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XI Gala
Po rocznej przerwie, 5 listopada br., wróciła do skockiej hali Gala Produktów Regionalnych ale już pod nową nazwą XI Gala Rzeczy Ciekawych czyli „FIKSMATYNTA zez naszygo fyrtla”. Nazwa nowa ale impreza ta sama, jej forma
wypracowana przez lata nie zmieniła się, jedyne co zawsze się zmienia to wystawcy, którzy na nią przyjeżdżają, jedni
od lat, inni dopiero po raz pierwszy.
Ale wróćmy jeszcze do nazwy FIKSMATYNTA. Co to takiego? Słowo to pochodzi z gwary poznańskiej i zostało już trochę
zapomniane, a oznacza drobiazgi, różności, rzeczy, których
nie potrafimy dokładnie nazwać. Stwierdzenia „zez naszygo
fyrtla” chyba w naszym regionie nie trzeba tłumaczyć.
Wystawcy o nas nie zapomnieli, zgłosiło się ich znacznie więcej,
niż mogło się zaprezentować. Różnorodność rzeczy, jakie pokazywali, doskonale przedstawiają zdjęcia; warte podkreślenia jest
również to, że była to niezwykle smaczna Gala. Oprócz przepysznych wypieków, chlebów czy miodów można było znaleźć na niej
smakowite sery, wiejskie kiełbasy, szynki i inne przetwory mięsne.
Po hali roznosił się też aromat wędzonych ryb.
Wystawcy z gminy Skoki to:
1. Elżbieta Kamińska ze Skoków – rękodzieło artystyczne
2. Świetlica Terapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Skokach - prace podopiecznych
3. Jarosław Kołb z Kakulina - „Pasieka Trzy Sady”
4. Czesława Kiełczewska z Łosińca - obrazy olejne
5. Cezary Fliszkiewicz z Potrzanowa - Gospodarstwo Pasieczne
6. Hanna Zaranek z Grzybowa - płaskorzeźby
7. Weronika Grab - Bejma z Łosińca - firma Fogelka
8. Tomasz Obst - Black Fox Survival Szkoła Przetrwania
ze Skoków
9. Koło Gospodyń Wiejskich z Potrzanowa
10. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów
w Skokach
Kulinarny charakter imprezy podkreślił także II Konkurs
Kulinarny „Smaki 7 Ryb” zorganizowany przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Bartosza Wołkowa, w składzie Dorota Knopczyńska – prezes Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz Ryszarda Kobus
oceniała 7 gotowych potraw z ryb przygotowanych przez mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia.
I miejsce wywalczył „Dorsz pod pierzynką” przygotowany przez
Stowarzyszenie Pisanki z Runowa w Gminie Wągrowiec.
II miejsca zdobył „Prawdziwie domowy paprykarz” przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kobylca, Gmina Wągrowiec.
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III miejsce to „Zupa krem z ryby z sosem chrzanowym” przygotowana przez Monikę Zawierowską - Srocką z Rybna Wielkiego
z gminy Kiszkowo. Zwycięzcy oprócz pamiątkowych dyplomów
otrzymali także nagrody pieniężne.
Wystawcy podczas Gali brali również udział w konkursach.
Pierwszym z nich był konkurs na „Najlepszego Wystawcę”
gdzie komisja konkursowa w składzie: Zofia Zawol, były wieloletni dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, Aleksandra
Podemska, artysta plastyk oraz etnolog Wiesława Gruchał przyznała 5 nagród, oceniając wystawców pod kątem artystycznym,
etnologicznym i ogólnej aranżacji stoisk.
I miejsce - Dąbrówka Suszek z Promienka - rękodzieło
artystyczne.
II miejsce - Koło Hafciarskie przy Muzeum Regionalnym
w Wągrowcu.
III miejsce - Katarzyna Maćkowiak - Artystyczna Pracownia
Witraży z Czerwonaka.
IV miejsce - Henryka i Zdzisław Giwer - rękodzielnicze wyroby
z drewna - Giwer Art. z Wałcza.
V miejsce - Aniela Wierzbińska z Garbatki - robótki szydełkowe.
Publiczność też miała coś do powiedzenia. Każdy mógł oddać
głos na ulubione stoisko. Nagrodę Publiczności, zdobywając sympatię 99 głosujących, zdobyło stoisko Świetlicy Terapeutycznej
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach. Wszystkie nagrody oraz podziękowania dla pozostałych wystawców wręczył burmistrz Tadeusz Kłos.
Gala to także warsztaty rękodzielnicze, skierowane głównie do
dzieci. Można było m.in. własnoręcznie pomalować drewniane
elementy ozdobne, zrobić własną biżuterię, nauczyć się szydełkować czy wytoczyć wazonik lub inny element z gliny na prawdziwym kole garncarskim.
Frekwencja wystawców i odwiedzających dopisała, między
innymi za sprawą wspaniałych występów artystycznych. Jako
pierwsza wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w
Skokach pod batutą Artura Pokorzyńskiego. Nie mogło w Skokach
zabraknąć Skoczków, które przygotowane przez panie Katarzynę Duksztę i Małgorzatę Wiśniewską zaprezentowały się w kilku
odsłonach. Publiczności przypadł do gustu także występ młodego skoczanina Jacka Mani, który gwarą poznańską zaprezentował
wiersz Marii Malinowskiej „Legenda o moim małym miasteczku”.
Gwiazdą wieczoru był folkowy zespół „Żmije” z Podkarpacia.
XII Gala już za rok, 4 listopada 2018 r. Serdecznie zapraszamy!
Karolina Stefaniak

Listopad 2017
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Powitania i pożegnania
Przyszli na świat i znaleźli się
w naszej społeczności:

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

Patelska Celina

ur. 13.10.2017 r.

Brajewska Stanisława r.1942 Roszkowo,

zm. 11.10.2017 r.

Marciniak Marcelina

ur. 17.10.2017 r.

Solecki Jerzy r.1947 Potrzanowo,

zm. 11.10.2017 r.

Libner Anastazja

ur. 11.09.2017 r.

Twardowska Antonina r.1918 Szczodrochowo,

zm. 19.10.2017 r.

Foińska Maria

ur. 23.10.2017 r.

Ziarkowski Jarosław r.1971, Skoki

zm. 22.10.2017 r.

Szturmiński Piotr

ur. 23.10.2017 r.

Nowak Maria r. 1937 Skoki,

zm. 09.10.2017 r.

Nowak Józefa r.1959 Jagniewice,

zm. 24.10.2017 r.

Brokowski Ryszard r.1956 Skoki,

zm. 24.10.2017 r.

Krugiełka Bronisław r.1935 Grzybowo,

zm. 06.11.2017 r.

Ćwiek Krystyna r.1938 Skoki,

zm. 06.11.2017 r.

Juskowiak Andrzej r.1954 Skoki,

zm. 06.11.2017 r.

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości
ze swych „milusińskich”, a im samym wspaniałego
dzieciństwa i szczęśliwej przyszłości!
„WIADOMOŚCI SKOCKIE”
Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki
Redaguje Kolegium w składzie:
Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych gminy Skoki.

Wyrażając współczucie pogrążonym
w żałobie rodzinom wierzymy,
że na zawsze pozostaną w pamięci.

Redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,
tel. 61 8925 800. Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora,
Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78.
Opracowanie graficzne i skład: Fireball Sp. z o.o.

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

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

16 grudnia /sobota/
godz 19:00

Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa
w Skokach

POZNAŃSKI CHÓR KAMERALNY
COLLEGIUM CANTORUM

MAŁGORZATA KWAŚNIK - CHMIELEWSKA - DYRYGENT, FORTEPIAN
ELIZA KOWALSKA - SOPRAN
JAROSŁAW KOSTKA - FORTEPIAN
PIOTR WIŚNIEWSKI - KONTRABAS
PROWADZENIE KONCERTU - TERESA KACZMAREK

zapraszają:
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach

Informacje

o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI RADY
MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
XXXIII sesja Rady Miejskiej
24 października 2017 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej Gminy
Skoki. Rada w pełnym składzie, z udziałem 15 radnych, obradowała pod
przewodnictwem Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełniła radna Maria Kozłowska.
W rezultacie rozpatrywanych spraw i prowadzonych obrad Rada podjęła 17 następujących uchwał: 		
1. Uchwałę nr XXXIII/243/2017 w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023”.
Uchwałą tą Rada przyjęła opracowany przy udziale mieszkańców „Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023”. „Program”
określa działania, które samorząd gminny będzie podejmować w oparciu
o zintegrowaną i zrównoważoną strategię, ograniczającą wysoką koncentrację problemów gospodarczych, przestrzennych i społecznych na wyznaczonych obszarach miasta i gminy. Posiadanie takiego „Programu” jest
warunkiem przy ubieganiu się o dotacje ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji zadań w nim przewidzianych.
2. Uchwałę nr XXXIII/244/2017 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki.
Uchwałą tą Rada przyjęła opracowanie pt. „ Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Skoki” oraz stwierdziła, że:
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Skoki przyjęte przez Radę Miejską uchwałą nr XLVI/279/10 z
dnia 24.06.2010 r. nadal jest aktualne.
- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowują aktualność w całości.
Równocześnie uwzględniając wyniki wymienionego opracowania Rada
postanowiła:
- w perspektywie najbliższych lat podjąć działania związane z aktualizacją
zapisów obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego celem dostosowania do zmian w przepisach prawa;
- ukończyć sporządzane obecnie plany zagospodarowania przestrzennego;
- kontynuować opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów wyłączonych z zabudowy;
- przystępować sukcesywnie do opracowywania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wyznaczonymi kierunkami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym
w pierwszej kolejności dla miasta Skoki i wsi Potrzanowo. 			
3. Uchwałę nr XXXIII/245/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
część miejscowości Potrzanowo.
Omawianą uchwałą Rada zadecydowała o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część
miejscowości Potrzanowo w rejonie ulicy Włókna i Stare Potrzanowo.

Omawianą uchwałą Rada stwierdziła, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w
Skokach stała się szkołą ośmioletnią.
6. Uchwałę nr XXXIII/248/2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Poznań a gminą Skoki w zakresie usług edukacyjnych.
Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do zawarcia z Miastem Poznań
porozumienia międzygminnego w zakresie usług edukacyjnych określonych
w załączniku do uchwały.
7. Uchwałę nr XXXIII/249/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Antoniewskiej i ulicy
Brzoskwiniowej.
Omawianą uchwałą Rada zadecydowała o przeznaczeniu do sprzedaży 5
działek komunalnych położonych w Skokach, przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
8. Uchwałę nr XXXIII/250/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Polnej.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego 2 działek komunalnych przy ul. Polnej w Skokach. Działki
te w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Skoki” określone zostały jako „obszary rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowych z funkcją produkcyjną jako uzupełniającą”.
9. Uchwałę nr XXXIII/251/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Topolowej.
Wymienioną uchwałą Rada przeznaczyła do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich, działki komunalne nr 1389/4 o powierzchni 0,0011 ha i nr 1389/6 o powierzchni
0,0054 ha oraz nr 1389/5 o powierzchni 0,0034 ha.
10. Uchwałę nr XXXIII/252/2017 w sprawie zmiany uchwały nr
XXVIII/208/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na
zadania związane z dofinansowaniem przebudowy dróg powiatowych na
terenie gminy Skoki.
W związku z zawiadomieniem Powiatu Wągrowieckiego, że na ogłoszone
przez powiat 3 postępowania przetargowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1653P odcinek ulica Parkowa w mieście Skoki, na realizację którego
gmina Skoki deklarowała partycypację w wysokości 306.000 zł, nie wpłynęła żadna oferta i powiat był zmuszony od realizacji tego zadania odstąpić,
Rada niniejszą uchwałą dokonała zmiany postanowienia swej uchwały nr
XXVIII/208/2017. Zmiana ta polega na stwierdzeniu, że kwota pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Wągrowieckiemu ulega zmniejszeniu o kwotę
306.000 zł.
11. Uchwałę nr XXXIII/253/2017 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości.
Uchwałą tą Rada ustaliła stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości
jakie obowiązywać będą w roku 2018 na terenie Gminy Skoki.
Z uwagi na to, że jej postanowienia dotyczą wszystkich posiadaczy nieruchomości, uchwałę tę omawiamy w artykule pt. „Podatki i opłaty lokalne w
roku 2018”.

4. Uchwałę nr XXXIII/246/2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.
Uchwałą tą Rada stwierdziła zakończenie z dniem 31 sierpnia 2017 r. działalności Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

12. Uchwałę nr XXXIII/254/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Omawianą uchwałą Rada ustaliła wysokość stawek podatku od środków
transportowych, które obowiązywać będą na terenie Miasta i Gminy Skoki od
1 stycznia 2018 roku.

5. Uchwałę nr XXXIII/247/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach.

13. Uchwałę nr XXXIII/255/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2018.
Uchwałą tą Rada obniżyła z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt
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średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego określoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres dwóch kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
14. Uchwałę nr XXXIII/256/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki instrumentem płatniczym.
Uchwałą tą Rada postanowiła, że podatki stanowiące dochody budżetu
Miasta i Gminy Skoki będzie można płacić za pomocą kart płatniczych.
15. Uchwałę nr XXXIII/257/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Omawianą uchwałą Rada postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy
do kwoty 1.800.000 zł przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją inwestycji:
- przebudowa drogi gminnej w Potrzanowie - 700.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie - 400.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Łosińcu - 400.000 zł,
- wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku
szkolnym w Rejowcu - 300.000 zł.
Kredyt zaciągnięty zostanie na okres 15 lat, a jego spłata wraz z odsetkami
następować będzie sukcesywnie z dochodów własnych gminy.
16. Uchwałę nr XXXIII/258/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale budżetowej na 2017 rok.
Uchwałą tą Rada zmniejszyła dochody budżetu na rok 2017 o kwotę
114.604,25 zł, przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków budżetu o kwotę
1.146.484 zł.
W rezultacie tych zmian szczegółowo omówionych w uzasadnieniu oraz
w załączniku do uchwały budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2017 wynosi
50.715.034,98 zł po stronie dochodów oraz 55.294.244,67 zł po stronie wydatków.
17. Uchwałę nr XXXIII/259/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036.
Uchwałą tą Rada wprowadziła zmiany wynikłe ze swej uchwały nr
XXXIII/258/2017 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata
2017-2036.
Podjęcie w/w uchwał poprzedziło wysłuchanie i przyjęcie przez Radę:
- informacji przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji Rady o
działalności w okresie międzysesyjnym,
- sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym,
- informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I
półrocze 2017 roku,
- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2017-2036 za I półrocze 2017 roku.
Po podjęciu w/w uchwał, w dalszej części obrad Rada przyjęła też:
- informację przewodniczącego Rady Miejskiej dot. oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej i Burmistrza za 2016 rok,
- informację Burmistrza dot. oświadczeń majątkowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Skoki zobowiązanych do
złożenia oświadczeń,
- informację Burmistrza o wyznaczeniu jednostek organizacyjnych zobowiązanych do wykonywania pracy przez skazanych w ramach ograniczenia
wolności i pracy społecznie użytecznej.
W wolnych wnioskach:
- radny Jerzy Dembiński poruszył problem porzucanych odpadów przy
drodze Sławica – Rejowiec oraz wnioskował o interwencję w sprawie uruchomienia przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej 196 w okolicach
ronda w Sławicy,
- mieszkaniec Potrzanowa Władysław Barełkowski w imieniu członków
Stowarzyszenia „Natura Potrzanowo”, nawiązując do postanowień Rady w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
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wania przestrzennego części miejscowości Potrzanowo, podziękował burmistrzowi i radnym za podjęte działanie, które pogodzi hodowlę zwierząt
z budownictwem mieszkaniowym na terenie wsi. Rozwiązanie to może być
przykładem dla innych gmin.
Wszystkie podjęte uchwały oraz materiały będące przedmiotem obrad
Rady wraz z protokołem sesji znajdują się do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki na stanowisku ds. Rady i jej organów - pokój nr 8.
								
Edmund Lubawy

PODATKI I OPŁATY
LOKALNE w 2018 r.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie „Uchwały Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XXXIII/253/2017
z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości” następuje wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o 1,9% , a poszczególne stawki tego podatku na terenie gminy Skoki w roku 2018 wynosić będą:
I. Od gruntów:				
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1m2
powierzchni;
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni;
3) zabudowanych zajętych pod budynki rekreacji indywidualnej (letniskowe) i niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę letniskową z wyjątkiem gruntów zajętych pod budynki wykorzystywane do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkaniowych na pobyt stały – 0,47 zł od 1m2 powierzchni;
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.
1023 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1m2 powierzchni;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20
zł od 1m2 powierzchni.
II. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,48 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
2) a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń zajętych na cele socjalne dla pracowników, magazynowe i garaże – 13,04 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
b) wyłączonych w pkt. 2 a) - zajętych na cele socjalne dla pracowników, magazynowe i garaże – 11,88 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – 4,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym:
a) rekreacji indywidualnej, letniskowych, garaży i budynków gospodarczych usytuowanych na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych z wyjątkiem budynków wykorzystywanych dla zaspokojenia podstawowych potrzeb
mieszkaniowych na pobyt stały – 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
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b) rekreacji indywidualnej, letniskowych wykorzystywanych dla zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych na pobyt stały, usytuowanych na
terenach rekreacji indywidualnej lub zabudowy letniskowej – 0,48 zł od 1m2
powierzchni użytkowej;
c) altan i innych obiektów budowlanych położonych na terenie rodzinnych
ogrodów działkowych – 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
d) garaży nie wymienionych w ust. 2 pkt.2 lit b oraz budynków gospodarczych i inwentarskich – 4,08 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
e) innych, nie wymienionych w ust. 2 pkt.5 lit. a), b), c), d), w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
III. Od budowli – 2 % ich wartości.
Zwolnione od podatku od nieruchomości w 2018 r. będą:
- budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej i przeciwpożarowej oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu.
PODATEK ROLNY
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2017 r. ustalił średnią cenę skupu żyta za okres dwóch kwartałów na kwotę 52,49 za 1 dt (jest ona podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 r.)
„Uchwałą nr XXXIII/255/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok
2018” Rada Miejska obniżyła w/w kwotę do 52,00 zł za 1 dt.
Oznacza to, że w 2018 r. podatek rolny na terenie miasta i gminy Skoki
wynosił będzie:
- 130 zł za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym;
- 260 zł za 1 ha fizyczny gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw
rolnych, czyli podatek ten pozostanie na poziomie z roku 2017.

