękujemy
za zrozumienie, jak potrzebnym miejscem jest Hospicjum, bowiem w dużym
stopniu to od nas wszystkich zależy, jakie ono będzie.
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Zatem zatrzymajmy się na chwilę w gonitwie codziennych spraw.
Usiądźmy przy wigilijnym stole i niech w ten szczególny czas widzenia
człowieka, spełnią się Wasze głęboko ukryte marzenia. Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą czasem odnajdowania radości życia,
piękna świata i gestów służących dobru nas wszystkich. Niech radość tych
Świąt stanie się radością każdego dnia w Nowym 2019 Roku.
Stanisław Owsianny

„Nasz dom” śpiewem stoi
W małej miejscowości naszej gminy, leżącej 50 km od Poznania, 25 km
od Wągrowca, 10 km od Skoków – Jabłkowie, znajduje się całodobowy
Dom Pomocy Społecznej „Nasz dom”.
Dom Pomocy powstał z myślą o ludziach starszych, samotnych, pragnących w spokoju i z daleka od trosk cieszyć się życiem i godnie mieszkać wśród
życzliwych, gotowych do pomocy ludzi. Jest jednym z nielicznych obiektów
specjalnie zaprojektowanych i wybudowanych zgodnie ze standardami Unii
Europejskiej.
Ideą Domu jest dbałość i troska o jakość życia pensjonariuszy oraz zapewnienie im jak najlepszych warunków. Dom jest odpowiednio wyposażony
i przystosowany dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.
Krajobraz i wiejskie, czyste powietrze pozwalają w ciszy i spokoju obcować
z pięknem przyrody, co sprawia, że pensjonariusze czują się w nim doskonale.
Okoliczne łąki, pola, lasy są wspaniałym terenem do spacerów, relaksu i wypoczynku.
Mieszkańcom Domu zapewnione są pokoje 1, 2 i 3 osobowe z łazienką, jadalnia, obszerny salon z telewizorem i biblioteką, profesjonalna całodobowa
opieka, jeden raz w tygodniu konsultacja lekarska, rehabilitacja, terapia zajęciowa i gimnastyka. Na życzenie zapewniona jest opieka duszpasterska.
Dzięki zatrudnieniu wykształconej i doświadczonej kadry możliwa jest realizacja programów terapeutycznych i wychowawczych. W zespołach Domu

Pomocy pracują pracownicy socjalni, pielęgniarki, terapeuci, fizjoterapeuci,
opiekunowie i personel pomocniczy. Pracownicy systematycznie podnoszą
swoje kwalifikacje na kierunkach związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Dzięki temu świadczą usługi o wysokim standardzie. Opiekę
lekarską mieszkańcom Domu zapewnia Przychodnia „Hipokrates”w Skokach.
Dom Pomocy Społecznej w Jabłkowie oferuje także krótkoterminowe pobyty:
- dla osób niepełnosprawnych,
- dla osób przewlekle chorych,
- dla osób w podeszłym wieku,
- dla osób po pobytach szpitalnych.
Całością sprawnie kieruje właściciel Domu Pomocy Społecznej „Nasz dom”
Pan Mateusz Kozłowski.
16 listopada 2018 roku Dom Pomocy w Jabłkowie odwiedzili członkowie
Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa”. Swój pobyt Zespół uświetnił
występem słowno-muzycznym. Mieszkańcy Domu otrzymali także skromne upominki w postaci Gminnych Kalendarzy na rok 2019 oraz wykonanych
przez Zespół „Harfa” bombonierek z cukierkami. Piękne bombonierki zaprojektowała członkini „Harfy” pani Kazimiera Głazowska. Występ składał się
z trzech części. Pierwsza część nawiązywała do Setnej Rocznicy Uzyskania
Niepodległości oraz Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Zaskoczeniem dla członków „Harfy” był fakt, iż niektórzy z pensjonariuszy
znali bardzo dobrze teksty wykonywanych pieśni i wspólnie śpiewali z Zespołem, np. „Jak długo na Wawelu”, „Marsz Polonia”, „Płynie Wisła, płynie”, „Przybyli ułani” czy „Wojenko, wojenko”. Dominowała szczególnie pani Marianna.
W drugiej części Zespół „Harfa” śpiewał pieśni biesiadne, m.in. „Mariannę, „Ciernistą różę”, „Gdybym miał gitarę”, „Winobranie”, „Tak jak przed laty”,
no i piękne „Polskie kwiaty”.
W trzeciej części śpiewano wspólnie siedząc przy stołach suto zastawionych pysznymi rogalami, receptury Pani Marii Kozłowskiej, mamy właściciela obiektu oraz smacznymi kanapkami. Pycha!!! Te piosenki nawiązywały
do przeżyć emeryckich, np. „Dzisiaj my seniorzy”, „Już lat nam mało zostało”,
„Szła babeczka do laseczka”, czy „O laluniu, o babuniu”.
Śpiewy oraz wspólne rozmowy integrowały wszystkich biesiadników imprezy, a wspólna fotografia niech będzie tego dowodem:
Dwugodzinny pobyt w „Naszym domu” minął bardzo szybko. Gospodarze
oraz pensjonariusze Domu zaprosili Zespół „Harfa” do ponownego spotkania.
Wstępnie ustalono, że przyjedziemy z kolędą w miesiącu styczniu przyszłego
roku.
								
