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Do udziału zapraszamy
mieszkańców Gminy Skoki w wieku 50 +

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
oraz Towarzystwo Miłośników
Miasta Skoki i Ziemi Skockiej

serdecznie zapraszają na

spotkanie promujące
przewodnik tematyczny
Skoki i okolice na sześć sposobów

4 czerwca (poniedziałek) godz 18
sala konferencyjna UMiG w Skokach

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 120 w Skokach
zapraszają na

2 czerwca 2018 (sobota)

godz. 14:00
na “Łowisku u Leszka” - ul. Graniczna w Skokach
Zapraszamy wszystkie dzieci do dobrej zabawy
oraz do zawodów wędkarskich
dla dzieci w wieku 8-14 lat

Z udziałem prof. Armina Mikosa von Rohrscheidta

Podczas spotkania będzie możliwe
nabycie książki

UWAGA!: Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne łowienie ryb,
jedynie pod opieką dorosłego opiekuna
oraz posiadanie własnego sprzętu wędkarskiego.
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Piknikowo i rodzinnie
z Wełną Skoki
Na skockim stadionie w słoneczne niedzielne popołudnie 22 kwietnia odbył się
kolejny Festyn Rodzinny z Wełną Skoki.
O godzinie 14:00 całą zabawę rozpoczął Turniej Rodzin, który poprowadziła pani
Alicja Kramer. Udział wzięło kilkadziesiąt rodzin składających się z dwójki dorosłych
i jednego dziecka. Celem turnieju była integracja rodziców i dzieci, wspólne spędzanie czasu w duchu sportowym.
Kolejną atrakcją przygotowaną przez organizatorów był pokaz freestylu piłkarskiego i wspólna zabawa z dziećmi w wykonaniu mistrza Polski Dawida Krzyżowskiego.
Na zakończenie odbył się mecz piłkarski pomiędzy rodzicami dzieci zrzeszonych w
Klubie KS Wełna a trenerami pracującymi w grupach młodzieżowych. Po wspaniałej
walce i wyśmienitej zabawie padł wynik remisowy 6:6. Podczas festynu dzieci mogły
korzystać bezpłatnie z dmuchańców, malowania twarzy, z kreatywnej zabawy z animatorami. Strefę gastronomiczną prowadzili niezawodni rodzice młodych piłkarzy.
Frekwencja dopisała, pogoda wpisała się w charakter festynu - jednym słowem było
świetnie!
Nad całym przedsięwzięciem czuwali: Prezes KS Wełna Wiesław Szczepaniak,
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos oraz dyrektor Szkoły Podstawowej
w Skokach Wiesław Berendt.
Zdjęcia i film z pikniku na stronie www.gmina-skoki.pl
Do zobaczenia za rok!
Wiesław Szczepaniak
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W programie:
15:00 prezentacje lokalnych artystów - Orkiestry Dętej OSP
w Skokach, Grupy Artystycznej Skoczki, Side Effect
17:30 Kabaret Młodych Panów
19:00 Maciej Kujawa
20:30 Natalia Szroeder
22:00 muzyczny wieczór z Hubertem Pauszkiem
Ponadto:
akrobacje rowerowe oraz akademia rowerowa
darmowe animacje i dmuchańce dla dzieci
Imprezy towarzyszące:
8:00 Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki,
jezioro Karolewskie
10:30 Biegi przełajowe, tereny leśne przyległe do hali w Skokach,
www.aktywneskoki.pl
Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