Kolejne spotkanie
burmistrza z mieszkańcami
Gospodarka zasobami - pod tym szeroko pojętym hasłem odbyło się kolejne spotkanie burmistrza Tadeusza Kłosa z mieszkańcami gminy Skoki w
piątkowy wieczór 27 października 2017 r.
W pierwszej części spotkania burmistrz przedstawił zebranym zasoby lokalowe i gruntowe, jakie ma gmina Skoki. Aktualnie w posiadaniu gminy jest
109 lokali mieszkalnych, w tym 16 lokali socjalnych, 6 lokali użytkowych i 16
świetlic. Zasób ten wzrośnie w przyszłym roku o kolejne 12 lokali mieszkalnych, w związku z trwającą budową budynku komunalnego na ulicy Topolowej. Burmistrz zwrócił uwagę na fakt, że większość z istniejącego zasobu
lokalowego wymaga nakładów remontowych lub przeprowadzenia kapitalnego remontu. Rosnące potrzeby mieszkaniowe wymuszają na gminie szukania rozmaitych rozwiązań, w tym adaptacji istniejących, niezagospodarowanych części budynków do warunków mieszkalnych, a to pociąga za sobą
wysokie koszty. Z drugiej zaś strony burmistrz opowiedział o zaległościach
czynszowych, które wynoszą już ponad 135 tys. złotych i o trudnościach w
wyegzekwowaniu tych należności od najemców. Burmistrz przedstawił również zebranym wielkość nakładów finansowych, jakie gmina ponosi w związku z gospodarką odpadami. Nakłady te z roku na rok rosną, a niestety ściągalność opłat za śmieci maleje.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Wysokość podatku od środków transportowych obowiązującego w roku 2018 na terenie miasta i gminy Skoki, Rada ustaliła w swej „Uchwale nr
XXXIII/254/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych”.
Stawki tego podatku dla poszczególnych rodzajów środków transportowych zainteresowani znajdą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki
w internecie na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl. Uchwała ta została
też opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 października 2017 r. - poz. 6753.
OPŁATA TARGOWA
Stawki opłaty targowej w roku 2018 pozostaną niezmienione i będą na
poziomie ustalonym „Uchwałą nr XIV/ 81/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej” tzn., że obowiązywać będą dwie stawki opłaty targowej uzależnione od rodzaju sprzedawanych produktów, a mianowicie:
- 18,00 zł przy sprzedaży produktów rolnych,
- 30,00 zł przy sprzedaży artykułów pozostałych.
W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwe są dwie stawki opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.				
PODATEK LEŚNY
Rada Miejska postanowiła nie wprowadzać odrębnych uregulowań dla
podatku leśnego. W tej sytuacji w roku 2018 dla obliczenia podatku leśnego obowiązywać będą średnie ceny sprzedaży drewna ustalone w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października
2017 r. w wysokości 197,06 zł za 1 m3 drewna. Oznacza to, że stawka podatku leśnego w roku 2018 wynosić będzie 43,3532 zł/ ha.
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Rada Miejska postanowiła, że w roku 2018, podobnie jak w latach minionych, na terenie miasta i gminy Skoki nie będzie obowiązywał podatek
od posiadania psów.
Edmund Lubawy

W dalszej kolejności przedstawiony został zasób gruntowy, który wynosi
blisko 640 ha. Większość z tych gruntów to drogi, użytki orne oraz lasy. Pod
zainwestowanie natomiast pozostało gminie Skoki około 50 ha. Są to grunty
rozproszone po całej gminie, duża ich część przeznaczona zostanie pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe.
W nawiązaniu do tego tematu pani Monika Wysocka, pracownik Urzędu
Miasta i Gminy Skoki, omówiła procedurę i skutki uchwalenia miejscowych
planów zagospodarowania terenu.
W dalszej części spotkania omówiona została „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Skoki”. Dokument ten został przyjęty
uchwałą nr XXXIII/244/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24.10.2017 r.
Niniejsza analiza obejmuje przedział czasowy od 01.01.2011 r. do 31.07.2017
r. Na dzień sporządzenia analizy na terenie gminy Skoki obowiązuje 36 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują ok. 390
ha, pokrywając ok. 1,96% powierzchni gminy. W trakcie opracowania są dwa
kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
- dla obszaru wokół stacji kolejowej w Sławie Wlkp. i wzdłuż fragmentu linii
kolejowej nr 356 w Skokach,
- dla obszaru wokół dworca kolejowego w Skokach i wzdłuż fragmentu linii
kolejowej nr 356 w Roszkowie.
W okresie od 01.01.2011 r. do 31.07.2017 r. wydano łącznie 951 decyzji o
warunkach zabudowy i 115 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Najwięcej decyzji o warunkach zabudowy w analizowanym terenie
wydano dla obrębu Skoki i obrębu Potrzanowo. Ponad 70% decyzji dotyczyło
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W części tzw. dyskusyjnej rozmawiano m.in. o planowanym parkingu przy
Szkole Podstawowej w Skokach.
Adrianna Urbaniak i Monika Wysocka
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Obwody szkół prowadzonych na terenie gminy Skoki
Na terenie gminy Skoki działają dwie szkoły podstawowe. Jedną z nich jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, która z dniem 1 września
2017 r. stała się szkołą obwodową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII. Granice obwodu tej szkoły wyznaczają następujące miejscowości: Antoniewo Górne,
Antoniewo Leśniczówka, Antoniewo, Bliżyce, Brzeźno, Budziszewice, Glinno, Gozdowiec, Jagniewice, Kakulin, Kuszewo, Nadmłyn, Niedarzyn, Potrzanowo, Rakojady, Roszkówko, Rościnno, Skoki, Wysoka. Dodatkowo, wyłącznie dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – filia Lechlin i Rejowiec, szkoła
obejmuje swym obwodem następujące miejscowości: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Chociszewko, Chociszewo, Grzybowice, Grzybowo, Ignacewo, Lechlin, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Miączynek, Młynki, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany oraz Szczodrochowo.
Drugą publiczną szkołą podstawową, działającą na terenie gminy Skoki, jest Szkoła Podstawowa w Jabłkowie z filiami w Lechlinie, Rejowcu i Pawłowie Skockim, prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” w Jabłkowie. Również ta szkoła z dniem 1 września 2017 r. stała się szkołą ośmioletnią, przy czym jej
filie, w Lechlinie i Rejowcu, są w strukturze organizacyjnej klas I-VI. Szkoła ta ma również wyznaczony obwód składający się z następujących miejscowości: Chociszewko, Chociszewo, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Grzybowice, Grzybowo, Ignacewo, Jabłkowo, Lechlin, Lechlinek, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Miączynek,
Młynki, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Pomorzanki, Raczkowo, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo, z wyłączeniem
uczniów klas VII i VIII szkoły – filia Lechlin i Rejowiec, zamieszkałych w miejscowościach: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Chociszewko, Chociszewo, Grzybowice,
Grzybowo, Ignacewo, Lechlin, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Miączynek, Młynki, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany oraz Szczodrochowo.
Młodzież gimnazjalna, zamieszkała na terenie gminy Skoki, w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 będzie realizować swój obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, albowiem z dniem 31 sierpnia 2017 r. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach zakończyło swoją działalność. Uczniowie kontynuują naukę wg programu gimnazjum i otrzymają świadectwa jego ukończenia.
Przypominamy, że rodzice/opiekunowie prawni dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: dopełnienia czynności związanych ze
zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne a także zapewnienia dziecku warunków umożliwiających
przygotowanie się do zajęć.
								
Beata Nowak-Szmyra

Stan realizacji zadań
oświatowych w gminie Skoki

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do
31 października każdego roku zobowiązany jest do przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Raport taki zawiera szczegółowe informacje za dany rok szkolny w zestawieniu z danymi z dwóch lat
ubiegłych.
Jak można zaobserwować, z roku na rok dochody gminy Skoki rosną, wzrastają również wydatki. Coraz wyższa jest również ogólna kwota subwencji oświatowej otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych w danym roku budżetowym. Niestety, kwota ta w przeliczeniu na
jednego ucznia, uczęszczającego do szkół prowadzonych na terenie gminy
Skoki sukcesywnie maleje. Ponieważ zauważalny jest również spadek ilości
urodzeń w naszej gminie od kilku lat przygotowywane są plany pracy szkół i
przedszkoli, które są dostosowywane do istniejącej sytuacji demograficznej.
Od dłuższego czasu trwają również prace nad poprawą efektywności organizacyjnej szkół, obniżeniem kosztów kształcenia, lecz przede wszystkim
podniesieniem poziomu nauczania. Praca ta co roku ma swoje odzwierciedlenie w arkuszach organizacyjnych poszczególnych szkół i przedszkoli. Sukcesem jest spadający z roku na rok koszt kształcenia ucznia, przy jednoczesnym
wzroście wyników nauczania.
Bardzo cieszy fakt, że w tym roku szkolnym 2016/2017 uczniowie gimnazjum osiągnęli lepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Średni wynik z języka polskiego był wyższy niż w powiecie i województwie, natomiast z historii,
wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego podstawowego i rozszerzonego, osiągnięty wynik był wyższy niż średni wynik w powiecie.
Jeżeli chodzi o najmłodszych mieszkańców gminy, to w roku szkolnym
2016/2017 wychowaniem przedszkolnym objętych było łącznie 408 dzieci
w wieku od 3 do 6 lat. Wskaźnik, określający ilość dzieci uczęszczających do
przedszkoli w naszej gminie, jest bardzo wysoki i kształtuje się na poziomie
89%.
Podkreślić należy, że na terenie gminy Skoki działają aż cztery przedszkola, w tym dwa publiczne i dwa niepubliczne, które zapewniają miejsca dla
wszystkich chętnych dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Więcej szczegółowych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
w gminie Skoki można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.skoki.nowoczesnagmina.pl, w zakładce: „Informacja o stanie realizacji
zadań oświatowych”, gdzie odsyłam wszystkich zainteresowanych.
				
Beata Nowak-Szmyra
Listopad 2017

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

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

Nasze zdrowie zależy od jakości środowiska, w którym żyjemy.
Zadbaj o zdrowie swoje i swych bliskich.
Nie narażaj siebie i ich na choroby,
bezmyślnie spalając śmieci!
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Informacje

o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

Gmina Skoki dba o potrzeby
mieszkańców
W trakcie 2017 roku gmina Skoki, spełniając cele zawarte w „Programie
współpracy z organizacjami pozarządowymi”, ogłosiła konkursy na realizację zadań publicznych. Priorytetem dla gminy było poszerzenie oferty sportowo - rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, ochrona i promocja
zdrowia oraz poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Konkurs

Wysokość środków
przeznaczonych
przez gminę Skoki

Realizator projektu

Uczestnicy zadania

Czas trwania
zadania

Działalność
sportowo- rekreacyjna.
Zajęcia z zakresu kultury
fizycznej.

140.000,00 zł

Stowarzyszenie Klub Sportowy
Wełna

dorośli/młodzież/dzieci z terenu
gminy Skoki

01.01.2017-31.12.2017

Dodatkowe zajęcia sportowe,
plastyczne, muzyczne,
profilaktyczne.

7.350,00 zł
9.070,22 zł

UKS Olimpijczyk
Stowarzyszenie
Edukacyjne Tęcza

dzieci/ młodzież uczęszczająca do
szkół podstawowych na terenie
gminy Skoki

08.05.2017-27.10.2017
01.05.2017-30.11.2017

Ochrona i promocja zdrowia.

20.000,00 zł

Stowarzyszenie im. ks. Jerzego
Niwarda Musolffa

chorzy w terminalnym stadium
choroby nowotworowej z terenu
gminy Skoki

15.01.2017-30.04.2017

Wspomaganie rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych.

35.000,00 zł

Stowarzyszenie Wspierania
Rodziny i Dziecka Alia

seniorzy z terenu gminy Skoki

01.01.2017-31.12.2017

Wypoczynek letni
dzieci i młodzieży.

25.000,00 zł

Stowarzyszenie Wsperania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych
im. Teresy Kras

dzieci w trudnej sytuacji materialnej
z terenu gminy Skoki

24.06.2017-31.08.2017

Łącznie na realizację programu współpracy gmina Skoki w 2017 roku przeznaczyła 236.420,22 zł.
Kinga Pilna

Zintegrowany Punkt Przesiadkowy w Skokach
ruszy od 1 stycznia 2018 r.
Przy dworcu kolejowym w Skokach trwają końcowe prace budowlane
związane z budową Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego, na dofinansowanie którego władzom naszej gminy udało się pozyskać środki z funduszy unijnych (WRPO 2014-2020).
W ramach całego zadania wykonana została między innymi nawierzchnia
ulicy Dworcowej wraz z chodnikami i zatoką autobusową oraz parking na
przeszło 100 miejsc postojowych. Zgodnie z założeniami Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 koniecznym jest
uruchomienie przedmiotowego Punktu Przesiadkowego do końca bieżącego
roku.
Dzięki zainstalowanemu oświetleniu i monitoringowi plac parkingowy zapewni możliwość bezpiecznego i bezkolizyjnego parkowania samochodów.
Zadaszona wiata przystankowa oraz położony w odległości 50 m budynek
dworca zapewni odpowiednie warunki oczekiwania na autobusy komunikacji zbiorowej lub też busy zakładowe. Wybudowana pomiędzy budynkiem
dworca a parkingiem wiata rowerowa pozwoli na bezpieczne pozostawienie
rowerów.
Władze naszej gminy mają nadzieję, że dzięki powstaniu Zintegrowanego
Punktu Przesiadkowego, po przeniesieniu przystanków autobusowych od 1
stycznia 2018 r. bardzo zyska przestrzeń publiczna Placu Powstańców Wielkopolskich oraz Placu Strażackiego.
Artur Nowakowski
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Ostatnie inwestycje 2017 r.
Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc rozpoczął przebudowę wjazdu do
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. Oprócz nowej nawierzchni
jezdni z kostki betonowej powstanie przy siedzibie zakładu 27 miejsc parkingowych a cały teren inwestycji zostanie oświetlony. Koszt przedsięwzięcia to
525 209,76 zł a termin zakończenia robót ma przypaść na połowę grudnia br.

W procedurze przetargowej wybrano wykonawców rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki. Na ul. Kościuszki powstanie nowa nitka
wodociągu o długości 585 m, którą wybuduje firma AQUANET Mieścisko za
kwotę 47 970,00 zł. Również na ul. Wczasowej za kwotę 32 992,38 zł został
wydłużony wodociąg o kolejne 217 m przez firmę TK Instalacje z Wiatrowa.
Zainteresowanych budową infrastruktury wodociągowej było 5 firm.
Przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawców remontu dróg gruntowych na terenach mieszkaniowych w Skokach i Sławie Wlkp. Nawierzchnia ulicy Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Wiśniowej w
Skokach o łącznej długości 545 m zostanie utwardzona kruszywem ceglano
– betonowym o grubości 15 cm przez firmę Usługi Transportowo–Koparkowe
ze Skoków za kwotę 49 950,00 zł. Natomiast w Sławie Wlkp. ulice Niebieska
i Fioletowa na długości 762 m również zostaną wyremontowane kruszywem
przez firmę Publiczny Towarowy Transport Drogowy z miejscowości Budziszewko. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 7 potencjalnych wykonawców a cena najtańszej oferty wyniosła 54 900,00 zł.
Dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych wykonawców cieszyło się
postępowanie przetargowe dotyczące budowy chodnika w Glinnie. Na ogłoszony przetarg wpłynęło 6 ofert z cenami wynoszącymi od 110 997,00 zł do
kwoty 245 989,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WBR–SERWIS z
miejscowości Pakszyn, z którą została zawarta umowa. Rozpoczęcie prac drogowych nastąpi w połowie listopada br. Zakresem robót objęta jest budowa
chodnika na powierzchni 666,5 m2.
We wsi Roszkówko na odcinku drogi prowadzącej do obiektu stacji uzdatniania wody zostanie jeszcze w bieżącym roku ułożona nawierzchnia bitumiczna. Wykonawcą robót będzie firma Technika Asfaltowa z miejscowości
Nekla. Koszt zadania został wyceniony w złożonej ofercie przetargowej na
kwotę 400 470,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to połowa grudnia br.
Adam Zdanowski

„Życie to nie teatr …..”
		

-Edward Stachura-

Spotkanie sołtysów
8 listopada 2017 r. odbyło się cykliczne zebranie sołtysów z naszej gminy.
Na początku spotkania burmistrz Tadeusz Kłos poinformował o zamierzeniach inwestycyjnych na rok 2018 dotyczących poszczególnych samorządów wiejskich, które uwzględnione zostały w przyszłorocznym budżecie.