Antoni Wiśniewski
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Krótka Historia Bractw Kurkowych
Bracia Kurkowi – to pochodząca z Europy Zachodniej organizacja ucząca mieszczan posługiwania się bronią na wypadek konieczności obrony
murów miejskich. Rozwój Bractw Kurkowych na ziemiach polskich postępował wraz z upowszechnianiem się na tym obszarze prawa magdeburskiego. Bracia mieli różne przywileje. W roku 1635 Król Władysław IV
uchwalił, że Król Kurkowy został zwolniony od wszelkich podatków i ceł
na okres swego panowania. Ten przywilej utrzymywał się przez 130 lat.
W 1765 roku zmieniono go na nagrody pieniężne.

Polacy do dziś działają aktywnie w tej europejskiej organizacji. Warto zaznaczyć, że w dniach 5-6 kwietnia 2002 r. w Poznaniu odbyło się plenarne
posiedzenie EGS Rycerskiego Zakonu Świętego Sebastiana w Europie. Z tej
okazji goście z całej Europy, na czele z Prezydentem EGS hrabią Kint de Rotenbeke oraz Mistrzem Rycerskiego Zakonu Świętego Sebastiana Arcyksięciem Otto von Habsburgiem zjechali do Poznania.
W piątek o godz. 10:00 rozpoczęły się obrady Prezydium EGS a następnego dnia delegacje bractw kurkowych z całej Polski zebrały się na Placu Wolności. Przybyło około 200 braci w towarzystwie 30 pocztów sztandarowych.
Następnie wszyscy zgromadzeni przy dźwiękach orkiestry przeszli do Poznańskiej Fary, gdzie odbyła się msza święta koncelebrowana, której głównym celebrantem był biskup Marek Jędraszewski a asystentami kapelan EGS
Karol de Vilde i kapelan Okręgu Poznańskiego ksiądz Marian Borysiewicz
oraz gospodarz Fary ksiądz prałat Wojciech Wolniewicz.
			
Stanisław Grzegorzewski

KOCHAJ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!