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

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

Mizgajska Pola

ur. 02.04.2018

Hahn Marianna r. 1946 Skoki,

zm. 15.04.2018

Futro Maria

ur. 06.04.2018

Nowicka Wanda r.1948 Kuszewo,

zm. 16.04.2018

Kubasik Julia

ur. 06.04.2018

Dereżyński Stanisław r.1945 Rościnno,

zm. 18.04.2018

Łosiniecka Gabriela

ur. 08.04.2018

Kular Waldemar r.1963 Stawiany,

zm. 20.04.2018

Andrzejczak Pola

ur.09.04.2018

Gapiński Wojciech r. 1950 Skoki,

zm. 22.04.2018

Mess Bruno

ur. 10.04.2018

Mysakowski Leon

ur. 13.04.2018

Kantorska Zofia

ur. 17.04.2018

Wojtkowiak Jan

ur. 19.04.2018

Szymczak Bruno

ur. 24.04.2018

Lipkowska Michalina

ur. 27.04.2018

Gruss Marcel

ur. 01.05.2018

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

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

KOMUNIKAT!
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, że 15 maja 2018 r. minął
termin płatności II 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 III raty w/w podatków za 2018 r.
upływa 15 września 2018 r.

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
Referat Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Skoki przypomina, iż uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Skoki
przysługuje pomoc materialna w formie stypendium i zasiłku szkolnego.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie
(miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto). W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne,
wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składane są w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w terminie do 15 września 2018 r.
Jeżeli chodzi o zasiłek szkolny to może być on przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego. Ten rodzaj pomocy materialnej może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie
od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można
było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba w rodzinie ucznia). Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego
składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
									

Beata Nowak-Szmyra

DROGI TURYSTO I MIESZKAŃCU NASZ!
Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku, wytchnienia po nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia.
Przybywasz nad nasze wody by łowić ryby, udajesz się do naszych lasów w poszukiwaniu grzybów.
Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozostawione w lasach i nad wodami lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego rodzaju
odpadki. Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego wcześniejszego pobytu w tym miejscu? A może to wynik pobytu Twych
dobrych przyjaciół, kolegów lub sąsiadów?
Pamiętaj, że łowiąc ryby, zbierając grzyby, wypoczywając nad wodą lub spacerując po lesie i spożywając w tym czasie posiłki
lub napoje, wytwarzasz różnego rodzaju odpadki, które zaśmiecają środowisko. Pamiętaj, by zabrać je ze sobą i wyrzucić w miejscach
do tego przeznaczonych.
Inaczej za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za rok Ty sam, a może Twoi przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi irytować się będą
zalegającymi nad wodą lub w lesie różnego rodzaju odpadkami.
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ
GMINY SKOKI XL sesja Rady Miejskiej
10 maja 2018 r. na swej XL sesji obradowała Rada Miejska Gminy Skoki. Obradom z udziałem 15 radnych przewodniczył przewodniczący Rady
Zbigniew Kujawa a rolę sekretarza obrad pełnił radny Jerzy Dembiński.
W rezultacie rozpatrywanych spraw Rada podjęła 11 następujących
uchwał:
1. Uchwałę nr XL/311/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej na 2018 rok.
Uchwałą tą dochody budżetu Gminy na 2018 rok Rada zwiększyła o kwotę 46 260,98 zł a łączne wydatki budżetu zwiększyła o kwotę 640 889,00 zł
W rezultacie budżet Gminy Skoki na rok 2018 wynosi 49 662 984,07 zł po
stronie dochodów oraz 55 972 532,89 zł po stronie wydatków.
Najważniejsze zmiany po stronie dochodów dot. zwrotu 13 000,00 zł podatku VAT za rok 2017 oraz 27 524,98 zł dofinansowania otrzymanego na
realizowaną w roku 2017 operację pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji
Miasta i Gminy Skoki na lata 2017- 2025”.
Na kwotę zwiększającą wydatki złożyły się między innymi: 60 000,00 zł na
budowę sieci wodociągowej w Potrzanowie, 21 000,00 zł na budowę zatoki
autobusowej w Bliżycach, 40 000,00 zł na wykup gruntów pod drogi i inwestycje, 30 000,00 zł na organizację biegów sportowych, 90 000,00 na modernizację mieszkań komunalnych, 118 000,00 zł na wypłatę 2 odpraw emerytalnych i 1 nagrody jubileuszowej dla pracowników Urzędu, 200 000,00 zł na
dotację dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na budowę kanalizacji sanitarnej w Potrzanowie, 20 000,00 zł na dotację dla Biblioteki Gminnej i 100 000,00 zł na budowę ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach.
2. Uchwałę nr XL/312/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 20182036.
Omawianą uchwałą zmiany wynikające z wcześniej podjętej swej Uchwały
nr XL/311/2018 Rada wprowadziła do załączników nr 1 i nr 2 swej uchwały
nr XXXIX/299/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2018-2036.
3. Uchwałę nr XL/313/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Potrzanowie.
Uchwałą tą Rada postanowiła o wykupie działki nr 584/2 o pow. 0,0200 ha
stanowiącej pas drogowy ulicy Skockiej przy skrzyżowaniu z ulicą Borówiec.
Ulica Skocka jest drogą gminną i dlatego Gmina jest zobowiązana uregulować
sprawę własności tej działki.
4. Uchwałę nr XL/314/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych położonych w Kuszewie.
Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości komunalnych stanowiących grunty rolne użytkowane dotychczas przez rolników na podstawie umów dzierżawy i położone w Kuszewie. Omawiane grunty to działki o nr: 137 o pow. 1,0500 ha, 180/1 o pow. 2,1300 ha, 58/1 o pow.
1,0500 ha, 97 o pow. 1.5700 ha, 153/2 o pow. 0,9500 ha, 57 o pow. 1,2200 ha,
63 o pow. 2,1700 ha i 82/3 o pow. 3,3527 ha.
5. Uchwałę nr XL/315/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Kościelnej.
Omawianą uchwałą Rada przeznaczyła do sprzedaży działki wchodzące w
skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Skoki nr 581/9 o pow. 0,0864
ha oraz nr 581/10 o pow. 0,0772 ha położone w Skokach przy ulicy Kościelnej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Skoki dla działki 1 wyznacza się jej zagospodarowanie poprzez
zabudowę o funkcji mieszkaniowej, nadbudowę, przebudowę, modernizację
zabudowy lub lokalizację drobnych usług a dla działki 2 wydano już decyzję
o warunkach zabudowy na budynek usługowy - sklep owocowo-warzywny.