Dyrektor biblioteki – Elżbieta Skrzypczak - zapoznała sołtysów z organizacją imprezy – „Mikołaj w Skokach”. Centrum Mikołajkowym pozostanie
oczywiście hala sportowa, do której zaproszone zostały wszystkie dzieci. Nie
wyklucza się jednak organizacji imprez w poszczególnych sołectwach, tam
również dotrą słodkie upominki.
W związku z nadchodzącym końcem roku sołectwa powinny rozliczyć się z
pozostających do ich dyspozycji środków finansowych. O przyspieszenie tych
działań oraz opisanie zamierzeń na rok 2018 apelowała Aleksandra Kamińska - skarbnik gminy Skoki.
Omówiono sprawy związane z ochroną środowiska. Pracownicy referatu
zwrócili uwagę na rozpoczęte kontrole ilości nieczystości płynnych wywożonych z poszczególnych posesji. Analiza kwartalnych sprawozdań sporządzanych przez firmy wywożące nieczystości będzie porównywana z ilością ścieków z danej nieruchomości. Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem
odbywa się wywóz odpadów wielkogabarytowych, zwrócono uwagę na lawinowy wzrost liczby kontenerów wywożonych z terenów wiejskich. Wybrany
również został wykonawca „akcji zimowej „2017/2018”; jest to po raz kolejny firma pani Justyny Włodarczyk z siedzibą w Łaziskach. Wykonawca jest
przygotowany do prac związanych z likwidacją oblodzeń, dysponuje również
sprzętem do usuwania śniegu z dróg gminnych.
Przypomniano sołtysom o ustalonych standardach utrzymania zimowego
dróg i zaapelowano do kierowców o odpowiednie przygotowanie pojazdów,
w szczególności założenie odpowiedniego ogumienia.
Na koniec burmistrz zaprosił sołtysów na kolejne zebranie, będzie to spotkanie opłatkowe.
Ryszard Kobus

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz Gminny Koordynator ds. Uzależnień
serdecznie zapraszają wszystkich pasjonatów sztuki teatralnej oraz osoby,
których sercom bliskie są problemy społeczne na

Jubileuszowy X Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych
7-8 grudnia 2017 r.
sala Biblioteki Publicznej w Skokach, ul. Ciastowicza 11
07.12.2017 r. od godziny 09:30
występować będą młodzieżowe grupy teatralne ze szkół, placówek oświatowych i świetlic.
08.12.2017 r. od godziny 09:00
występować będą dziecięce grupy teatralne z przedszkoli, szkół i świetlic.
Listopad 2017
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POSTĘPOWANIE PRACOWNIKÓW OŚWIATY
W SYTUACJI UZYSKANIA INFORMACJI
O WYSTĘPOWANIU PRZEMOCY W RODZINIE
Działania przedstawicieli
oświaty
Działania interwencyjne przedstawiciela oświaty w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa osoby/osób doświadczających przemocy w rodzinie obejmują: zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec
dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania
z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) „Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), zstępny (dzieci, wnuki, prawnuki
itd.), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu (rodzice, dziadkowie małżonka) osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”.
Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się
formularz „Niebieska Karta – B”. Jeżeli jest to dziecko, formularz „Niebieska
Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu
albo osobie, która zgłosiła podejrzenie. Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia procedury.

Inne działania
pracownika oświaty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poinformowanie o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki oświatowej
wezwanie do szkoły na rozmowę rodziców/opiekunów dziecka
stosujących przemoc
poinformowanie o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy
przy absolutnym zachowaniu reguł bezpieczeństwa dziecka
niezwłoczne powiadomienie policji lub prokuratora o powzięciu
podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem
przemocy w rodzinie
w sytuacji podejrzenia, że powrót dziecka do domu zagraża jego
bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu, powiadomienie policji, celem
przewiezienia dziecka w bezpieczne miejsce
w sytuacji konieczności zapewnienia pomocy lekarskiej - wezwanie
pogotowia ratunkowego
opracowanie planu pomocy dziecku i wdrożenie go do realizacji.
poinformowanie rodziców o podjętych działaniach na rzecz dziecka,
wdrożenie rodzica niestosującego przemocy wobec dziecka lub innych
„bezpiecznych” członków rodziny do współpracy
poinformowanie rodzica stosującego przemoc w rodzinie o możliwości
wzięcia przez niego udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym
dla osób stosujących przemoc w rodzinie
skierowanie pisma do sądu rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację
dziecka w rodzinie oraz w miarę potrzeb do innych instytucji i służb.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przemocy w rodzinie
Krzysztof Ołdziejewski
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
IM. KUBUSIA PUCHATKA W SKOKACH
Ratownik w przedszkolu

Dzień Edukacji Narodowej

W październiku gościliśmy w naszym przedszkolu ratownika medycznego. To już kolejne spotkanie zorganizowane dla przedszkolaków.

13 października w naszym przedszkolu uroczyście obchodziliśmy Dzień
Edukacji Narodowej.

Celem spotkań prowadzonego przez wykwalifikowanego
ratownika
medycznego było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania
pierwszej pomocy oraz
prawidłowego zachowania
się w czasie wypadku, w
sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Jednym z najciekawszych dla przedszkolaków a zarazem bardzo ważnym
punktem spotkania były praktyczne ćwiczenia na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika a następnie,
według jego wskazówek, próbowały naśladować masaż serca oraz sztuczne
oddychanie. Dzieci dowiedziały się również jak należy sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc i co najważniejsze, jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowia ratunkowego (trzeba się przedstawić, powiedzieć, ile ma się lat, gdzie się znajdujemy, co
się stało i dlaczego potrzebujemy pomocy).
Wszyscy przypomnieli sobie także ważne numery telefonów.
Były to niezwykle ważne warsztaty, gdyż uwrażliwiły dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły im wiedzy, dzięki której
mogą uratować czyjeś życie.
W. Koralewska - Putz

Jak co roku w spotkaniu uczestniczyła cała społeczność przedszkolna dzieci z wszystkich grup wraz z wychowawczyniami, dyrekcja przedszkola
oraz pozostali pracownicy placówki. Były piosenki, wiersze, tańce, życzenia.
Dzieci w ten sposób podziękowały za opiekę, wychowanie, naukę, troskliwe
ramiona, dobre rady, czyste sale, smaczne posiłki i wszelkie naprawy.
Na zakończenie każdy zaproszony gość otrzymał od małych artystów kwiaty.
A. Bałażyk

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO „TĘCZA”
Święto Pyry w Łosińcu
W środę, dnia 11 października 2017 r., przedszkolaki z Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie/oddział Łosiniec wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi obchodziły Święto Pyry. Było bardzo wesoło i kolorowo. Odbyły się liczne konkurencje sportowe, sprawnościowe, quiz wiedzy o ziemniaku,
konkurs plastyczny pt. „Co można zrobić z ziemniaka?”. Wszystkie atrakcje były
przeznaczone zarówno dla dzieci jak i rodziców. Nie obyło się bez poczęstunku. Oczywiście w tym dniu na naszych stołach pojawiły się pyry z gzikiem. Mimo pochmurnego nieba na naszych twarzach gościł tylko uśmiech. Dzień ten na
długo zostanie w naszej pamięci…
Serdecznie dziękujemy sołtysowi wsi Łosiniec, pani Danucie Berent, za udostępnienie biesiadnika, państwu K. J. Patelskim za podarowanie ziemniaków
oraz panu Tomaszowi Pauszek za sparowanie ziemniaków.
A. Kokowska
Listopad 2017
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Sztuka podejmowania decyzji a rola rodzica
Nie wszyscy rodzice chętnie uczestniczą w organizowanych przez szkołę
spotkaniach z nauczycielami. Powodem tego stanu rzeczy może być zmęczenie pracą zawodową, pośpiech w jakim żyją, lecz także różne obawy dotyczące np. niepewności tego, co usłyszą o swoim dziecku lub czy będą w stanie
sprostać oczekiwaniom i zaleceniom nauczyciela. Udział w spotkaniach wymaga od rodziców nie tylko wygospodarowania czasu, lecz prowadzi do zmagania się ze swoimi emocjami.
Wszyscy zgadzamy się z tym, że bez udziału rodziców przygotowanie
uczniów do właściwego wyboru zawodu i zaplanowania drogi kształcenia z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i możliwości staje się
trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Bardzo ważne jest przygotowanie młodego człowieka do roli pracownika, radzenia sobie na współczesnym rynku
pracy, elastyczności i mobilności zawodowej. Tu znów rola rodzica jest niemała, bo to przecież on przekazuje dziecku wzorce kulturowe, obyczajowe,
swoje systemy wartości i norm, kształtuje postawy.
„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” - to znane przysłowie i
chociaż czasami nie zgadzamy się z nim, to jednak cechy, przyzwyczajenia czy
umiejętności nabyte w młodości rzutują na nasze zachowania w życiu dojrzałym. Powtarzamy gesty i zwroty używane przez naszych rodziców, składamy
ubrania tak, jak oni nas tego nauczyli, z radością jemy potrawy, które smakiem czy zapachem kojarzą się nam z domem rodzinnym. Jest to wynikiem
wszystkich działań, zamierzonych i niezamierzonych, podejmowanych przez
rodziców. Musimy mieć świadomość, że przede wszystkim uczymy sobą: tym
co robimy i mówimy w różnych sytuacjach życiowych, a także tym, czego nie
robimy. Słowa i rozmowy nie będą skuteczne, jeśli nie zostaną poparte działaniem i zachowaniem rodziców lub jeśli zachowania i działania rodziców prze-

czą temu, co sami mówią. Tak więc warto pamiętać, że dzieci przejmują od
rodziców dobre i złe nawyki. Dziecko może być dumą i radością rodziców, ale
może również dostarczać im zmartwień.
Niestety, podejmowanie decyzji życiowych, np. wyboru zawodu, przypada
na bardzo trudny etap rozwoju - okres dorastania. Rola rodziców w tym czasie jest nie do przecenienia. Ważne, aby każdy z rodziców był świadomy tego,
jakie są naturalne cechy tej fazy rozwoju. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień. W tym roku uczniowie klasy III gimnazjalnej w Szkole Podstawowej
w Skokach będą podejmowali ważne decyzje o swoim dalszym kształceniu
i życiu. Jak co roku wybory i decyzje rozłożą się przede wszystkim na szkoły
z naszego powiatu.
Najwięcej uczniów myśli o kontynuacji nauki w ZS nr 1 w Wągrowcu. Nie
bez kozery nosi on nazwę Giganci, bo proponuje gigantyczne możliwości
i największe możliwości biorąc pod uwagę także kierunki kształcenia. Technik żywienia i usług gastronomicznych, logistyk, informatyk, mechatronik,
ekonomista, fototechnik, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec. Szkoła branżowa kształci przyszłych fachowców:
mechaników pojazdów samochodowych, kucharzy, sprzedawców, tapicerów,
fryzjerów, elektromechaników pojazdów samochodowych, krawców, ślusarzy, operatorów obrabiarek skrawających, cukierników, mechaników operatorów pojazdów i maszyn rolniczych, lakierników, stolarzy, murarzy, tynkarzy
i innych zawodów, również tych wymierających. ZS nr 2 i I LO na Klasztornej
znajdą także swoich zwolenników, ale w podjęciu decyzji muszą wziąć udział
także i rodzice, dlatego gorąco zachęcam do współpracy.
Pedagog szkolny
Krzysztof Ołdziejewski
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO „TĘCZA”
Pamiętamy, wspominamy…
W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych uczniowie szkoły w Rejowcu i Jabłkowie odwiedzili cmentarze. Zgodnie z tradycją chrześcijańską 1
i 2 listopada, na cmentarzach przy ozdobionych kwiatami i zniczami grobach,
modlimy się za dusze zmarłych. W tych dniach szczególnie pamiętamy o naszych bliskich ale również o poległych żołnierzach, bohaterach walczących o

Spektakl zaprezentowany został w zabawny, przewrotny i bardzo współ-

wolność naszego kraju oraz tych, których groby pozostają bez odwiedzin. By

czesny sposób. Publiczności podobała się gra aktorska bohaterów, ciekawa

oddać cześć zmarłym uczniowie porządkowali grobowce, tereny wokół nich,

scenografia oraz możliwość współudziału w sztuce. Zachęcamy wszystkich

ustawiali znicze, wspominali…

do wizyty w teatrze.
Anita Czechowska
Anita Czechowska

Głosem dziecka
27 października w skockiej bibliotece uczennice naszej szkoły Weronika

„Codziennie patrz na świat,
jakbyś oglądał go po raz
pierwszy”

Majcherczyk i Zuzanna Marks wzięły udział w IX Turnieju Recytatorskim
„Głosem Dziecka”. Uczennice pod czujnym okiem polonistki p. Anny Szul-

W niezwykłym spotkaniu autorskim z twórcą Oskara - bohatera lektury „Oskar i pani Róża” - miała przyjemność uczestniczyć grupa uczennic
z naszej „tęczowej” szkoły.

dy przygotowywały recytacje wierszy
Wandy Chotomskiej „Kurcze blade”
i „Łyżka”. Komisja konkursowa po wysłuchaniu

wszystkich

uczestników

przyznała Weronice Majcherczyk wyróżnienie. Gratulujemy!
Joanna Tomczak

Wizyta czwartoklasistów
w teatrze

Wspólnie z paniami Anitą Czechowską i Anną Mazurek wybrały się one na
21. Międzynarodowe Targi Książki aż do Krakowa, by poznać osobiście Erica
Emmanuela Schmitta – francuskiego pisarza, dramaturga i filozofa. „Ojciec”

Każdy uczeń zna opowieści o trzech braciach (Lechu, Czechu i Rusie), orle

Oskara – 10-letniego chłopca chorego na białaczkę, który w szpitalu spo-

białym, Popielu czy Wandzie, co nie chciała Niemca. O początkach państwa

tyka wolontariuszkę Różę i za jej namową pisze listy do Pana Boga, to czło-

polskiego i jego władcach uczniowie klas IV dowiadują się podczas lekcji hi-

wiek bardzo miły, wesoły, cierpliwy i… lubiący polskie czekoladki. Już pod-

storii i języka polskiego. By przybliżyć, utrwalić i zrozumieć przekazywane w

czas podróży otrzymałyśmy wiadomość, że pan Eric również nas oczekuje i

literaturze treści czwartoklasiści z Jabłkowa, Lechlina i Rejowca wraz ze swo-

cieszy się na nasz przyjazd. Spotkanie okazało się bardzo emocjonujące. W

imi nauczycielami wybrali się do gnieźnieńskiego teatru na przedstawienie pt.

podziękowaniu każda osoba otrzymała imienną dedykację wpisaną do ksią-

„Gniazdo”.

żek. Dziękujemy panu Ericowi oraz panu Janowi Nowakowi, niezastąpionemu
tłumaczowi, za ciepłe słowa, a wszystkich czytelników młodszych, starszych i
dorosłych zachęcamy do czytania tej wzruszającej lektury.
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Oświata
Korzystając z okazji pobytu w królewskim mieście odwiedziłyśmy Wawel,

i lubiane postacie bajkowe i bohaterowie literaccy. Czytelnicy przygotowali

zajrzałyśmy do Smoczej Jamy znajdującej się pod nim, podziwiałyśmy zabyt-

dla biblioteki barwne laurki z życzeniami i podziękowaniami. Chętni goście

kowy Kościół Mariacki, z którego codziennie rozbrzmiewa hejnał, odwiedzi-

wzięli udział w konkursach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Nie za-

łyśmy Sukiennice, gdzie obowiązkowo należało nabyć krakowskie pamiątki,

brakło również słodkiego poczęstunku. Przy udziale najmłodszych odbyło

spacerowałyśmy po Rynku Głównym, kolorowej ulicy Floriańskiej, przy Bar-

się wspólne czytanie i opowiadanie treści wierszyków. Bibliotece odśpiewa-

bakanie, spróbowałyśmy tradycyjnych krakowskich obwarzanków. Magiczny

no również tradycyjne „sto lat”. Panie bibliotekarki ogłosiły wyniki konkursu

Kraków oczarował nas wszystkich. Wycieczka mogła odbyć się dzięki hojno-

plastycznego: „Okładka do mojej ulubionej książki”. Do udziału w nim zostali

ści sponsorów oraz rodziców uczennic. Serdecznie dziękujemy!

zaproszeni wszyscy uczniowie „tęczowych” szkół.
Oto zwycięzcy:

Anita Czechowska

Szkoła w Jabłkowie: I miejsce - Julia Bocian z kl. I, II miejsce - Jan Mańka z
kl. III, III miejsce - Klaudia Nowakowska kl. III

Sierżant Pyrek w szkole

Szkoła w Lechlinie: I miejsce - Martyna Kaczyńska z kl. VI, II miejsce - Martyna Tronina z kl. VI, III miejsce - Amadeusz Witkowski z kl. IV
Wyróżnienia: Amanda Piwosz z kl. III, Jakub Dobrochowski z kl. III, Julia
Sarnowska z kl. III, Marianna Zaranek z kl. II, Bartosz Dobrochowski z kl. V,
Karolina Sarnowska z kl. VI, Gracjan Kurdelski z kl. VI, Adrianna Janus z kl.
VI, Weronika Bąkowska z kl. VI
Szkoła w Rejowcu: I miejsce - Sara Główna z kl. VI, II miejsce - Klaudia Kędziora z kl. IV, III miejsce - Patrycja Juś z kl. VI
Laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody. Pani Anita oraz pani Ania, które opiekują się „tęczowymi” bibliotekami, podziękowały miłośnikom czytania
za udział w uroczystości. Zachęcały jednocześnie do korzystania ze szkolnego księgozbioru. Nie zabrakło również słów uznania dla tych uczniów, którzy pomagają na co dzień w pracach bibliotecznych w Jabłkowie, Lechlinie
i Rejowcu. Zapraszamy na imieniny w przyszłym roku, a do biblioteki każdego dnia.
Anita Czechowska, Anna Szulda

Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA w Jabłkowie
odwiedzili niezwykli goście: sierżant Pyrek i przedstawiciele Policji. Funkcjonariusze przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w klasach 1-3.
Dzieci utrwaliły sobie, jak zachować się w różnych, niebezpiecznych sytuacjach. Uczniowie na pamiątkę tej wyjątkowej lekcji otrzymali odblaski i mogli

Uroczystość pasowania
uczniów klas I

spędzić chwilę w obecności maskotki Policji, czyli wesołego sierżanta Pyrka.
W dniu 13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Jabłkowie oraz
Joanna Tomczak

jej filiach w Lechlinie i Rejowcu odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej. Od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Pierwszokla-

W bibliotece na imieninach
Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych obchodzone w październiku
stanowi wyśmienitą okazję do wizyty w najbliższej
bibliotece.