Bracia organizowali naukę strzelania i oprócz umiejętności obronnych
rozwijali też patriotyzm, a w razie potrzeby obrony swych miejscowości nie
szczędzili własnej krwi. Można tu przytoczyć postawę braci kurkowych z Poznania, którzy w czasie najazdu szwedzkiego w 1655 roku, mimo zdrady i kapitulacji szlachty pod Ujściem, przy ogromnej przewadze wroga, ponosząc
znaczne straty dzielnie bronili murów miejskich. Swą odwagą i patriotyzmem
wykazali się też bracia z Warszawy, którzy w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku bronili wieży kościoła Bernardynów przed wojskami rosyjskimi.
Po rozbiorach losy bractw strzeleckich potoczyły się różnymi drogami.
Działalność w zaborze rosyjskim została całkowicie zakazana. W zaborze
pruskim bractwa się odradzały, ale wyznaczono im zadania militarne i starano
się, by przeważały w nich Niemcy. Mimo działań germanizacyjnych władzom
nie udało się zlikwidować ducha polskości i bracia kurkowi pozostali polskimi
patriotami i jako członkowie jedynej legalnej, cywilnej i uzbrojonej organizacji czynnie włączyli się do Powstania Wielkopolskiego. Byli to bracia kurkowi
z Poznania, Wrześni i innych wielkopolskich miast.
W 1962 r. w Eilendorf koło Aachen powstało towarzystwo, które zaczęło łączyć poszczególne bractwa strzeleckie. 10 października 1971 roku
w Antwerpii odbyło się oficjalne zebranie założycielskie. Następna decyzja to
przyjęcie statutu organizacji w Aachen, która przyjęła nazwę Europejskiego
Stowarzyszenia Historycznych Bractw Strzeleckich – EGS i od tego czasu są
święta strzeleckie. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej jest członkiem EGS od wiosny 1992 roku. Pod koniec sierpnia 2003 roku na XIV Europejskim Spotkaniu Strzelców Historycznych, które
odbyło się w Voclabruck w Austrii, tytuł Europejskiego Króla Strzelców - EGS
zdobył Roman Rybacki z Rawicza, który wcześniej był Królem Kurkowym odrodzonego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej
Polskiej. Na XV Europejskich Spotkaniach EGS w Heeswik w Holandii w 2006
roku tytuł Europejskiego Króla Kurkowego zdobył ponownie Polak Tadeusz
Żyła z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie.

Grudzień 2018

Pamiętaj!
Spalane folie, plastiki, gumy, poliestry,
papy i styropiany
wydzielają silnie toksyczne substancje,
które mogą wywołać wiele groźnych
chorób układu oddechowego.
Mogą też przyczynić się do powstania
chorób nowotworowych.

Dioksyny i furany,
powstające w trakcie spalania,
to substancje ciężkie, które spadają
również w pobliżu miejsca ich spalania.

Nasze zdrowie zależy od jakości środowiska, w którym żyjemy.
Zadbaj o zdrowie swoje i swych bliskich.
Nie narażaj siebie i ich na choroby,
bezmyślnie spalając śmieci!
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Pół sezonu z Wełną Skoki
Do sezonu 2018/2019 KS Wełna Skoki zgłosiła 6 zespołów:
- Seniorzy
- Juniorzy Młodsi
- Trampkarze
- Młodziki
- Orliki
- Żaki
Seniorzy Wełny przystąpili do nowopowstałego tworu o nazwie Liga
Międzyokręgowa – w skład drużyn wchodzi 8 ekip starej 4 ligi oraz 8 zespołów z ligi okręgowej. Zespół przed sezonem objął doświadczony trener Andrzej Ostański, który zastąpił zwolnionego jeszcze w trakcie poprzednich
rozgrywek Mariana Toporskiego. Kadra Wełny nie uległa większym zmianom
– odeszli Iwo Toporski oraz Michał Gruszka, wrócili Bartek Wojciechowski,
oraz Arek Dereżyński.
Oczekiwania zarządu były proste, grać jak największą ilością zawodników
związanych z Gminą oraz walczyć w każdym meczu o 3 pkt. Z perspektywy
całej rundy możemy być zadowoleni. Pierwsze miejsce w tabeli z bilansem
10 zwycięstw, 4 remisy i 2 porażki. Mecze, które będą pamiętane przez wiele
lat np. spotkanie z Zamkiem Gołańcz na Parkowej gdzie po 30 minutach było
0-3 a skończyło się 5-3 dla miejscowych, albo 10-0 w Skokach z Witkovią Witkowo są potwierdzeniem, że zespół zmierza w dobrym kierunku. W 20-osobowej kadrze 15 zawodników to mieszkańcy Gminy Skoki. Regularne treningi przynoszą widoczne efekty, drużyna Wełny ma zdecydowanie najwięcej
strzelonych bramek bo aż 56. Druga w tej kwalifikacji drużyna Huraganu Pobiedziska ma 41. W naszych szeregach jest dwójka najlepszych strzelców ligi
– Kuba Ślósarczyk i Radek Modlibowski po 16 trafień.
Zespół wraca do treningów na początku stycznia, z celem niezmiennym:
walczyć o 3 punkty w każdym meczu. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich kibiców w nowej rundzie na Parkową!
Zespół Juniora Młodszego przejął przed sezonem wracający do Skoków
Arek Dereżyński. Drużyna składa się z zawodników urodzonych w latach
2002-2004. Wyniki w lidze nie odzwierciedlają potencjału młodych piłkarzy.
Drużyna została zgłoszona do rozgrywek w ostatnim dniu z powodu zmian
kadrowych i rezygnacji poprzedniego szkoleniowca. Teraz najważniejsze dla
trenera i zawodników jest bardzo dobrze przepracowanie okresu zimowego
i walka o wyższe miejsce w tabeli. Przy odpowiedniej rzetelnej pracy treningowej kilku zawodników będzie wielkim wzmocnieniem zespołu seniorów
w najbliższych sezonach!
Trampkarze – drużyna, która w swojej lidze nie miała żadnych problemów
i wygrała wszystkie spotkania w tym sezonie, awansując do najwyższej klasy
rozgrywkowej w tej kategorii wiekowej na szczeblu OZPN Piła. Bilans 10 meczy – 10 zwycięstw, 56-11 w bramkach. Trenerzy Andrzej Szczepaniak i Adam
Jankowski trenują ten rocznik od samego początku – od wieku żaka i teraz
widać bardzo dobre efekty tej długofalowej pracy. Warto zauważyć, że kilku
zawodników z zespołu trampkarza zagrało w meczach juniora młodszego, pokazując się z bardzo dobrej strony.
Młodziki – zespół złożony z zawodników urodzonych w latach 2006-2007,
gra w najwyższej lidze w swojej kategorii wiekowej. Po pierwszej rundzie zajmuje bardzo dobre 2. miejsce, wyprzedza nas tylko ekipa MOSIR Piła. Od samego początku wspólnych treningów rocznik 2006 i 2007 pokazywał wielki
potencjał i udowadniał, że jest jednym z najlepszych w Okręgu Pilskim. W ciągu 3 lat zajmowaliśmy kolejno czwarte, drugie i piąte miejsce w finale rozgrywek OZPN. Kilku zawodników jest już sprawdzanych przez inne kluby. Mateusz Szczepaniak i Piotr Mróz są cały czas obserwowani przez trenera Kadry
OZPN oraz trenerów Akademii Młodych Orłów PZPN. Przy odpowiednim
prowadzeniu jest szansa, że z tej drużyny zobaczymy kogoś grającego na poziomie Ekstraklasy.
Trenerem zespołu młodzika jest Radek Modlibowski.
Orlik - zespół prowadzony przez trenera Błażeja Geblera jest najliczniejszą
grupą w naszym Klubie. Na treningi przychodzi regularnie po ok. 20 zawodników, co pokazuje, że treningi są przyjemną częścią dnia młodych piłkarzy.