Uroczystość,

popularnie zwana imieninami biblioteki, obchodzona jest w naszych filialnych bibliotekach każdego
roku. Na ten dzień dla czytelników

przygotowano

różne atrakcje. Na imieniny zaproszono również
najmłodszych czytelników
biblioteki z przedszkola
Tęczowa Łąka. W bibliotekach pojawiły się znane

siści ubrani w stroje galowe, przygotowana akademia, zaproszeni goście, a
wszystko po to, by ślubowanie wypadło jak najbardziej uroczyście. Na akademię przybyli rodzice, pani dyrektor Sławomira Kędziora, nauczyciele i uczniowie ze starszych klas. Po przywitaniu gości rozpoczęła się część artystyczna.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, śpiewali piosenki,
odpowiadali na pytania, wykonywali zadania. Pierwszoklasiści swoimi występami udowodnili, że są gotowi do sumiennej pracy w szkole. Po programie artystycznym dzieci w obecności wszystkich zgromadzonych odważnie złożyły
przyrzeczenie, w którym ślubowały być dobrymi Polakami oraz dbać o dobre
imię swojej klasy i szkoły. Kolejnym ważnym momentem było pasowanie na
ucznia, którego dokonała pani dyrektor Sławomira Kędziora przez symboliczne dotknięcie każdego dziecka dużym piórem. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Dzieci
otrzymały upominki od dyrekcji, wychowawców oraz od uczniów klas starszych. Po pamiątkowych zdjęciach i w radosnym nastroju uczniowie udali się
do swoich sal na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców i wychowawców.
Naszym najmłodszym uczniom życzymy wielu sukcesów w edukacji szkolnej.
Joanna Tomczak
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Żywa lekcja historii Imperium Rzymskie

bawy i tańce, a po nich kolacja. Kolejnym i nieuniknionym punktem była toaleta wieczorna, potem tylko hyc do łóżek, czyli do śpiworów i wspólne słuchanie książki. Zmęczeni już uczniowie kolejno zasypiali. Rankiem pozostało nam
tylko pakowanie, sprzątanie i powrót do domów.
Joanna Tomaczak

„Tęczowe” szkoły gościły grupę rekonstrukcyjną, która przybliżyła
uczniom obyczaje i kulturę z czasów Imperium Rzymskiego. Podczas tej
lekcji historii przenieśliśmy się do starożytnego Rzymu i zobaczyliśmy antycznych legionistów, ich techniki walki oraz elementy uzbrojenia.

Rekord szkoły w planku
Narodowy Dzień Sportu to wyjątkowy dzień w roku, dlatego uczciliśmy
to wydarzenie w specjalny sposób - biciem rekordu szkoły w planku czyli
w ćwiczeniu zwanym deską.

Uczniowie mogli przymierzyć repliki zbroi, stanąć w szyku bitewnym i poczuć się jak prawdziwi rzymscy żołnierze. Pokrótce zapoznano obecnych z
rzymskim prawem i karami. Każdy z uczniów mógł wziąć miecz, tarczę i przekonać się, jakiej siły wymagało posługiwanie się nimi.
Joanna Tomczak

Polega ono na podpieraniu ciała wyłącznie palcami stóp i mięśniami przedramion. Sam plank jako ćwiczenie mięśni głębokich można stosować w rozmaitych kombinacjach. Plank wzmacnia około 40 mięśni znajdujących się w

Nocka profilaktyczna

obrębie środka naszego ciała. Te mięśnie asekurują, a czasami przejmują blisko 30% pracy innych mięśni. 1, 3 a czasem 5 minut w pozycji tzw. deski sprawiają, że „pali” nas brzuch. Nasi uczniowie wytrzymali znacznie dłużej! Usta-

Uczniowie biorący udział w profilaktycznym projekcie „Rowerowy
zawrót głowy” wraz z p. Joanną Tomczak i p. Anitą Czechowską, spędzili
„nockę” w szkole z 31 października na 1 listopada.

nowienie rekordu odbywało się w każdej z filii, uczniowie o przedsięwzięciu
zostali poinformowani odpowiednio wcześniej, więc był czas na wypracowanie prawidłowej techniki. Podczas wykonywania planka uczniowie kibicowali dzielnie walczącym koleżankom i kolegom. Atmosfera była niesamowita,
a wyniki imponujące! Rekord Szkoły Podstawowej w Jabłkowie wśród dziewcząt ustanowiła Julia Nowak z klasy IV z Jabłkowa, uzyskując rezultat 8 minut 54 sekund. Natomiast wśród chłopców najlepszy okazał się Oskar Nowak
z klasy III, także z Jabłkowa, uzyskując rezultat 11 minut i 16 sekund. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy wszystkich do systematycznych ćwiczeń,
gdyż kolejne bicie rekordu już za rok!
Joanna Tomczak

„Umarłych wieczność dotąd
trwa, dokąd pamięcią się im
płaci”
Nocka odbyła się w szkole w Jabłkowie, a omawianą problematyką by-

(Wisława Szymborska)

ły powody sięgania po alkohol przez młodzież, konsekwencje picia alkoholu
przez dzieci/młodzież szkolną, reklama alkoholu i inne wpływy skłaniające

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych, zarówno naszych bli-

do picia oraz presja rówieśników - jak sobie z tym wszystkim radzić? Wszyst-

skich, jak i tych, których grobów już nikt nie odwiedza. Jak co roku Samo-

kie poruszane zagadnienia zrealizowane zostały na podstawie Programu Do-

rząd Uczniowski wraz z opiekunem Pauliną Słomian zorganizował w Szkole

mowych Detektywów, który przeznaczony jest dla uczniów szkoły podsta-

Podstawowej w Jabłkowie zbiórkę kompozycji kwiatowych oraz zniczy. 31

wowej. Uczestnicy podczas zajęć pracowali bardzo aktywnie, wzbogacając

października z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych delegacje klas wraz

swoją wiedzę o nowe wiadomości i umiejętności. Następnie miały miejsce za-

z opiekunami wybrały się na wycieczkę na cmentarz w Raczkowie.
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Oświata
Z ŻYCIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W SKOKACH

Zaangażowani uczniowie oczyścili zapomniane i zaniedbane groby, złożyli wiązanki oraz zapalili znicze. Na cmentarzu wszyscy zdawali sobie sprawę
z powagi tego miejsca i zachowali odpowiednią postawę. Pobyt na cmentarzu był niejako przygotowaniem do przeżywania dni, w których wspominamy
tych, którzy odeszli.
OPIEKUN SU: Paulina Słomian

Kolejny rowerowy zawrót
głowy
Tym razem celem rowerowego rajdu uczniów szkoły w Jabłkowie była
Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem.

Kiszkowo to miejscowość położona między dwoma parkami krajobrazowymi: Lednickim i Puszczą Zielonką. Dolina Wełny obejmuje kilkukilometrowy odcinek rzeki Małej Wełny ze znajdującymi się tam jeziorami, stawami
rybnymi i łąkami. Część z nich to nieużytki częściowo zarośnięte przez szuwar trzcinowy. Znaczny obszar terenu zajmują stawy rybne o różnej wielkości, lecz tylko część z nich jest użytkowana gospodarczo. Minister Środowiska nadał temu terenowi status siedliskowego obszaru Natura 2000 Stawy
Kiszkowskie - to jedna z form ochrony przyrody. Z tego względu Dolina Weł-

Mistrzostwa Szkoły
w Biegach Przełajowych
Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych rozpoczęły sportową rywalizację w roku szkolnym 2017/2018. W zawodach uczestniczyło 238 chłopców
i 190 dziewcząt. Trasa biegu wynosiła ok. 300 m dla młodszych grup i ok. 700
m dla starszych. Zawody zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego.
Klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach:
Klasy IV

Dziewczęta

Chłopcy

I miejsce
II miejsce
III miejsce

KLAUDIA MANTEJ
SANDRA CZAPLA
AMELIA JESKE

PIOTR MRÓZ
KAMIL ŚWIĄTEK
STANISŁAW SROCZYŃSKI

Klasy V

Dziewczęta

Chłopcy

I miejsce
II miejsce
III miejsce

NIKOLA JAROĆ
ALEKSANDRA MARKIEWICZ
GABRIELA KISZKA

BARTOSZ PIELA
JAKUB RYCHLICKI
MATEUSZ KACZMAREK/KRYSTIAN
DUDEK

Klasy VI

Dziewczęta

Chłopcy

I miejsce
II miejsce
III miejsce

OLIWIA WARDAK
ANNA MYSZKA
WIKTORIA SIÓDMIAK

ALAN ANDRAKA
ALAN WINIECKI
SEBASTIAN CZERWIŃSKI

Klasy VII

Dziewczęta

Chłopcy

I miejsce
II miejsce
III miejsce

MARTYNA WIECZOREK
ZOFIA TEOFILEWSKA
SARA SŁOMIŃSKA

MACIEJ ŁUCZAK
OSKAR ZIĘTA
MICHAŁ ĆWIERTNIAK

Klasy II
Gimnazjum

Dziewczęta

Chłopcy

I miejsce
II miejsce
III miejsce

JULIA PRZYBYLSKA
ROKSANA DUDKIEWICZ
PAULINA KUBICKA

PATRYK STEFAŃSKI
JAKUB PODRAZA
GRACJAN PAWŁOWSKI

Klasy III
Gimnazjum

Dziewczęta

Chłopcy

I miejsce
II miejsce
III miejsce

ROKSANA NOWAK
NATALIA LAHUTA
KAMILA PRZYWARSKA

KRYSTIAN KONIECZNY
PRZEMYSŁAW KOZBER
JAKUB SZEWCZYŃSKI

I

Biegi przełajowe

ny stanowi ważną ostoję ptaków wodno – błotnych, ich szlak migracyjny.

3 października w Kobylcu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckie-

Liczebność zgrupowań ptaków zatrzymujących się tu w okresie migracji się-

go w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W rywalizacji Igrzysk Młodzieży

ga 35 000 osobników. By przyjrzeć się temu niepowtarzalnemu krajobrazowi

Szkolnej nasze reprezentacje zdobyły I miejsca premiowane awansem do

udaliśmy się do Kiszkowa na rowerach. Pogoda i humory dopisywały miłośni-

dalszych rozgrywek. W Finale Wojewódzkim, który odbył się w Poznaniu

kom jazdy rowerowej, więc wycieczka, choć długa, uznana została za udaną.

12 października, startowało 36 reprezentacji dziewcząt i 37 reprezentacji

Cieszymy się, że turystyka rowerowa jest uznawana przez naszych uczniów

chłopców. Nasza sztafeta dziewcząt w składzie: Julia Przybylska, Roksana

za ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.

Dudkiewicz, Zuzanna Szczepaniak, Roksana Nowak, Natalia Lahuta, KamiA. Czechowska

la Przywarska, Joanna Zalewska, Paulina Kawczyńska, Martyna Wieczorek,
Natalia Piechowiak zajęła XXVII miejsce.
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KMO „Archimedes” w akcji!
27 października 2017 r. Klub Młodego Odkrywcy „Archimedes” ze
Szkoły Podstawowej w Skokach pod opieką pani Małgorzaty Adrych i
Małgorzaty Dudek uczestniczył w III Nocy Naukowców zorganizowanej w
Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym.

Sztafeta chłopców w składzie: Patryk Stefański, Jakub Podraza, Gracjan
Pawłowski, Krystian Konieczny, Przemysław Kozber, Jakub Szewczyński, Jakub Zieliński, Patryk Dudziak, Mateusz Konieczny, Oskar Zięta zajęła XVII
miejsce.
Opiekunowie: Hanna Węglewska, Wiesław Sierzchuła.

Tenis stołowy

To niecodzienne spotkanie z nauką cieszyło się dużą frekwencją. Szkoła przygotowała bogaty i ciekawy repertuar. Bardzo interesujące warsztaty

W Mistrzostwach Szkoły w Tenisie Stołowym rywalizowało 19 chłopców
i 15 dziewcząt. Turniej rozegrany został systemem brazylijskim. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Dominika Rozmiarek, na drugim miejscu uplasowała się Aleksandra Tyll, miejsce trzecie wywalczyła Roksana Nowak. Podium
chłopców przedstawia się następująco: pierwsze miejsce Piotr Łuczak, drugie
miejsce Jakub Zieliński i miejsce trzecie Dawid Lipiński.
Organizatorzy: Wiesław Sierzchuła, Grzegorz Samol

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

dla uczestników tego wydarzenia prowadziło m.in. Nadleśnictwo Durowo,
państwo Cezary i Monika Fliszkiewiczowie oraz uczniowie tamtejszej szkoły. Tak jak w poprzednich dwóch edycjach eksperymenty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wywoływały wiele emocji bez względu na wiek. Nasi
uczniowie przeprowadzili sześć piętnastominutowych pokazów w dwóch salach. Głównie były to eksperymenty z aerodynamiki, elektrostatyki, hydrostatyki i optyki. Wspaniale było patrzeć na uradowane twarze dzieci wpatrujące się w lewitującą piłeczkę umieszczoną w strumieniu powietrzna, czy
też wielkie zdziwienie, a czasem i przerażenie, podczas gdy balon nabijany na
wykałaczkę nie pękał. Nasza młodzież podczas pokazów usłyszała wiele pochwał za wyjątkową kreatywność i profesjonalne podejście do tematu.
Dziękujemy pracownikom Biblioteki Publicznej w Skokach za udostępnie-

Mistrzostwa Powiatu w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Szachach

nie sprzętu edukacyjnego.

Drużynowych odbyły się 27 października w Wapnie.

Małgorzata Dudek

Olimpiada ekologiczna
Wzorem lat ubiegłych, tak i w tym roku szkolnym, uczniowie klas gimnazjalnych wzmocnieni o grupę szkoły podstawowej, wzięli udział w X Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.

Klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej w Skokach wystawiły swoją reprezentację w składzie: Anita Sydow, Aleksandra Tyll, Mateusz Kamiński, Bartosz Sierzchuła. W rozgrywkach brały udział drużyny szkół podstawowych,
klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Reprezentacja klas gimnazjalnych
z naszej szkoły zarówno w swojej kategorii jak i w całym turnieju zajęła I miejsce, awansując tym samym do Finału Województwa Wielkopolskiego.
Opiekun Ilona Węglewska
Listopad 2017

Konkurs, którego celem jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży na
21

Oświata
naszym terenie szeroko pojętej wiedzy ekologicznej i zrozumienie funkcjo-

sie szarych, jesiennych dni. Dzieci otrzymały światełka odblaskowe, które po

nowania złożonej struktury świata przyrodniczego, przebiegał w dwóch eta-

powrocie do klas przypięły do swoich tornistrów.

pach.
Etap powiatowy odbył się 20 października w Wągrowcu, a ponadpowiatowy 07 listopada w Pile. Nasi uczniowie zmagali się ze swoimi rówieśnikami
w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupę reprezentowali uczniowie
szkoły podstawowej: Artur Cibail 6b, Julia Konrad 6b, Michał Szklennik 6b,
Szymon Serba 5c i Filip Hagdan 7a; natomiast drugą grupę - gimnazjalną uczennice: Paulina Kawczyńska 2b, Paulina Kubicka 2b, Małgorzata Surdyk
3b, Anita Sydow 3b, Aleksandra Szymańska 3b i Joanna Zalewska 3a. W etapie powiatowym, w którym nie obyło się bez dogrywek, uczennice gimnazjum
nie dały szans koleżankom i kolegom kwalifikując się w komplecie do kolejnego etapu w Pile. Żeński team gimnazjalistek uzupełnił młodszy kolega startujący po raz pierwszy, Michał Szklennik.
W etapie ponadpowiatowym zmierzyli się uczniowie z pięciu powiatów:

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w tej wyjątkowej lekcji prezentując

pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-czcianeckiego, złotowskiego i wągro-

swoją wiedzę na tak ważny temat. Na zakończenie dzieci zaśpiewały piosenkę

wieckiego. Nasi uczniowie godnie reprezentując szkołę nie zmieścili się na

pt. „Ruch drogowy”, która była niespodzianką dla gości.

przysłowiowym „pudle”, ale tuż za nim. Bogatsi w nowe doświadczenia i znajomości uhonorowani zostali nagrodami książkowymi i rzeczowymi a następ-

Alina Gapińska, Małgorzata Kapczyńska

nie pełni zapału do pracy wrócili do domu. Uczniów do konkursu przygotowywały panie Magdalena Fertsch oraz Magdalena Samol.
Opiekun - M. Samol

Inauguracja akcji charytatywnej „Pola Nadziei”
Kampania „Żonkilowe Pola Nadziei” to ogólnopolska akcja charytatywna na rzecz hospicjów. Jej celem jest propagowanie idei wolontariatu, uwraż-

Zagłosuj na naszą szkołę
w programie
„Szkoła małego inżyniera”
Szanowni Rodzice, Uczniowie,
Nauczyciele i Przyjaciele szkoły!

liwienie młodzieży na potrzeby osób starszych, często terminalnie chorych,

Zgłosiliśmy swój udział w projekcie, który jest realizowany przez Vol-

niesienie bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom.

kswagen Poznań Sp. z o.o oraz Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inży-

Kampania ta ma uwrażliwiać społeczeństwo na chorobę i cierpienie ludzi ży-

niera. Aby zostać jednym z 13 Finalistów należy zebrać największą ilość

jących w najbliższej okolicy.

głosów w ramach głosowania internautów. Głosowanie on-line rozpoczy-

Grupę wolontariuszy z klas gimnazjalnych w tym roku szkolnym postanowiła wesprzeć klasa 7d, z wychowawczynią p. Justyną Grzegorzewską.
Uczniowie posadzili żonkile, które na wiosnę będą wręczane darczyńcom
podczas kolejnej kwesty jako symboliczne podziękowanie za hojność. Mło-

na się 24 listopada 2017 r. od godz. 00:00:01 i trwa do dnia 8 grudnia 2017
r. do godz. 23:59:59.
Głosujemy na szkołę za pośrednictwem strony szkolamalegoinzyniera.pl
lub poprzez link zamieszczony na naszej stronie internetowej szp-skoki.pl.

dzież będzie opiekować się rabatami, aby kwiaty pięknie na wiosnę zakwitły.

Aby oddać głos, należy wybrać naszą szkołę z listy umieszczonej na stronie

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie społeczne i poświęcenie wolnego

(Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach), a następnie kliknąć

czasu.