W tej kategorii wiekowej nie ma wymagań wynikowych, najważniejszy jest
harmonijny rozwój oraz wprowadzenie w świat sportu i rywalizacji. Pod baczną obserwacją trenerów kadry OZPN jest kapitan zespołu Marceli Jarzębowski.
Żak - w tej kategorii wyniki sportowe nie mają żadnego znaczenia, są nawet
czymś, o czym nie wolno pomyśleć. Praca poprzez zabawę, zabawa przez pracę, zaszczepienie miłości do sportu, rozwój charakteru, to są najważniejsze
aspekty pracy trenera Włodzimierza Załęskiego.
W tej kategorii Wełna ma największe problemy (ilość dzieci), które mogą
mieć bardzo duży wpływ w późniejszym czasie na drużyny młodzieżowe – KS
Wełna Skoki.
Niż demokratyczny, nowopowstałe akademie prywatne spowodowały podział dzieci na 3 mniejsze ośrodki w tych rocznikach. Rodzice mają prawo wyboru, na podstawie oceniania pracy klubów - jest to jak najbardziej uczciwe
podejście, ale nie powinni kierować się poziomem sportowym w konkretnym
momencie, a tak niestety się dzieje. Dzieci są przepisywane, bo rodzice nie
mają wystarczająco zaufania i chcą wyniku sportowego „na teraz”. Klub na
przykładzie zespołu Orlika, Młodzika i Trampkarza udowodnił, że sumienna
praca od najmłodszych lat powoduje, że w wieku, w którym wyniki sportowe
zaczynają mieć znaczenie, Wełna zawsze melduje się w ścisłej czołówce tabel. Przy obecnej sytuacji Klub może mieć problem w perspektywie kilku lat
z funkcjonowaniem młodzieży na satysfakcjonującym poziomie, do którego
jest przyzwyczajony.
Dlatego zapraszamy wszystkie dzieci od rocznika 2012 do 2002
do zapisywania się do Klubu Wełna Skoki i bycia jego ważną częścią.
Edmund Lubawy

Puchar Polski
dla Artura Glapy

1 grudnia 2018 r. oficjalnie został zakończony sezon sportów motorowych. Z tej okazji Polski Związek Motorowy PZM w budynku Polskiego
Komitetu Olimpijskiego w Warszawie wręczał nagrody dla najlepszych
polskich zawodników. Wśród najlepszych znalazł się skoczanin – Artur
Glapa, który zdobył Puchar Polski w Superenduro 2018.
Dyscyplina sportu, którą uprawia Artur i wielu jego kolegów ze Skoków
i okolic, jest bardzo wymagająca i niezwykle trudna oraz wymaga wielu nakładów finansowych. Sukces ten jest rezultatem całego sezonu składającego
się z sześciu rund Pucharu Polski. Każda runda składa się z dwóch wyścigów
po torze ok. 500 m z różnymi przeszkodami typu opony, kłody, głazy, hopy
itp. Każdy wyścig trwa ok. 10 minut. Suma dwóch wyścigów daje wynik w poszczególnej rundzie i tym samym zbiera się punkty w całym sezonie. Był to
pierwszy sezon Artura jako zawodnika Motoklubu Oborniki i cel założony na
ten sezon był dużo niższy niż osiągnięty wynik. Tym bardziej gratulujemy.
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W całym sezonie Superenduro Artur wygrał wszystkie wyścigi, zdobywając komplet punktów. Na ten sukces pracowało wiele osób.
Za naszym pośrednictwem Artur składa podziękowania:
„Na mój sukces pracowało wiele osób… Chciałbym z tego miejsca podziękować
władzom gminy Skoki na czele z burmistrzem Tadeuszem Kłosem, który umożliwił i pomagał podczas budowy toru superenduro w Roszkowie, na którym spędziłem mnóstwo czasu trenując do zawodów, kolegom z EnduroSkokiWlkp za wspólne treningi, sponsorom, którzy wspomagali mnie podczas całego sezonu Pol-Kram,
Auto Plutek, MotorexDP. Ogromne podziękowania kieruję do żony i córki, które
to w kurzu, deszczu i błocie biegały wzdłuż toru i pokazywały aktualną pozycję
w wyścigu, szykowały cały ekwipunek na zawody, oraz wszystkim znajomym
i kibicom, którzy wspierali mnie miłym słowem. Wszystkim Wam chciałbym bardzo podziękować”.
Co do sezonu 2019 plan jest oczywiście ambitny. Z pewnością zobaczycie
Artura w dyscyplinie superenduro Pucharu Polski, wystartuje w zawodach
Pucharu Polski cross country (90-cio min. wyścig po torze ok. 10 km bez przeszkód) oraz jeśli zdrowie i finanse pozwolą chciałby wystartować w Mistrzostwach Europy Superenduro. Póki co sezon zakończony, a od stycznia intensywne przygotowania kondycyjne do sezonu 2019. Mamy nadzieję, że jedna
z rund Mistrzostw Polski Superenduro 2019 odbędzie się na naszym torze
w Roszkowie.
W 2019 r. życzymy Arturowi i jego kolegom samych sukcesów, zadowolenia z uprawiania swojej pasji, a przede wszystkim żadnych kontuzji i awarii
sprzętu.
Karolina Stefaniak

„Wełna” liderem
Ligi Międzyokręgowej
Gdy piszemy te słowa wszystko jest wiadomo. „Wełna” ma za sobą rozegrany 17 listopada ostatni mecz rundy jesiennej i ku radości wszystkich
związanych z Klubem był to mecz zwycięski, który skockiej drużynie zapewnił pierwsze miejsce w Tabeli Ligi Międzyokręgowej.
Zwycięstwo to, z wynikiem 4:5 dla „Wełny” cieszy tym bardziej, że przeciwnikiem skoczan na wyjeździe była drużyna „Sparty” Złotów, tj. Klubu, z którym spotkanie z wynikiem 7:0, w dniu 12 sierpnia, na boisku przy ul. Parkowej,
zainaugurowało obecny sezon piłkarski. Strzelcami bramek byli Jakub Ślusarczyk - 3 oraz BŁażej Rajewski i Arkadiusz Dereżyński po 1.
Z tej okazji wszystkim piłkarzom prowadzonym przez trenera Andrzeja
Ostańskiego szczerze gratulujemy i życzymy podobnych sukcesów w rundzie
wiosennej. Podobne gratulacje i życzenia kierujemy pod adresem Zarządu
i wszystkich osób związanych ze skockim Klubem oraz pod adresem wiernych
kibiców, którzy mobilizowali zawodników do ofensywnej gry.

Przemysław Sydow
Szachowym Wicemistrzem
Powiatu Wągrowieckiego
Przemysław Sydow, ubiegłoroczny Mistrz Powiatu Wągrowieckiego,
o pół punktu przegrał z reprezentującym Miejski Dom Kultury w Wągrowcu Krzysztofem Szwonem i został srebrnym medalistą tegorocznych Szachowych Mistrzostw Powiatu Wągrowieckiego.
Wśród rozgrywanych równolegle mistrzostwach w kategorii juniorów do
12 roku życia tryumfował grający w barwach wągrowieckiego Domu Kultury, na co dzień przemieszczający się po skockich ulicach najmłodszy szachista
Dawid Laube, a wśród kategorii juniorów starszych na drugim miejscu uplasowała się i srebrną medalistką została mieszkanka Lechlinka Anita Sydow.
Anita Sydow z kolei okazała się najlepsza w kategorii pań. Na drugim miejscu w tej kategorii znalazła się siostra Anity - Weronika Sydow a na trzecim
Zuzanna Grewling z Wapna.
Najstarszym wśród 23 uczestników mistrzostw był skoczanin Bronisław
Piechocki a sędzią, podobnie jak w ubiegłych latach, wielki miłośnik tej dziedziny sportu, wicestarosta wągrowiecki Michał Piechocki.
Organizatorem rywalizacji powiatowych szachistów tradycyjnie było starostwo wągrowieckie oraz Miejski Dom Kultury w Wągrowcu.