„głosuj” i podać numer telefonu, na który zostanie wysłany sms z kodem. Kod
Renata Hamulczyk

Spotkanie z Pyrkiem

należy wprowadzić w odpowiednie pole na stronie. Jeden numer może oddać jeden głos dziennie. GŁOSOWANIE JEST BEZPŁATNE.
W ramach nagrody Finaliści wezmą udział w programie Szkoła Małego
Inżyniera, w którego zakres wchodzi jednodniowy Festiwal Technologicz-

20 października 2017 r. najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedzili wyjątkowi goście - sierżant Anna Perła z Komendy Powiatowej Policji
w Wągrowcu oraz młodszy aspirant Krzysztof Rubert dzielnicowy Rejonu
nr II Komisariatu Policji w Skokach. Celem odwiedzin była niecodzienna
lekcja dotycząca podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze. Reguły
prawidłowego poruszania się pieszych przypomniał niezwykły gość - Pyrek.

ny, składający się z pokazu przeznaczonego dla wszystkich uczniów szkoły

O tym jak ważna jest znajomość zasad przechodzenia na drugą stronę uli-

niem klocków dla dwóch nauczycieli zatrudnionych w szkole. Im więcej gło-

cy oraz jak może skończyć się nieostrożność na drodze opowiadał film pt.

oraz warsztaty z robotyki, warsztaty z programowania i wystawy o świecie
nowych technologii składającej się z edukacyjnych stanowisk samoobsługowych. Szkoła otrzyma również środki finansowe w wysokości 6 tys. złotych na
zakup klocków LEGO MINDSTORMS EV3 do budowy oraz programowania
robotów oraz certyfikowane szkolenie z prowadzaniem zajęć z wykorzystasów, tym większe szanse. Z góry dziękujemy za udział w głosowaniu.

„Sznupek radzi”. Szczególną uwagę zwrócono także na bezpieczeństwo w czaRobert Dorawa
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Wicemistrzowie powiatu
27 października 2017 r. szkolna drużyna szachowa, w składzie: Artur Cibail, Szymon Cibail, Dawid Laube oraz Natalia Kmieć, uczestniczyła w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Szachach. Zawody rozegrano w Szkole Podstawowej w Wapnie. Do rywalizacji przystąpiły drużyny
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Zawodnicy
grali systemem kołowym - każdy z każdym. Uczniowie podstawówek musieli
zmierzyć się z gimnazjalistami i licealistami. Nie było łatwo. Jednak nasi szachiści dali z siebie wszystko i w swojej kategorii wywalczyli drugie miejsce.

bardzo efektywny sposób. Uczniowie bardzo chętnie współpracowali na zajęciach, byli otwarci, ciekawi i z zapałem podchodzili do powierzonych im zadań. Dużą radość sprawiła im możliwość obcowania z językiem angielskim (w
jego amerykańskiej odsłonie). Dzień upłynął nam w bardzo miłej i przyjemnej
atmosferze.
Wizyta Annette Dorey była początkiem naszej współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności. Jeden z jej przewodnich programów „English
Teaching” inicjuje i wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego
raz poprawy poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast
i wsi. Tym samym służy wyrównywaniu ich szans edukacyjnych.
Magdalena Jeske

„Zacną rzeczą jest uczyć się,
jeszcze zacniejszą nauczać”
(Mark Twain)
14 października 2017 r. odbyła się wielka akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zdobyli tytuł wicemistrzów powiatu i otrzymali pamiątkowy dyplom oraz
wspaniały puchar.
Wioletta Molińska

Wizyta native speaker’a
6 października 2017 r. gościliśmy w naszej szkole native speaker’a Annette Dorey. W ramach współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją
Wolności i przystąpienia do programu „English Teaching” skorzystaliśmy
z możliwości zaproszenia do nas Amerykanki, która w piątek 6 października przeprowadziła lekcje z uczniami naszej szkoły.

Wielka nie tylko z powodu swojej rangi, lecz także ilości uczestniczących
w niej osób. Październikowy występ uczniów był tak wyjątkowy jak adresaci życzeń czy goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Nauczycielki (Wioleta Grzegorzewska, Danuta Kobus-Bogunia, Alicja Kramer i Renata
Stróżewska) w sposób brawurowy wyreżyserowały koncert życzeń uzupełniony popularnymi przebojami polskich wykonawców. Panie, pracując
ponad podziałami, nadspodziewanie łatwo połączyły zdolności artystyczne uczniów klas czwartych i gimnazjalnych. To pierwszy, ale z pewnością nie
ostatni wspólnie wyreżyserowany apel, gdzie doświadczenie połączone z pasją dało wspaniały efekt.
W role konferansjerów wcielili się: Oliwia Łączyńska (kl. 7a) i Bartosz
Sierzchuła (kl. 3dG), recytował Miłosz Cholewiński (kl. 4a), a znane przeboje
wyśpiewały: Zuzanna Tyll (kl. 3b), Anita Brzezińska (7b), Julia Stożek (3aG),
Magdalena Kaczmarek (3aG), Zofia Teofilewska (7a) oraz dwa zespoły wokalne (kl. 4 i 5). Koncert życzeń i dźwiękowy upominek na wypełnionej po
brzegi hali widowiskowo-sportowej był doskonałym prezentem dla nauczycieli, uczniów, pracowników oraz przyjaciół i partnerów szkoły.
Dekoracje współtworzyła Małgorzata Zaganiaczyk, natomiast nad nagłośnieniem i efektami świetlnymi czuwał Przemysław Bogunia. W imieniu orga-

Zajęcia ukierunkowane były na zachęcenie uczniów do mówienia, przełamania bariery strachu i wzmocnienia poczucia własnej wartości poprzez moż-

nizatorek bardzo Państwu dziękuję!
					

Renata Stróżewska

liwość wypowiadania się w języku angielskim. Annette podczas swoich zajęć
pokazywała zarówno uczniom jak i nauczycielom języka angielskiego ćwiczenia, zadania oraz gry, dzięki którym język angielski może być przyswajany w
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Oświata
Pasowanie pierwszoklasistów
Pasowanie na ucznia to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni

Uroczystość pasowania uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: dy-

przeżytych w szkole. 23 października 2017 r. uczniowie klas pierwszych zło-

rektorzy szkoły, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - pan Tadeusz Kłos, Sekre-

żyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej.

tarz Urzędu - pani Blanka Gaździak, Kierownik Referatu Oświaty - pani Beata
Nowak-Szmyra oraz licznie zgromadzeni rodzice.
W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, w którym przenieśli wszystkich zgromadzonych do
królestwa Ołówkolandii. Przed obliczem króla Ołówkosa i królowej Ołówkowej ukazali swoje umiejętności i zdolności wokalne, taneczne oraz recytatorskie. Doskonałym występem uczniowie udowodnili, że są gotowi do sumiennej nauki i pracy w szkole.
Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na
sztandar szkoły, a pan dyrektor dokonał aktu pasowania na ucznia. Życzył
najmłodszym uczniom powodzenia i wielu sukcesów w nauce.
Na zakończenie dzieci otrzymały wspaniałe prezenty ufundowane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz rodziców.
Wioletta Molińska

MIKOŁAJKI 2017
3 grudnia 2017 r. - niedziela, godzina 1600
hala widowiskowo-sportowa w Skokach

w programie:
„Marzenia pod choinką” spełnią się z Filharmonią Pomysłów
Grupa Artystyczna Skoczki w świątecznej odsłonie
Przybycie Świętego Mikołaja z prezentami
czas trwania imprezy ok. 90 minut

Obowiązkowe wejściówki do odbioru w sekretariacie Biblioteki Publicznej w Skokach, ul. Rogozińska 1B

Paczki dla dzieci z miasta i gminy Skoki
wydawane będą przy wyjściu z hali za okazaniem wejściówki.
Dzieci z gminy Skoki, nieobecne w hali, będą mogły odebrać paczki
w swoich miejscowościach poprzez sołtysów.
Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach ul. Rogozińska 1B, tel. 798 824 520, 61 824 22 81
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Z historii ziemi skockiej
CZY MNIE JESZCZE
PAMIĘTASZ?
Skoki i skoczanie
w starym obiektywie
Sięgając do starych fotografii cofamy się do lat okupacji hitlerowskiej w
Skokach i publikujemy jedną z serii widokówek dokumentujących nasze
Skoki, które ukazały się w latach 1939 - 1945. Na ukazanie się kolejnych
skoczanie musieli czekać ponad 22 lata, tj. do obchodzonego w roku 1967
Jubileuszu 600-lecia miasta.

oraz jako kolejny dom niemieckiej rodziny Rude z działającym w tym czasie
sklepem spożywczym. To tutaj w latach okupacji w charakterze sprzedawcy
pracował przyszły ksiądz arcybiskup Szczecińsko-Kamieński Marian Przykucki. Następnie mamy dom państwa Kubackich, w którym obecnie mieści się
sklep „Szyszka”. W roku 1945 domy rodzin Pfeiffer i Rude, jako mienie „poniemieckie”, przeszły na Skarb Państwa, a w roku 1989 po transformacji ustrojowej stały się mieniem komunalnym Miasta i Gminy Skoki.
Prezentowany fragment ulicy posiada bruk i chodniki oraz oświetlenie
uliczne - prawdopodobnie gazowe lub naftowe - elektryfikacja miasta została
przeprowadzona w latach 50-tych. Po tej stronie ulicy nie ma drzew.
Taki widok starsi mieszkańcy naszego miasta pamiętają jeszcze do roku
1989, kiedy to, po wyprowadzeniu się dotychczasowych mieszkańców, ówczesne władze gminy rozebrały grożący zawaleniem dawny dom rodziny Rude
a następnie wybudowały nowy w wersji oglądanej obecnie i widocznej na fotografii zamieszczonej poniżej. W rezultacie w miejsce budynku mieszkalnego powstał obiekt z 4 mieszkaniami na piętrach oraz z 2 lokalami handlowymi
na parterze, co wprowadziło konkurencję w handlu dla wszechobecnej wówczas Gminnej Spółdzielni. Lokale te, w latach 1995-1997 przez kolejne władze, tym razem już samorządowe, zamieniono na 2 dalsze lokale mieszkalne.
Wspomnianą budowę, choć najbardziej zmieniającą wygląd ulicy, poprzedziły w latach 60-tych: budowa sieci wodociągowej w połowie lat 60-tych,
budowa kanalizacji deszczowej i w latach 1966-1967 budowa oświetlenia
ulicznego, nawierzchni bitumicznej i chodników oraz wykonanie terenów
zielonych i nasadzenie drzew ozdobnych.
PS Przy omawianiu danych dot. właścicieli budynków, by oddać ich strukturę
własnościową oraz narodowościową mieszkańców celowo użyłem danych z lat
30-tych XX wieku, gdy wszyscy nasi mieszkańcy tworzyli jedną rodzinę i potrafili
żyć w zgodzie nie tylko w życiu codziennym, ale też współpracując w różnych organizacjach i stowarzyszeniach, które w tym czasie działały w mieście.
				
Edmund Lubawy

Na udostępnionej nam przez Stanisława Kinala widokówce widzimy 4 ujęcia różnych fragmentów naszego miasta, które wówczas figurowało pod nadaną przez okupanta nazwą Schokken-Wartheland (Skoki w Kraju Warty).
Pozostawiamy naszym czytelnikom lokalizację poszczególnych ujęć - dawny kościół ewangelicki, obecnie kościół katolicki pw. św. Piotra i Pawła, posiada widoczną ze wszystkich stron miasta, a rozebraną pod koniec lat 60-tych
wieżę.

Zimowy spacer
z kijkami NW
trasa ok. 10 km

9 grudnia (sobota) godz. 11:00
Start i Meta hala w Skokach

Zapisy do 7 grudnia:

Poświęćmy chwilę ujęciu trzeciemu, na którym udokumentowano fragment obecnej ulicy Jana Pawła II. Patrząc od lewej widzimy na nim skrawek
obecnego budynku państwa Kęsickich, a następnie budynki: niemieckiej rodziny Pfeiffer - dzisiaj mieści się tu sklep odzieżowy państwa Kucharskich
Listopad 2017

tel. 691 726 319
e-mail: turystyka@gmina-skoki.pl

Zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
Kochanej Polsce
„Mówię o tobie z dumą
Myślę o tobie z troską
Jesteś drogim skarbem
Moją kochaną Polską”
Słowa piosenki, przepięknie zaśpiewanej przez Mariannę Duksztę i Anitę
Brzezińską, zwieńczyły, pełną artystycznych przejawów patriotyzmu, inscenizację z okazji Święta Niepodległości. Spektakl zatytułowany: „Przybyli ułani pod okienko” przepełniony miłością do ojczyzny, ukazujący historię Polski
i zwycięską walkę narodu o wolność, wystawiony został w skockiej hali 11
listopada 2017 r. Autorka widowiska - Barbara Surdyk - zaangażowała do
udziału w nim niemalże 300 osób!!! Publiczność podziwiała i wzruszała się
obserwując kilkanaście scen zagranych przez grupę artystów, reprezentowaną przez kilka pokoleń skoczan.
Sztuka tańca połączona ze sztuką teatru wykonana przez Paulinę Kubicką
stała się nowym wyrazem artystycznym na skockiej scenie. Paulina przygotowała się do roli Polski według własnego pomysłu, tworząc niezwykle wymowny teatr baletu.
W tańcu z szarfami, a na zakończenie uroczystości w polonezie, prezentowali się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści. Obok wspomnianych
układów tanecznych oraz śpiewu w wykonaniu zespołów i chórów skockich,
na aplauz zasłużyły wszystkie recytacje przez młodych artystów oraz różnorodność strojów. Modlące się w języku polskim dzieci powodowały łzy
wzruszenia wśród publiczności, podobnie jak wyśpiewana przez wspomnianą już Anitę „Czarna sukienka”. Role: Mieszka, Kazimierza Wielkiego, Jadwigi
Andegaweńskiej, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Stanisława
Augusta Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, Jana Henryka Dąbrowskiego, Piotra Wysockiego, Józefa Piłsudskiego, szlachty, kosynierów, żołnierzy
i wiele innych - odegrane zostały niczym kopie postaci historycznych. Historię
Polski opowiedzieli: córka - Amelka Jeske i jej tato, którzy za sprawą historycznej księgi przenieśli nas w przeszłość. Inscenizację uświetniła Orkiestra
Dęta OSP w Skokach.
„Przybyli ułani pod okienko” to już kolejne piękne dzieło pani Barbary, angażujące społeczność szkolną i lokalne grupy artystyczne. Za niepodległościowy spektakl dziękujemy: Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki Tadeuszowi Kłosowi, Dyrektorom Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Skokach: Wiesławowi Berendtowi, Wiesławowi Sierzchule i
Robertowi Dorawie, Barbarze Surdyk, Izabeli Białej, Katarzynie Dziel, Małgorzacie Zaganiaczyk, Alinie Gapińskiej, Aldonie Lubiatowskiej, Elżbiecie Słomie, Magdalenie i Rafałowi Jarzębowskim, Magdalenie i Pawłowi Kubickim,
Katarzynie Łuczak, Pawłowi Białemu, chórowi ułanów i dziewczętom spod
okienka.
W przedstawieniu udział wzięły ponadto: Skocki Chór Kameralny, Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” i wspomniana Orkiestra Dęta OSP w Skokach
oraz poczty sztandarowe. Konsultacji historycznej do przedstawienia udzielił
Andrzej Surdyk.
Spektakl obejrzało w ciągu dwóch dni 1400 widzów!!! O niecodzienne
efekty specjalne stworzone poprzez światło i dźwięk zadbała z powodzeniem
firma Elektro-Akustyka.
Dalsza część obchodów Święta Niepodległości miała miejsce w skockim
kościele parafialnym, również z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry.
Pod tablicą pamiątkową na Placu Powstańców Wielkopolskich delegacje organizacji i zakładów pracy złożyły wiązanki kwiatów. Na skockim rynku za
udział w świętowaniu Niepodległości podziękował mieszkańcom Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki - Tadeusz Kłos. Wcześniej w hali włodarz gminy poczęstował wykonawców spektaklu rogalami świętomarcińskimi.
Koordynatorem obchodów Święta Niepodległości była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach. Zdjęcia: Kinga Lubawa
Elżbieta Skrzypczak
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
Żal za Wandą
…Kto będzie słowem, rymem i wierszem
uczył dzieciaki fruwania?
Kto im przekaże prawdy najpierwsze
i do spełnienia zadania?
Ona już siedzi ponad chmurami
w środku niebieskiej werandy,
a nam jest szkoda,
szkoda i żal jest,
że nie ma z nami już Wandy…
sł. Grzegorz Tomczak,
fragment piosenki napisanej po śmierci Wandy Chotomskiej.