By przybliżyć czytelnikom miarę tego sukcesu oraz miejsce naszego Klubu, informujemy, że po 16 meczach z ilością 34 punktów, 10 meczach zwycięskich, 4 zakończonych remisem i 2 przegranych ze zdobytymi 56 bramkami
i 29 bramkami straconymi, „Wełna” zajmuje pozycję lidera Ligi. Na II miejscu
Tabeli z 33 punktami, 9 meczami wygranymi, 6 zremisowanymi i 1 przegranym, plasuje się „Iskra” Szydłowo, a na III z 32 punktami „Sparta” Oborniki,
przy czym dane dot. rozegranych meczy i bramek wynoszą odpowiednio 10,
2 i 4 oraz 33 i 21. Z kolei, u zajmującego miejsce tuż za podium z 28 punktami
„Huraganu” Pobiedziska, dane te wynoszą - odnośnie meczy 9, 1 i 6 oraz odnośnie bramek 41 i 22.
Zainteresowanym bliższym poznaniem działalności Klubu „Wełna” polecamy artykuł pt. „Pół sezonu z Wełną Skoki”.
								
		
Edmund Lubawy

Edmund Lubawy

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
1 grudnia już po raz siódmy w skockiej hali rozegrano Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Turniej stał się już
tradycyjnym elementem jeśli chodzi o skocką rywalizację siatkową. Rozgrywki odbywały się na zasadzie każdy z każdym - wspaniała kondycja i zgranie zawodników spowodowały, że kolejne sety wzbudzały coraz więcej emocji.
Ostatecznie tabela przedstawiała się następująco:
- Transport Pauszek 9 pkt, sety 6:0
- Audiostrefa Skoki 5 pkt, sety 4:3
- Dream Team Potrzanowo-Skoki 2 pkt, sety 3:5
- Popowo Kościelne 2 pkt, sety 2:6
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i sportową rywalizację wszystkim uczestnikom, a za pomoc w organizacji Turnieju Radkowi Kujawie oraz Radkowi
Kramerowi.
Kinga Pilna
Grudzień 2018
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Rywalizowali o Puchar
Honorowego Prezesa Koła PZW
21 zawodników, członków skockiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, w niedzielę 18 listopada rywalizowało o Puchar Honorowego Prezesa Koła Alojzego Pacholskiego. Impreza rozpoczęła się o godzinie 7:00 zbiórką
na przystani nad jeziorem Dzwonowskim a samo wypłynięcie łodziami na wodę
poprzedziło krótkie omówienie zasad regulaminowych oraz śniadanie w postaci kanapek i rozgrzewających napojów: kawy, herbaty i czerwonego barszczu.
Nad sprawnością i bezpieczeństwem pięciogodzinnych połowów czuwała Komisja sędziowska pod szefostwem niezawodnego Andrzeja Janiszewskiego, który po zakończeniu jej prac ogłosił wyniki rywalizacji.
Teraz też stało się wiadomym, że szczęście, niewątpliwie wsparte doświadczeniem i umiejętnościami, dopisało 10 zawodnikom, do siatek których trafiły
drapieżniki będące celem połowów. Ale jak zwykle zwycięzcą mógł zostać tylko
jeden i tym razem okazał się nim Piotr Konrad szczycący się szczupakiem o wadze 2,44 kg i on też z rąk fundatora Alojzego Pacholskiego otrzymał potwierdzający to zwycięstwo piękny puchar pamiątkowy. Miejsca na podium są trzy, stąd
pamiątkowe puchary z rąk fundatora imprezy trafiły też do: legitymującego się połowem szczupaka i 2 okoni o łącznej wadze 2,18 kg Leszka Stoińskiego oraz do
prezentującego szczupaka o wadze 2,14 kg Jarosława Pacheli.
Pobyt nad jeziorem Dzwonowskim tradycyjnie zakończył się wspólnym posiłkiem zawodników i organizatorów, każdy mógł skorzystać z szaszłyków oraz
z kiełbasek pieczonych nad ogniskiem popijanych rozgrzewającą kawą i herbatą oraz zapisanym już na stałe w wędkarskim menu gorącym barszczykiem.
Na marginesie niniejszej relacji pragniemy dodać, że w przeddzień zawodów - 17 listopada, członkowie Koła: Hubert Radziński, Alojzy Pacholski i Mariusz Kielma wzięli
udział w planowym zarybianiu kroczkiem karpia, lina i karasia polskiego oraz tegorocznego szczupaka pozostających pod opieką skockiego Koła jeziora Dzwonowskiego i
jeziora Borowego.
Wsparty informacjami sekretarza Koła Piotra Babrakowskiego z czytelnikami „Wiadomości” relacjami o tych wydarzeniach podzielił się
									