Wanda Chotomska - niezapomniana autorka licznych scenariuszy oraz audycji radiowych i telewizyjnych. Laureatka wielu nagród, między innymi: Orderu Uśmiechu i Mistrza Mowy Polskiej. Autorka niemalże 250 książek. To jej
wiersze, na przełomie października i listopada 2017 r., recytowało w skockiej bibliotece 84 dzieci w wieku od 4 do 13 lat. W ramach cyklu poezji pod
nazwą „Głosem dziecka” młodzi recytatorzy zachwycali własną interpretacją
wybranych utworów. Urzeczeni wierszami rodzice i nauczyciele nie szczędzili
dzieciom braw.
W przypadku dzieci przedszkolnych artystyczne wygłaszanie wierszy miało formę przeglądu. Recytacje uczniów szkoły podstawowej były oceniane.
Laureatów klas I - III wybrała komisja w składzie: Wiesława Surdyk-Fertsch – przewodnicząca oraz Maria Malinowska i Elżbieta Słoma – członkinie.
Zwycięskie prezentacje nagrodzono następująco:
I m. Oskar Kubisz
II m. Franciszek Peksa i Vanessa Wieczorek
III m. Martyna Nawrocka i Maja Kłosowska
Spośród uczniów klas IV - VI komisja konkursowa w składzie: Iwona
Migasiewicz – przewodnicząca, Maria Malinowska i Lidia Eksler – członkinie,
przyznała następujące nagrody:
I m. Kinga Szymkowiak i Patrycja Skwierzyńska
II m. Amelia Jeske i Oskar Bolewski
III m. Urszula Nowaczkiewicz, Miłosz Cholewiński i Małgorzata Kaleta
Wyróżnienia otrzymali: Kira Berdnyk i Weronika Majcherczyk

Dla dzieci młodszych przygotowano również warsztaty plastyczne. Wspólnie z Anetą Matuszak ich uczestnicy tworzyli lalki: Jacka i Agatkę. Najmłodsi
już wiedzą, że to ulubieni bohaterowie dawnej dobranocki, stworzeni przez
Chotomską. Starsi uczniowie uczestniczyli w warsztatach teatralnych przeprowadzonych przez aktorkę - Magdalenę Pawelec.
Wanda Chotomska na zawsze pozostanie obecna w słowach i między wierszami po to, abyśmy tylko jasnymi barwami mogli malować życie. Z podziękowaniami dla recytujących dzieci, ich rodziców i nauczycieli - organizator przeglądu pt. „Żal za Wandą” - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach.
Elżbieta Skrzypczak

Mistrz i jego dzieło
Fascynująca, nietuzinkowa osobowość. Niezwykle sympatyczny, bardzo
wymagający i zdystansowany, a ponad wszystko utalentowany artystycznie.
Takim jawił nam się Michał Bajor w niedzielne popołudnie 29 października
2017 r. Byliśmy w Skokach świadkami koncertu, którego liryczno - dramatyczna aura pochłonęła nas niemalże bez reszty. Z każdą wyśpiewaną przez
aktora piosenką rosło artystyczne napięcie. Działo się tak przez swoistą
doskonałość Bajora, którą trudno wyrazić słowami. Ci, którzy czują ten rytm,
wiedzą jakie emocje i przeżycia mam na myśli. Przed koncertem niezmiernie
ważne było zapewnienie artystycznej otoczki: całkowicie zaciemniona sala,
idealne nagłośnienie i oświetlenie, okotarowana scena, panowie z ochrony w
garniturach, brak udziału konferansjera. Wszystko po to, by kontakt artysty z
publicznością był jak najbardziej kameralny, by stworzonego klimatu nikt i nic
nie przerywało. Nawet wykonywanie zdjęć odbywało się ściśle według wskazań artysty. Gromkie brawa, w pełni swobodne, towarzyszyły wszystkim znanym utworom, jak również premierowym piosenkom literackim.

Artysta – indywidualista, specjalista od wprowadzania widzów w nastrój
raz powagi, to znów śmiechu, tęsknoty, rozterki i radości. Jak to zrobił? To
tajemnica mistrza Michała. Organizator – skocka biblioteka może czuć się
dumna, że dzięki zaproszeniu artysty mogliśmy być uczestnikami jedynego w
swym rodzaju wydarzenia.
Takie komentarze po koncercie pisali mieszkańcy i sympatycy Skoków:
Mirek: Zupełnie jak nie Ja wybrałem się dziś na koncert Michała Bajora! Nie
miałem szczególnych oczekiwań! Teraz... Jestem jakby wstrząśnięty, poruszony,
może nawet zszokowany! Koncert był…Hm... Przemyślany, subtelny, liryczny, dojrzały! Mam wrażenie, że perfekcyjny!!! Dziwne! Jak tak można, bez teraźniejszego
wow!, bez szaleńczych nawoływań ze sceny, aby uwolnić swoją energię, bez szalonych podskoków i „darcia japy”, bez gigantycznych decybeli!! Prawdziwa muzyka,
kunszt artysty, szept... Kurde, może coś mi się stało po 40?! Daj Boże tylko dojrzałem. Na koniec wywodu: polecam wszystkim melomanom!
Kasia: Moja dusza nakarmiona.
Elżbieta Skrzypczak
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Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 5+
na półkolonie w bibliotece
Zapisy od 11 grudnia 2017
od godz. 8.00
Szczegółowy program ferii podamy
4 grudnia 2017
na stronie www.bibliotekaskoki.pl
oraz na fanpage’u biblioteki
Zapisy w sekretariacie biblioteki
lub telefonicznie 798 824 520, 61 82 42 281

Koordynator działań
jubileuszowych 650-lecia Miasta Skoki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

Organizator: Biblioteka Publiczna w Skokach, ul. Rogozińska1B
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Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony corocznie 5 grudnia,
to święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem. Zostało ono ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. Jest to okazja do tego, by pokazać, jak wielką rolę
odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych oraz by
uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy potrzebującym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku.
Pracując dla innych - pracujemy dla siebie. Pracując jako wolontariusze
kształtujemy w sobie poczucie odpowiedzialności, wrażliwości społecznej,
uczymy się dostrzegać pozytywne wartości w otaczającym nas świecie. Praca w charakterze wolontariusza umożliwia świadome wywieranie wpływu
na otaczającą rzeczywistość, daje poczucie bycia aktywnym członkiem społeczeństwa. Wolontariat pozwala również z dystansem spojrzeć na własne
problemy i trudności. Często nabierają one zupełnie innego znaczenia, gdy
zostaną zestawione z problemami innych ludzi.
Lubisz pomagać - przyjdź do hospicjum. Hospicjum jest przede wszystkim
domem, w którym czekamy na tych, którzy potrzebują opieki oraz na tych,
którzy chcą ją sprawować w bardzo różnoraki sposób. Hospicjum jest domem,
w którym chcemy, aby każdy czuł się potrzebny, zarówno ci, którzy ofiarują
swoją wiedzę i doświadczenie, swój czas i serce, jak i ci, którzy niosą trudny do

udźwignięcia ciężar swojej choroby, zbliżania się do kresu życia. Hospicjum
jest niezwykłym miejscem współpracy i wzajemnego obdarowywania się
swoimi umiejętnościami. Zakres opieki wolontariuszy zależy od posiadanych
kwalifikacji ochotników, ich doświadczenia oraz predyspozycji psychicznych.
Wolontariusze medyczni uzupełniają pracę pielęgniarek, salowych. Pomagając chorym w wykonywaniu codziennych czynności (np. podczas spaceru,
pielęgnacji, czytania) lub po prostu im towarzysząc. Osoby, które z różnych
powodów nie mogą pomagać bezpośrednio pacjentom, mogą zostać wolontariuszami akcyjnymi. Tacy ochotnicy organizują akcje charytatywne dla hospicjum, dbają by było ono miejscem przyjaznym (np. pielęgnując ogród lub
przyozdabiając wnętrze hospicjum, czy wykonując inne prace). Ten rodzaj
wolontariatu obejmuje wszystkich, także niepełnoletnich, którzy wyrażą taką
chęć. Jeśli zastanawiasz się, czy możesz pomóc w hospicjum, pomyśl, czy coś,
co umiesz robić, przyda się w hospicjum. Lubisz pomagać – pomóż! Przyjdź,
czekamy na Ciebie!
Drodzy Wolontariusze! Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy na co
dzień poświęcają swój czas dla innych. Dziękujemy za Waszą pracę, zaangażowanie oraz entuzjazm. Przy okazji składamy Wam życzenia wytrwałości i
siły do podejmowania nowych wyzwań. Oby wolontariat przynosił Wam same ciekawe doświadczenia i wiele satysfakcji. Pamiętajmy też, że: „Rzecz nie
w wielkości czynu, ale w wielkiej miłości, jaką w najdrobniejszy czyn wkładamy” (Matka Teresa z Kalkuty).
Stanisław Owsianny
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KARnety są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, która posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą o różnych potrzebach. Są to psycholodzy,
pedagodzy, socjoterapeuci, doradcy psychospołeczni oraz animatorzy. Ponadto w ramach klubów funkcjonować będą liderzy aktywności rozmaitych,
tj. młodzież koordynująca daną aktywność (zaangażowana w formie wolontariatu lub stażu).
Sieć KARnet obejmuje swoją działalnością takie gminy jak: Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew, Rydzyna, Osieczna, Kuślin, Krzemieniewo, Śrem,
Wierzbinek czy Książ Wielkopolski.

Z ogromną radością pragniemy Państwu przybliżyć projekt KARnet,
czyli sieć Klubów Aktywności Rozmaitych, który od jakiegoś czasu obecny
jest również na terenie Skoków. Jego oferta skierowana jest do młodzieży w wieku od trzynastego roku życia. Są to placówki w formule otwartej,
wspierające edukację nieformalną poprzez rozwój pasji i zainteresowań.

Klub w Skokach prowadzi zajęcia w dwóch lokalizacjach:
a) w budynku na targowisku przy ul. Kościelnej 9c
b) w świetlicy w Szkole Podstawowej przy ul. Rogozińskiej 1 (budynek, w którym mieści się również biblioteka)
Dotychczasowy program, realizowany w okresie od lipca do października,
to między innymi: warsztaty decupage, funzine, plażowanie z planszówkami,
„skok na Skoki”, występ uczestniczek klubu w teledysku grupy Side Effect,
samoobrona, eko-szycie, gry karciane, personalizacja koszulek, kino KARnet.
To jednak tylko przedsmak naszych możliwości.
W listopadzie pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na zajęcia z robotyki z wykorzystaniem LEGO® MINDSTORM oraz Dash&Dot pod
okiem doświadczonego instruktora z firmy Brick4Kidz. To nauka projektowania, konstruowania i programowania maszyn wyposażonych w sztuczną inteligencję. Zajęcia odbędą się 25 listopada w świetlicy. Z uwagi na ograniczoną
liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenia udziału na adres: skoki@fal.org.pl.
Od grudnia startujemy z zajęciami w Termach Maltańskich (Poznań) i na
strzelnicy. Będziemy również organizować turnieje planszówek, które wzorem innych naszych placówek mają szansę stać się etapem regionalnych bądź
ogólnopolskich eliminacji.
Jesteśmy otwarci na młodzież! Chcemy zarazić młodych pasją oraz motywować ich do realizacji swoich marzeń. Wiemy jak ważny jest rozwój oraz
utrzymanie osobistych kontaktów w formie spotkań, zadań i aktywności.
Zapraszamy do Klubu KARnet! Tutaj zawsze jest czas na rozmowę, herbatę
i kreatywność! Pamiętaj – udział w zajęciach przez nas organizowanych jest
całkowicie bezpłatny!
KARnet w Skokach działa od poniedziałku do piątku w godzinach 15:0019:00, oraz w dwie wybrane soboty od 10:00-15:00. Aktualny grafik zajęć
znajdziesz na www.fal.org.pl.
Informacje o Klubach oraz zajęciach znajdziesz również na profilu Facebook: www.facebook.com/KARnet.mlodziez

Jednym z kluczowych elementów działania klubu jest praca metodą projektów, która umożliwia realizację autorskich pomysłów związanych z własnymi zainteresowaniami. Podejście to pozwala na kompleksowy rozwój
kompetencji młodzieży. Zapewniamy uczestnikom wsparcie oraz tworzymy
komfortową przestrzeń do realizacji ich pasji oraz pomysłów.
Do pracy z młodzieżą wykorzystujemy indywidualne podejście i rozpoznanie ich preferencji w zakresie uczenia się. Korzyści, jakie odnosi młodzież,
wynikają ze stosowania metody peer-learning’u, czyli uczenia się rówieśniczego. Edukacja ta, budowana na przyjemności, ma pomóc młodzieży nauczyć
się praktycznych umiejętności, kreować postawy i pogłębić wyznawane wartości, a ponadto rozwijać kluczowe kompetencje w oparciu o zasadę równości szans i tolerancji. To szkoła szacunku dla drugiego człowieka, odmienności
myślenia oraz nauka szukania drogi do wzajemnego porozumienia. Wkrótce umiejętności te przydadzą się młodzieży na dalszym etapie edukacji czy
w pierwszym miejscu pracy. Klub realizuje także zadania wynikające z bieżących potrzeb związanych z procesem nauki - odrabianiem lekcji, grami i zabawami.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Z życia Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego
15 października 2017 r., w 8. rocznicę śmierci arcybiskupa Mariana Przykuckiego, delegacja Bractwa wraz z delegacją Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego i rodziną arcybiskupa, przebywała w Szczecinie
i uczestniczyła we mszy św. odprawionej w intencji tego zasłużonego syna
Ziemi Skockiej.
Skocką delegację na progu Bazyliki Archikatedralnej serdecznie powitał
Metropolita Szczecińsko-Kamieński arcybiskup Andrzej Dzięga. Następnie
skoczanie, wraz z arcybiskupem oraz proboszczem bazyliki księdzem prałatem Dariuszem Knapikiem i kapelanem Bractwa księdzem Karolem Kaczorem, w towarzystwie pocztów sztandarowych przeszli pod ołtarz główny,
gdzie odbyła się msza św. koncelebrowana, której głównym celebrantem był
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metropolita Dzięga, a celebrantami przybyli na uroczystość księża. Słowa
lekcji odczytali prezes Bractwa Krzysztof Jachna i bratanica śp. arcybiskupa
Przykuckiego - siostra Klara. Homilię, nawiązującą m.in. do ważniejszych wydarzeń z życia śp. zmarłego arcybiskupa wygłosił arcybiskup Dzięga.

Drugie miejsce zdobyła Halina Wojciechowska, a trzecie Alojzy Pacholski.
W turnieju zapadkowym zdobywcy trzech wymienionych miejsc nagrodzeni
zostali pucharami pamiątkowymi. Pamiątkowe puchary otrzymali też „strzelcy” plasujący się na drugim i trzecim miejscu w pozostałych strzelaniach indywidualnych.
Najcelniejszy strzał turniejów oddał Andrzej Stachowiak.
			
				
Stanisław Grzegorzewski

XII Market Garden
85 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników wzięło udział
w 12. harcerskim Market Garden. Tym razem 3 skockie drużyny gościły
przedstawicieli harcerskiej braci z Ostródy, Poznania i Wągrowca.

Po mszy św. skoczanie wzięli udział w procesji, która przeszła do krypty
mieszczącej zwłoki śp. arcybiskupa Przykuckiego, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze oraz uczestniczyli w prowadzonej przez arcybiskupa Dzięgę modlitwie w intencji zmarłego.
Po uroczystościach w bazylice członkowie delegacji zostali zaproszeni na
poczęstunek w towarzystwie metropolity i duchownych uczestniczących we
mszy św. W jego trakcie były wspomnienia i rozmowy, m.in. o przyjeździe arcybiskupa Dzięgi do Skoków na poświęcenie ulicy arcybiskupa Mariana Przykuckiego. Termin tej uroczystości wstępnie ustalono na miesiąc kwiecień
2018 r., a sam arcybiskup wyraził zadowolenie z zaproszenia i zapewnił, że
z niego skorzysta. Na zakończenie spotkania szczecińscy gospodarze życzyli
swym gościom szczęśliwej i bezpiecznej podróży do domów, a życzenie to w
pełni się spełniło.
4 listopada Bractwo było organizatorem Strzeleckiego Turnieju Cysterskiego, w którym oprócz gospodarzy udział wzięli bracia z Mieściska,
Gołańczy i Wągrowca. Turniej swą obecnością zaszczycili Wicestarosta
Wągrowiecki Michał Piechocki i Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz
Kłos.
W trakcie turnieju, po powitaniu uczestników - braci i gości szczególnych rozegrano turnieje drużynowe: XII Turniej im. Cystersów Łekneńsko - Wągrowieckich o Puchar Starosty Wągrowieckiego oraz IV Turniej Bractw Kurkowych Ziem Cysterskich o Puchar im. arcybiskupa Mariana Przykuckiego oraz
towarzyszące im turnieje indywidualne.
XII Turniej im. Cystersów Wągrowiecko - Łekneńskich, w którym każde Bractwo wystawiło drużyny czteroosobowe, wygrało Kurkowe Bractwo
Strzeleckie z Mieściska, otrzymując puchar z rąk wicestarosty Michała Piechockiego. Kolejne miejsca zajęły KBS Gołańcz, KBS Wągrowiec i KBS Skoki.
Zespół KBS Mieścisko, potwierdzając swą klasę, wygrał też IV Turniej
Bractw Kurkowych Ziem Cysterskich o Puchar im. arcybiskupa Mariana Przykuckiego i z rąk Krzysztofa Przykuckiego - bratanka śp. księdza arcybiskupa
otrzymał ufundowany przez skockie Bractwo puchar. II miejsce w tym turnieju wywalczył KBS Wągrowiec, a III miejsce KBS Skoki.
W turniejach indywidualnych towarzyszących w/w turniejom wyniki
ukształtowały się następująco:
- turniej zapadkowy wygrał Michał Rosik. Drugie miejsce zajął Sławomir
Michalski, a trzecie Wojciech Zborowski.
- w Turnieju o Tarczę Darczyńców zwyciężył i tarczę zdobył Andrzej Kaniewski. Na drugim miejscu uplasował się Mikołaj Koteras, a na trzecim Marian Renn.
- Turniej o Tarczę Jubileuszu 650-lecia miasta Skoki wygrał i pamiątkową
tarczę zachował Andrzej Stachowiak. Drugie miejsce wywalczył Mikołaj Koteras, a trzecie Michał Rosik.
- w Strzelaniu do Kura tryumfował i Kura zdobył Krzysztof Migasiewicz.

Pierwszego dnia, po apelu inaugurującym, uczestnicy rozeszli się do pionów metodycznych, gdzie mieli zajęcia dostosowane do ich wieku. Potem cisza nocna, ale nie dla wszystkich, bowiem część najstarszych harcerzy, czyli
wędrowników, czekała jeszcze „wywózka w nieznane” i samotny powrót do
bazy, którą tradycyjnie był budynek dawnego gimnazjum.
Wiele ważnych wydarzeń miało miejsce podczas sobotniego, porannego apelu. Wtedy to grupa najstarszych „HYCÓW” opuściła szeregi drużyny
i przeniosła się do wędrowniczego „FOCUSA”. W związku z tym konieczne
okazały się mianowania nowych funkcyjnych. Funkcję przybocznej powierzono Karolinie Nowak, natomiast opiekę nad zastępem „ORION” przejęła Anna
Adrych.
Patrole przystąpiły do rywalizacji: oczywiście zadania były dostosowane
do odpowiednich pionów. Po pokonaniu trasy przyszedł czas na porządkowanie miejsca pobytu i apel kończący. Wszyscy otrzymali gadżety Miasta i
Gminy Skoki, nastąpiło też wręczenie odznak turystyki kwalifikowanej aż 32
harcerzom. Na koniec ci, co nie spieszyli się na pociąg, poszli na ognisko z kiełbaskami. Do zobaczenia za rok!
hm Andrzej Surdyk HR

Zapalono znicze pamięci
W niedzielę, 22 października br., do ogólnopolskiej akcji „Zapal znicz
pamięci” tradycyjnie włączyli się mieszkańcy Skoków, przede wszystkim
członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej. Zapalono znicze na mogiłach zamordowanych we wrześniu 1939 r. mieszkańców miasta i gminy oraz pod pamiątkową tablicą na skockim Rynku,
upamiętniając poległych i pomordowanych na frontach II wojny światowej.
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Ponadto znicze zapłonęły ku pamięci skoczan zamordowanych na Wschodzie (Katyń, Charków i Kalinin-Twer) a także poległych i zmarłych powstańców wielkopolskich (tablice na bramie cmentarza parafialnego). Znicz zapalono również w Antoniewie koło Skoków, gdzie w czasie okupacji hitlerowskiej
mieścił się oflag - obóz dla jeńców wielu europejskich narodowości.
Iwona Migasiewicz

Absolutorium
dla ustępującego i wybór
nowego Zarządu Oddziału
„Związku Emerytów”
We wtorek 7 listopada odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze
Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach. 128 uczestników zebrania, na ogólną liczbę 215 członków, w
obecności gości w osobach: burmistrza Tadeusza Kłosa, przewodniczącego
Zarządu Okręgu Związku w Poznaniu Henryka Zywerta, Barbary Linetty reprezentującej Starostę Powiatowego Tomasza Kranca - Kierownika
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego oraz
dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki - Elżbiety Skrzypczak
udzieliło absolutorium Zarządowi Oddziału za okres pięcioletniej kadencji
i dokonało wyboru nowych władz na lata 2017- 2022.
Udzielenie Zarządowi absolutorium bez zastrzeżeń, poprzedziło wysłuchanie sprawozdań z działalności władz Oddziału, tj.: przewodniczącej
Małgorzaty Florysiak z pracy Zarządu, skarbnika Danuty Kęsik z działalności
finansowej i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Elżbiety Kasprzak z oceny
działalności Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie mu absolutorium.
Zarówno z przedstawionych syntetycznych sprawozdań, jak i ze słów gości wynikała pozytywna ocena działalności Oddziału, i to zarówno jego kierownictwa, jak i członków. O działalności tej na bieżąco informujemy naszych
czytelników, dlatego w tym miejscu również syntetycznie przypomnimy, że:
- skocki Oddział na początku minionej kadencji liczył 196, a dzisiaj liczy 215
członków;
- w okresie sprawozdawczym realizowano liczne cele i zadania statutowe integrujące członków, a więc m.in.: spotkania przy grillu i spotkania taneczne, wyjazdy
do kina i do teatrów oraz udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez
Bibliotekę;
- dużo miejsca w działalności zajmowały akcje o charakterze turystyczno-wypoczynkowym oraz zdrowotnym - kilkudniowe, połączone ze zwiedzaniem wyjazdy
na wczasy oraz jednodniowe „wyskoki” na pływalnie i na baseny termalne;
- pamiętano też o członkach niepełnosprawnych, których z życzeniami odwiedzano w domach oraz o Jubilatach i członkach obchodzących Złote Jubileusze
Małżeństwa;
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- członkowie Związku brali też czynny udział w przedsięwzięciach gminnych i w
uroczystościach o charakterze państwowym i ogólnospołecznym oraz w akcjach
pomocy dla chorych i biednych dzieci w kraju i za granicą,
- członkowie o zainteresowaniach śpiewaczych realizowali swą pasję w prowadzonym przez Antoniego Wiśniewskiego Emeryckim Zespole Śpiewaczym „Harfa”.
Wiele z tych działań nie byłoby możliwe do przeprowadzenia - co podkreślała w
swym wystąpieniu przewodnicząca - bez pomocy finansowej ze strony Samorządu
Gminy i Starostwa Powiatowego. Stąd też podziękowania od wszystkich dla tych
organów.
Miłym przerywnikiem obrad stały się wyróżnienia i podziękowania dla
szczególnie aktywnych członków.
Złotą Odznaką Honorową - przyznaną na wniosek Zarządu Oddziału,
uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Warszawie - za zaangażowanie i ofiarną pracę na rzecz
Związku i jego członków, uhonorowani zostali: Elżbieta Kasprzak, Kazimiera Głazowska, Barbara Rochowiak, Wojciech Glinkiewicz, Stanisław
Grzegorzewski, Witold Tokarski, Danuta Kęsik, Urszula Orchowicz, Bogumiła Smykowska i Maria Forycka. Aktu dekoracji odznaczonych dokonał
przewodniczący Zarządu Okręgu Henryk Zywert. Każda odznaczona osoba obdarowana została piękną różą, którą w imieniu skockiego Zarządu
wręczał Stanisław Kida.
Dziękując ustępującemu Zarządowi za pracę na rzecz członków Związku
oraz za współpracę z organami samorządu, burmistrz Tadeusz Kłos do słów
podziękowań dołączył słodkie bombonierki. Oprócz osób wcześniej wymienionych – przewodniczącej i skarbnika, otrzymali je również: Witold Tokarski
- zastępca przewodniczącej, Barbara Rochowiak - sekretarz, Aurelia Ludkowska - członek Zarządu ds. kultury i turystyki, Aniela Zawidzka - członek ds.
socjalno-bytowych i członek Maria Forycka.

Po przyjęciu procedur dotyczących zgłaszania kandydatów oraz sposobu głosowania, w głosowaniu jawnym wybrano członków Zarządu Oddziału i członków Komisji Rewizyjnej, które następnie ukonstytuowały
się następująco:
Zarząd Oddziału: Małgorzata Florysiak - przewodnicząca, Witold Tokarski - zastępca przewodniczącej, Barbara Rochowiak - sekretarz, Danuta Kęsik - skarbnik, Stanisław Kida - członek Zarządu ds. kulturalnych
i turystycznych, Maria Forycka - członek Zarządu ds. socjalno-bytowych,
Stanisław Grzegorzewski - członek Zarządu, Danuta Jakszewska - członek Zarządu i Barbara Mielcarek - członek Zarządu.
Komisja Rewizyjna: Barbara Mazurek - Przewodnicząca, Maria Wróblewska - Zastępca Przewodniczącego i Halina Bałażyk - Sekretarz.
Delegatem na Zjazd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poznaniu wybrano Alicję Żurowską.
Zgodnie ze Statutem, nowo wybrane władze będą organizować działalność skockiego Oddziału Rejonowego Związku przez okres 5 lat, tj. do listopada 2022 r.
								
Edmund Lubawy

33

Sport, turystyka, rekreacja
Mistrzowie spinningu
Niezachęcająca do wędkowania pogoda nie zniechęciła najwytrwalszych amatorów spinningu z Koła nr 120 PZW w Skokach, którzy w dwie
kolejne niedziele - 22 i 29 października 2017 r. spotkali się nad jeziorem
Dzwonowskim.

znany i wzbudzający wiele emocji proces ważenia wyników połowów. Teraz
też okazało się, że szczęście a może umiejętności wędkarskie zadecydowały,
że i tym razem wśród 8 wędkujących, których siatki nie pozostały puste, najlepszy wynik 2,98 kg ryb (3 szczupaki) ponownie osiągnął Leszek Stoiński. Na
II miejscu z 0,88 kg ryb uplasował się Marek Kubicki, a na III z 0,66 kg Alojzy
Pacholski. Ich sukces tradycyjnie już upamiętniają pamiątkowe puchary ufundowane przez Zarząd Koła. Wędkarskie spotkanie jak zawsze zakończyło się
posiłkiem, przy którym wspólnie zasiedli zawodnicy, funkcyjni - m.in. sędzia
„Andrzej” i relacjonujący imprezę, przygotowujący kiełbasę z kotła i gorące
napoje Piotr Babrakowski oraz kibice.
Wspomniane zawody, zarówno w dn. 22, jak 29 października odbyły się
na „żywej rybie”, co oznacza, że wszystkie złowione okonie i szczupaki po
zważeniu wróciły ponownie do wody jeziora Dzwonowskiego.
PS Wagę złowionych ryb podano łącznie z wagą siatki służącej do ich
ważenia.
								
Edmund Lubawy

Deszcz biegaczom
niestraszny
Odbywały się tu organizowane przez Zarząd Koła zawody spinningowe z
łodzi. Pierwsze z nich, jak każdego roku, planowano na Warcie w okolicach
Sierakowa, jednak wysoki stan Warty i duże rozlewiska uniemożliwiły ich
odbycie na tym łowisku. W tej sytuacji, stając przed dylematem odwołania
imprezy, Zarząd postanowił przenieść ją na jezioro Dzwonowskie. Udział w
zawodach wzięło 18 zapaleńców, którzy na łodziach, nie poddając się kolejnym falom deszczu, po dziesiątkach a może setkach rzutów „kijem”, na sygnał
o zakończeniu wędkowania dobili do przystani by „swój łup” poddać ocenie
sędziego Andrzeja Janiszewskiego. Szybko i sprawnie dokonano ważenia
ryb, po czym ogłoszono wyniki i wręczono pamiątkowe puchary zdobywcom
3 najlepszych miejsc. Szczęście tym razem dopisało 13 wędkarzom a wspomnianymi pucharami obdarowani zostali: za zajęcie I miejsca „legitymujący
się” 2 szczupakami o wadze 2,82 kg - Leszek Stoiński oraz zdobywcy: szczupaka i okoni o wadze 2,16 kg - Robert Chelwing i szczupaka o wadze 1,58 kg
– Dawid Giziński. Zawody zakończył wspólny posiłek w postaci gorącej kawy
i herbaty oraz kiełbasek z grilla.

Jeszcze gorsza pogoda towarzyszyła zawodom 29 października. Przed ich
rozpoczęciem pod głosowanie poddano pomysł przesunięcia ich na inny termin, jednak zwolennicy takiego rozwiązania okazali się mniejszością i przeszli
do roli kibiców, którzy z brzegu obserwowali poczynania 14 kolegów. Oni z
kolei, zmagając się z wiatrem i deszczem, przez 4 godziny realizowali swą pasję. O godzinie 13:00 wszyscy szczęśliwie dotarli do brzegu, gdzie nastąpił

Stojącemu z boku obserwatorowi mogło wydawać się, że deszcz zepsuł imprezę biegową - II Półmaraton Wągrowiec – Skoki, która odbyła
się 22 października. Nic bardziej mylnego. Być może organizatorzy mieli
pod górkę, ale zawodnicy byli zadowoleni, dało się słyszeć głosy, że lepszy
deszcz, niż żar z nieba.
Bieg ukończyło 356 biegaczy, w tym 80 pań. Mieszkańców gminy Skoki
było 29 (8 pań). Na mecie szyje wszystkich uczestników ozdobił pamiątkowy medal, wręczany m.in. przez Burmistrza Wągrowca Krzysztofa Poszwę i
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa. Jednak zanim to nastąpiło
uczestnicy mieli do pokonania 21,097 km ze startu z wągrowieckiego rynku
na Rynek w Skokach. Trasa była taka sama, jak w roku ubiegłym, głównie asfaltowa z kilkoma kilometrami w terenie. Przebiegnięcie dystansu półmaratońskiego to nie taka „bułka z masłem”, do tego należy przygotować się kondycyjnie i psychicznie, dlatego gratulujemy wszystkim, którzy bieg ukończyli,
tym którzy „zrobili życiówki”, a zwłaszcza tym, dla których był to debiut na
takim dystansie. BRAWO!

Podsumowanie biegu odbyło się w skockiej hali. Nagrodzono 3 pierwszych
biegaczy i biegaczek, 3 najlepszych w kategoriach wiekowych oraz 5 najlepszych biegaczy i biegaczek z miasta Wągrowiec oraz miasta i gminy Skoki. Były też nagrody dla najlepszych drużyn oraz dla najmłodszego i najstarszego
zawodnika. Wyróżniono pucharem także biegacza, który ostatni przebiegł
linię mety.
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Warto podkreślić, że najlepszym biegaczem z naszej gminy został Łukasz
Nowak (drugi ogółem), a najlepszą biegaczką była 3 wśród pań Monika Lehmann. Pierwszą w kolejności drużyną biegu został Hart Skoki.

Organizacja takiej imprezy sportowej to wielkie wyzwanie logistyczne i zaczyna się prawie rok wcześniej. Skomplikowana procedura uzyskania zgody
na wykorzystanie dróg, poprzedzona sporządzeniem i zatwierdzeniem planu
tymczasowej organizacji ruchu, zajmuje ok. 4 miesięcy. W organizacji imprezy pomaga wielu wolontariuszy. Na trasie zorganizowano 4 bufety z wodą i
1 z bananami. Przy bufetach pracowało ponad 50 wolontariuszy, m.in. harcerzy ze Skoków i Wągrowca, opiekunowie i wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Antoniewa, Szkolne Koło PCK przy I Liceum
Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu oraz wiele
innych osób, które zgłosiły się na apel organizatorów. Wolontariuszami byli także rowerzyści, towarzyszący biegaczom na trasie. Z opinii zawodników
wynika, że bardzo im to pomaga w walce ze swoimi słabościami, gdy przychodzi kryzys. Ogromną pracę w organizację biura zawodów i mety włożyło kilkunastu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skoki. Nad bezpieczeństwem i
sprawnym przebiegiem czuwali strażacy ochotnicy z terenu gminy Skoki oraz
policjanci ze Skoków i Wągrowca.
Praca wolontariuszy jest bardzo cenna, jednak ważny jest też finansowy
wkład w organizację tego wydarzenia. Głównymi sponsorami były: Miasto
Wągrowiec oraz Miasto i Gmina Skoki. Wsparcia finansowego udzieliły także:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Gmina Wągrowiec, POLINOVA Polska
oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komplexmłyn z Wągrowca.
W roku ubiegłym Półmaraton Wągrowiec – Skoki odbył się w ramach wygranego projektu budżetu obywatelskiego Powiatu Wągrowieckiego i miał
być jednorazową imprezą, jednak po pozytywnym oddźwięku jego organizatorzy: Karolina Stefaniak i Maciej Łucyk, „Maratończyk” Poznań, postanowili
chwycić byka za rogi i spróbować zrobić to raz jeszcze. Znaleźli się sponsorzy, uczestnicy dopisali - spróbujemy więc trzeci raz. Do zobaczenia za rok 28
października 2018!
Karolina Stefaniak

Wyniki najlepszych mieszkańców gminy Skoki:
Panie:

Kategoria/
miejsce

Lp

Nazwisko i imię

Rocznik

Czas

1

Lehmann Monika

1994

K18/3
open

1:38:51

2

Kozielczyk Anna

1983

K30/1

1:41:00

3

Borowczyk Katarzyna

1983

K30/5

1:49:00

4

Gryska Natalia

1988

K18/3

1:53:01

5

Biała Wanda

1988

K18/9

2:05:48

6

Błażyńska Ilona

1982

K30/27

2:10:07

7

Lisiecka Anna

1995

K18/14

2:20:12

8

Mazur Danuta

1969

K40/19

2:23:44

Lp

Nazwisko i imię

Rocznik

Kategoria/
miejsce

1

Nowak Łukasz

1988

M18/2 open

1:15:52

2

Tyll Mateusz

1999

M18/10

1:24:11

3

Dziurka Tomasz

1988

M18/12

1:33:39

4

Sznajder Krzysztof

1987

M30/17

1:35:01

5

Kaźmierczak Mariusz

1986

M30/24

1:38:58

6

Jarzembowski Tomasz

1984

M30/35

1:41:43

7

Dziurka Jarosław

1979

M30/44

1:46:42

8

Kruk Łukasz

1982

M30/45

1:46:42

9

Gąsecki Jarosław

1975

M40/32

1:47:16

10

Pikuła Marcin

1988

M18/33

1:48:36

11

Jerzak Damian

1986

M30/53

1:48:48

12

Sierszchuła Dominik

1992

M18/35

1:48:52

13

Rogaliński Jarosław

1979

M30/61

1:50:57

14

Kujawa Filip

1995

M18/42

1:54:50

15

Poniewski Paweł

1985

M30/71

1:56:00

16

Zendlewicz Marek

1956

M60/7

1:56:36

17

Kulus Krzysztof

1975

M40/52

1:58:05

18

Seidler Bartosz

1977

M40/53

1:58:06

19

Szawuła Tomasz

1989

M18/46

1:58:54

20

Stożek Marek

1968

M40/62

2:05:29

21

Kamiński Tomasz

1965

M50/30

2:10:32

Panowie:

Czas
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XX skocki „HUBERTUS”
Przybycie do Grzybowic w sobotę 21 października 2017 r. niemal stu
koni i wielu pojazdów konnych w towarzystwie ich właścicieli, opiekunów i sympatyków mogło oznaczać tylko jedno. Odbywał się tu kolejny
- tym razem XX - „HUBERTUS”, czyli święto skockich hodowców koni.
W uroczystości naszym „koniarzom” tradycyjnie już towarzyszyli przyjaciele i koledzy z powiatu wągrowieckiego oraz z powiatów obornickiego
i żnińskiego.
Po ceremonii powitalnej przy świetlicy, o godzinie 12:00, barwny korowód
koni i pojazdów, prowadzony przez mastera Pawła Mantaja z Grzybowic, udał
się w okoliczne lasy. Zahaczając o obrzeża gmin Rogoźno i Wągrowiec poznawano i podziwiano piękne krajobrazy - różne rodzaju lasu, polany oraz śródleśne łąki, położone w okolicach jeziora Budziszewskiego i Czarnego. W trakcie przejażdżki na jednej z takich łąk wygospodarowano dłuższą przerwę na
odpoczynek i integrację uczestników. Wszyscy mogli skorzystać z wojskowej
grochówki, słodkich wypieków i napojów oraz miodówki, sporządzonej na
miodzie z tegorocznych zbiorów.
Około 15:00 nastąpił powrót do Grzybowic, gdzie odbyły się wzbudzające
wiele emocji wśród uczestników i kibiców tradycyjne konkurencje hubertowskie.
Konkurs „Trzech beczek” wygrał Tomasz Rozmarynowski z Niemczyna.
Drugie miejsce zajęła Malwina Wruk, a trzecie Karolina Królczyk.
W Konkursie „Zręczności powożenia zaprzęgami” tryumfował Łukasz Górka z Wągrowca. II miejsce Komisja Sędziowska przyznała Sławomirowi Łukaszewskiemu, a III Arturowi Maludzińskiemu.