Edmund Lubawy

VII MARSZ PO ZDROWIE
NORDIC WALKING
- 15 km wokół jez. Budziszewskiego

12 stycznia (sobota) godz. 10:00

dzień przed FINAŁEM

START targowisko w Skokach ul. Kościelna
META hala sportowa w Skokach

Zapisy do 8 stycznia:

tel. 691 726 319
e-mail: turystyka@gmina-skoki.pl
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13 stycznia 2019, godz. 15.00
hala widowiskowo-sportowa w Skokach

WOŚP-owy artystyczny blok dla dzieci i młodzieży:
Przedszkolaki, występy wokalne i prezentacje taneczne
GA Skoczki oraz Side Effect

Choreografie taneczne
Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA
Występ Orkiestry Dętej OSP w Skokach
Koncert Macieja Kujawy

Naprzemiennie z występami możliwość
zdobycia niepowtarzalnych gadżetów i usług!
Liczne atrakcje dla młodszych i starszych!

Zaprasza Skocki Sztab WOŚP
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
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Z historii ziemi skockiej
„CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?”
SKOKI I SKOCZANIE w starym obiektywie

Dzięki uprzejmości mieszkańca Skoków Michała Kołpowskiego, dzisiaj prezentujemy powstałą w roku 1933, a więc przed ponad 85 laty, fotografię
utrwalającą scenę z odbywających się w Skokach Dożynek - popularnego również i w czasach nam współczesnych Święta Plonów.
Nasza fotografia powstała na terenie Parku przed obecnym Domem Plenerowym poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego przy ulicy Zamkowej w Skokach,
a przybliżając je czytelnikom, tradycyjnie wyrażamy nadzieję, że wzbudzimy zainteresowanie historią naszej Małej Ojczyzny. Może ktoś z czytelników porównując prezentowane postacie z twarzami z rodzinnego archiwum odnajdzie wśród nich swych przodków, czego wszystkim szczerze życzymy. Informujemy równocześnie, że ofiarodawca fotografii wśród młodych ludzi rozpoznał swego ojca Andrzeja Kołpowskiego - to chłopak w czapce w drugim rzędzie, patrząc od
prawej.
							
Edmund Lubawy

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

Grudzień 2018
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KALENDARZ WYBRANYCH
IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH 2019*
10 marca - V zawody w kolarstwie przełajowym Cyclocross Gogol MTB
23 marca - Rozpoczęcie sezonu turystycznego z „Puszczą Zielonką”
6 kwietnia - VIII Rajd Rowerowy w Nieznane
11 maja - VI Skockie Przełaje i IV Mistrzostwa Nordic Walking
12 maja - V zawody w kolarstwie górskim Bike Cross Maraton Gogol MTB
1 czerwca - XII Rodzinny Rajd Rowerowy na Dzień Dziecka z TĘCZĄ
8 czerwca - V rajd rowerowy szosa SKOCKA 100
6 lipca - V Rajd Rowerowy na Orientację
13 lipca - I Festiwal Nordic Walking z Doliną Wełny”- NOWOŚĆ
15 września - II Skoki Cross Duathlon
21 września - III rajd rowerowy Dzień bez Samochodu
29 września - III Bieg Podkowy + II Biegi Dzieci
27 października - IV Półmaraton Skoki - Wągrowiec

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

Organizator MiG Skoki