W Konkursie Wyścigu „Wielka Potrzanowska”, podobnie jak w roku 2016,
zwyciężył Tomasz Rozmarynowski z Niemczyna.
Po konkurencjach sprawnościowych nastąpił gwóźdź programu - wzbudzająca najwięcej emocji „Pogoń za lisem”. W Kategorii Młodzieżowej lisa zdobyła i tytuł „Młodzieżowego Króla Polowania” uzyskała Dominika Wojciechowska z Obornik. W Kategorii Seniorów lisa „dorwał” i „Królem Polowania”
został wymieniany już wcześniej zwycięzca konkurencji sprawnościowych,
niewątpliwy bohater dnia, Tomasz Rozmarynowski.
Zwycięstwa wszystkich wymienionych upamiętniać będą pamiątkowe
puchary, ufundowane przez burmistrza Tadeusza Kłosa a wręczone im przez
Prezesa Powiatowego Związku Hodowców Koni Marka Jóźwiakowskiego
i przez organizatora „Hubertusa” Pawła Mantaja. Wszystkie konie tradycyjnie już opuszczały Grzybowice z pamiątkowym „flo”. 		
Jak zawsze organizatorzy zadbali też o puchar dla najmłodszego uczestnika „Hubertusa”. Obdarowana nim została Karina Śróda.
Miłą niespodziankę wszystkim sprawiły też: Zarząd Powiatowego Związku Hodowców Koni i Koło Hodowców Koni w Skokach, które uroczystość w
Grzybowicach wykorzystały do uhonorowania 86-letniego Mariana Myszkowskiego z Micharzewa specjalnym pucharem za wielki wkład i zasługi w
hodowli koni.
Sobotnie spotkanie w Grzybowicach, na którym każdy jego uczestnik w
trakcie konkursów mógł skorzystać z napojów i ciepłych posiłków, zakończyło się spotkaniem przy stole i muzyce, na które swe gościnne progi udostępniła Świetlica Wiejska w Rościnnie.
PS Uroczystość w Grzybowicach fotograficznie pięknie dokumentowała Patrycja Walczak i z jej zdjęć skorzystaliśmy, za co serdecznie dziękujemy.
								
Edmund Lubawy
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Skocka Liga Piłki Nożnej 2017 r. zakończona
W sobotę 7 października zakończył się sezon
Skockiej Ligi Piłki Nożnej 2017 r. W tym sezonie
w rozgrywkach udział wzięło 14 drużyn, które zostały podzielone na 2 grupy. Każda drużyna rozegrała 14 spotkań. Podczas ostatnich rozgrywek organizatorzy: Marcin Bejma oraz Krzysztof Sznajder
dokonali podsumowania oraz wręczenia nagród i
pucharów ufundowanych przez Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki. Serdecznie gratulujemy wszystkim
zawodnikom, a organizatorom dziękujemy za ich
trud i pasję włożoną w organizację Turnieju.

I LIGA

Lp

Drużyna

Mecze

Punkty

Zwycięstwo

Remis

Porażka

Bramki

1

BemaSport

14

40

13

1

0

83:26

2

Pomax Oborniki

14

35

11

2

1

95:42

3

Rossoneri

14

23

7

2

5

44:43

4

FC Kakulin

14

21

6

3

5

49:42

5

Zjednoczeni

14

15

5

0

9

60:81

6

FC Krecik Team

14

11

3

2

9

43:72

7

KKS Rogoźno

14

10

3

1

10

66:85

Lp

Drużyna

Mecze

Punkty

Zwycięstwo

Remis

Porażka

Bramki

1

FC Akapulko

14

31

10

1

3

75:40

2

MTC Gapiński

14

28

9

1

4

63:40

3

MKS Morgi

14

25

8

1

4

65:45

4

Alko Team

14

24

7

0

6

86:51

5

Max-Sport Galaxy

14

15

5

0

9

41:67

6

Petarda Team

14

12

4

0

10

28:61

7

FC Ballix Team

14

9

3

0

11

39:90

1 miejsce - BemaSport
2 miejsce - Pomax Oborniki
3 miejsce - Rossoneri
4 miejsce - FC Kakulin
5 miejsce - Zjednoczeni Koptrans
6 miejsce - FC Krecik Team
7 miejsce - KKS Rogoźno

NAGRODY INDYWIDUALNE:
Najlepszy bramkarz - Artur Sosnowski (Rossoneri)
Najlepszy zawodnik - Sławomir Urban (Pomax Oborniki)
Najlepszy strzelec - Grzegorz Śmigielski (BemaSport)

II LIGA
1 miejsce - FC Akapulko
2 miejsce - MTC Gapiński
3 miejsce - MKS Morgi
4 miejsce - Alko Team
5 miejsce - Max-Sport Galaxy
6 miejsce - Petarda Team
7 miejsce - FC Ballix Team

NAGRODY INDYWIDUALNE:
Najlepszy bramkarz - Adrian Zamecki (FC Akapulko)
Najlepszy zawodnik - Tobiasz Lisiecki (MKS Morgi)
Najlepszy strzelec - Paweł Pawłowski (Alko Team)
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Najlepszy TYPER SLPN:
1. Daria Ciemna
2. Jakub Nawrot
3. Tomasz Radziński

Kinga Pilna
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Sport, turystyka, rekreacja
Historyczny Turniej
Piłki Siatkowej
W ramach obchodów 650-lecia Miasta Skoki na skockiej hali zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza. Udział zgłosiło 10 drużyn w kategorii senior oraz 4 w kategorii junior. Seniorzy zostali podzieleni na dwie grupy: A i B; mecze rozegrano na zasadzie każdy z każdym,
następnie rywalizowano o miejsce na podium. Ostateczna tabela przedstawia się następująco:

Ostatecznie miejsce na podium wywalczyli:
1. Zamek Gołańcz
2. Rogoźno
3. ZNP
Najlepsi zawodnicy otrzymali z rąk burmistrza statuetki oraz upominki,
wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za sportową rywalizację i gratulujemy kondycji!
Kinga Pilna

Wiedza, sport i historia
- wyprawa do Lusowa
W Lusowie k/Poznania miała miejsce Olimpiada Turystyczno-Krajoznawcza LZS. Wybrali się tam młodzi turyści, uczniowie Szkoły Podstawowej ze Skoków, jako reprezentanci powiatu wągrowieckiego. W rywalizacji tej nie było kategorii wiekowych. Podzieliliśmy się na trzy trzyosobowe
zespoły i podjęliśmy wyzwanie.

Juniorzy:
1. Bolechowo - 6 pkt.
2. MOONS - 4 pkt.
3. III A Gimnazjum - 2 pkt.
4. ID Team - 0 pkt.
Najlepsza siatkarka: Natalia Lahuta, najlepszy siatkarz: Szymon Cholewczyński.
Seniorzy:
Grupa B:
Grupa A:							
1. Zamek Gołańcz - 8 pkt.
1. Rogoźno - 8 pkt.					
2. ZNP - 6 pkt.
2. Wtorkowi Wągrowiec - 6 pkt.				
3. Transport Pauszek - 4 pkt.
3. Popowo Kościelne - 4 pkt.					
4. Audiostrefa - 2 pkt.
4. Wełna Skoki - 2 pkt.					
5. Gmina Skoki - 0 pkt.
5. Sława Wielkopolska - 0 pkt.
Najlepsza siatkarka: Honorata Starszak,
najlepszy siatkarz: Jakub Bazylewicz.

Na pierwszy ogień weryfikacji poddana została nasza wiedza, dotycząca
polskiej turystyki i krajoznawstwa. Godzinny test zawierał 50 pytań dotyczących naszego kraju i regionu. Gdy jury zajęło się poprawianiem testu, my przenieśliśmy się na rowerowy tor przeszkód. Tu zaczęły się pierwsze „schody”,
bowiem dla wielu naszych uczniów trzeba było po prostu obniżyć siodełka.
W tej konkurencji wielki sukces osiągnął Marcin Nogajewski, który indywidualnie zajął II miejsce, niestety organizatorzy nie przewidzieli indywidualnych
wyróżnień. Ledwo udało nam się zejść z rowerów, a już wysłano nas do lasu,
gdzie odbył się marsz na orientację. Cóż z tego, że trasa liczyła 2,5 kilometra,
kiedy jeszcze prawie 1,5 km trzeba było przebiec, by dotrzeć do lasu, a łącznie
na pokonanie trasy i odnalezienie sześciu ukrytych w lesie punktów było 40
minut. Jak przewidywaliśmy, był to wyjazd treningowy i po naukę, najlepszy z
naszej ekipy zajął 13. miejsce (choć pod względem wiedzy był trzeci).
Nie było czasu na wypoczynek przy herbacie i grochówce, bowiem organizatorzy wezwali uczestników na wręczenie nagród. Poza bagażem doświadczeń tym razem nie przywieźliśmy niestety nic więcej.
Grzechem jednak byłoby nie skorzystać z okazji pobytu w Lusowie i nie
odwiedzić grobu generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, drugiego dowódcy
powstania wielkopolskiego. Tak też uczyniliśmy. W pobliżu otwarte było muzeum jemu poświęcone, więc zwiedziliśmy ekspozycję. Po uczcie fizycznej i
duchowej wróciliśmy do Skoków.
Andrzej Surdyk
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Rodzina Sydow
tryumfuje w szachach
Kilkakrotnie już informowaliśmy o sukcesach szachowych mieszkańców Lechlinka, rodziny Sydow: Przemysława i jego córek Anity i Weroniki.
Doskonale powiodło się im w trakcie rozegranych 22 października w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Szachach.
W zawodach rozgrywanych systemem szwajcarskim, w których w rolę sędziego głównego wcielił się wicestarosta Michał Piechocki, udział wzięło 23
szachistów, w tym 5 kobiet i 7 juniorów. Przemysław Sydow wygrał w nich
wszystkie partie i zdobył tytuł Mistrza Powiatu Wągrowieckiego - wcześniej
kilkakrotnie zdobywał tytuł Wicemistrza. Swój dobry dzień miała też 15-letnia Anita Sydow, która okazała się najlepszą w kategorii juniorów do lat 15
oraz w kategorii kobiet i zdobyła szóste miejsce w kategorii open. Ich wygraną
upamiętniają pamiątkowe puchary i dyplomy oraz przewidziane (w przypadku Anity skumulowane) regulaminem nagrody.
Najstarszym uczestnikiem zawodów - w ogólnej punktacji uplasował się w
pierwszej dziesiątce - był Bronisław (Mirek) Piechocki.
					
Edmund Lubawy

Rajd „Mickiewiczowskim
Szlakiem”
Młodzież z Antoniewa zdobywa II miejsce dla powiatu wągrowieckiego
Cztery drużyny z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, pod okiem wychowawców, uczestniczyły w dn. 30 września w XXXVI Rajdzie „Mickiewiczowskim Szlakiem”. Rajd stanowiący jedną z imprez objętych
„Współzawodnictwem Turystycznym Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego” odbywał się na
trasie Oborniki - Objezierze a uczestniczyło w nim około 600 osób z 7 powiatów wielkopolskich. Jego uczestnicy oprócz marszu na trasie Oborniki - Objezierze brali też udział w punktowanych konkurencjach: pracach plastycznych,
wiedzy o Obornikach i o Mickiewiczu, zasad udzielania pierwszej pomocy,
bezpieczeństwa ruchu drogowego i przeciwpożarowych. Zdobywali również
punkty w grze w rzutki, “żółwiej jeździe” na rowerze i w żonglerce. Wszystkie drużyny podlegały punktacji indywidualnej, a suma punktów uzyskanych
przez 2 najlepsze drużyny decydowała o punktacji dla powiatu.
Z satysfakcją odnotowujemy, że II drużyna z „naszego” Antoniewa oraz
drużyna z Konina, zdobywając 40 punktów, zajęły równorzędne 3. miejsce w
klasyfikacji indywidualnej. Z kolei antoniewska drużyna nr IV, zdobywając 37
punktów, uplasowała się na miejscu 6.
Suma 77 punktów zdobytych przez zawodników z tych dwóch drużyn
zapewniła powiatowi wągrowieckiemu 2. miejsce w klasyfikacji powiatowej
- wyprzedził nas powiat koniński, a na 3. miejscu uplasowali się gospodarze
- powiat obornicki.
							
Edmund Lubawy

„Wełna” na boiskach IV Ligi
15 października na własnym boisku „Wełna” podejmowała zawodników „Iskry” Szydłowo. Spotkanie rozgrzewało emocje od początku do
końca i zakończyło się remisem z wynikiem 4:4. Po stronie „Wełny” ogra-
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li bramkarza rywali i umieścili piłkę w siatce „Iskry”: Jakub Ślósarczyk –
2 razy oraz Marcin Siuda i Arkadiusz Dereżyński. Po 12. meczu rundy
jesiennej nasz klub, z 17 punktami oraz 28 bramkami zdobytymi i 28 straconymi zajmował 9. miejsce w Tabeli.
21 października nasi piłkarze gościli w Swarzędzu, gdzie ich rywalami byli zawodnicy miejscowej „Unii”. Można powiedzieć, że gospodarze okazali się
mało gościnni i, pomijając szczegóły, gościom swym sprawili tęgie lanie. Mecz
zakończył się przegraną „naszych”, i to z wynikiem 4:0. Po tym spotkaniu z 28
bramkami zdobytymi i 32 straconymi, zachowując 17 punktów, „Wełna” pozostała na 9. miejscu Tabeli.
Kolejnymi rywalami skockich piłkarzy byli:
29 października na boisku przy ul. Parkowej w Skokach zawodnicy „Gromu”
Plewiska. Tym razem nasza drużyna, mimo braku w niej wyeliminowanych za
czerwone kartki z gry kilku zawodników, wygrała z wynikiem 1:0. Zwycięską bramkę dla „Wełny” strzelił Jakub Ślósarczyk. W rezultacie „Wełna” z 20
punktami, 29 ramkami zdobytymi i 32 straconymi utrzymała się na 9. miejscu
Tabeli. Nasz rywal z 21 punktami zajmował miejsce 7.
4 listopada na wyjeździe walczyliśmy z reprezentantami „GLKS” Wysoka.
Po zaciętej walce skoczanie wywalczyli gola, który zapewnił im zwycięstwo
nad gospodarzami z wynikiem 0:1, przy czym bramkarza z Wysokiej ograł
Błażej Rajewski. Po tym spotkaniu „Wełna” z 23 punktami, 30 bramkami zdobytymi i 32 straconymi przesunęła się na 7. miejsce Tabeli.
11 listopada, również na meczu wyjazdowym, zawodnicy „GLKS” Dopiewo
(a więc zespołu z którym skoczanie 5 sierpnia na własnym boisku zainaugurowali tegoroczną rundę jesienną, wygrywając z wynikiem 2: 1), okazali się lepsi i
pokonali „naszych” z wynikiem 3:1. Strzelcem bramki dla „Wełny” został Błażej
Rajewski. Spotkanie to, rozegrane awansem na poczet rundy wiosennej,
utrwaliło „Wełnie” 7. miejsce w Tabeli - 23 punkty, 31 bramek zdobytych
i 35 straconych.
Ostatni mecz rundy jesiennej „Wełna” stoczyła na wyjeździe z „Wartą” Międzychód, tj. z drużyną, z którą 12 sierpnia w Skokach rozegrała przegrany 0:3
swój drugi mecz sezonu. Niestety odbył się on już po zamknięciu obecnego
wydania „Wiadomości”, dlatego o jego wyniku, podobnie jak o wynikach całego sezonu, postaramy się poinformować czytelników w grudniowym wydaniu.
Edmund Lubawy
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CZYSTA GMINA Urząd Miasta i Gminy w Skokach
SKOKI
na podstawie sprawozdań kwartalnych
od przedsiębiorców weryﬁkuje
ilość dowożonych ścieków
do punku zlewnego

KONTROLA POLEGA NA SPRAWDZENIU:

- Ilości zużytej wody na podstawie licznika, w przypadku braku wodomierza
przyjmuje się miesięczne średnie zużycie wody 2,4m3-3,0m3/1 mieszkańca
- Ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość
w stosunku do ilości ścieków odebranych przez przedsiębiorców

W przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy ilością zużytej wody, a wywozem nieczystości
płynnych właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wyjaśnić powstałe różnice.
W szczególnych przypadkach, za brak udokumentowania sposobu pozbywania się nieczystości
płynnych Urząd będzie kierował wnioski do Policji w celu nałożenia grzywny.

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych:
1. Usługi Asenizacyjne Andrzej Jarzembowski - Rejowiec 1/1 - tel. 61 8124 015
2. P.P.H.U. „Wspólnota” S.C. - Anna Michalska i Mieczysław Jarzembowski - Skoki ul. Rogozińska 12 - tel. 61 8124 461
3. Mar-Kop Marek Skarupa - Skoki ul. Brzozowa 2 - tel. 61 8124 584
4. Zakłada Budowlano-Sprzętowy Genowefa Najder - Wągrowiec ul. Rogozińska 12 - tel. 67 2622 293
5. Zakład Usługowy Stach Andrzej Stachowiak - Popowo Kościelne 1 - tel. 61 4278 810
6. Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński - Rogoźno ul. Boguniewska 8 - tel. 67 2617 177
7. TOI TOI Polska Sp. z o.o. - Warszawa - tel. 804 204 204
8. CLIPPER Sp z o.o. - Chludowo ul. Nad Torem - tel. 61 8116 539
9. WC Serwis Sp. z o.o. - Zabrze - tel. 32 2784 531

Twój zbiornik
bezodpływowy

Twoje nieczystości

zabiera pojazd asenizacyjny
weź fakturę

MASZ PYTANIA?

punkt zlewny
ścieków w Skokach

oczyszczalnia ścieków
w Szlachęcinie

zapraszamy: Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
(segment B, biuro numer 2)
albo zadzwoń 61 8925 817