6. Uchwałę nr XL/316/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Rejowcu
13.
Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy położonej w Rejowcu nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym - działki nr 182/33 o powierzchni 0,1268 ha zapisanej w KW PO1B/00047631/3 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Wągrowcu.
7. Uchwałę nr XL/317/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Piła.
Uchwałą tą Rada postanowiła udzielić pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Gminie Piła w kwocie 801,00 zł z przeznaczeniem jej na podejmowanie przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Pile czynności wobec przebywających tam osób nietrzeźwych z terenu
Miasta i Gminy Skoki w zakresie działań przewidzianych przepisami ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
8. Uchwałę nr XL/318/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Mieścisko.
Omawianą uchwałą Rada postanowiła udzielić Gminie Mieścisko pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 2 970,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2018 działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Kwota ta stanowi równowartość kosztu dowozu do w/w Zakładu 2 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Skoki.
9. Uchwałę nr XL/319/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego
na uchwałę nr XX/149/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Skoki.
Uchwałą tą Rada postanowiła przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę nr
XX/149/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Skoki wraz z odpowiedzią na tę skargę o treści wskazanej w załączniku do
niniejszej uchwały.
10. Uchwałę nr XL/320/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę nr XX/150/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23
czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Omawianą uchwałą Rada postanowiła przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę Wojewody Wielkopolskiego na
uchwałę Rady Miejskiej nr XL/150/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. wraz z odpowiedzią na tę skargę o treści wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały.
11. Uchwałę nr XL/322/2018 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia.
Zgodnie z postanowieniem wymienionej uchwały spółkom wodnym może zostać udzielona dotacja celowa z budżety Gminy na bieżące utrzymanie,
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konserwację, remonty oraz wykonanie nowych urządzeń melioracyjnych na
terenie Miasta i Gminy Skoki. Dotacji celowej w wysokości do 60 000,00 zł,
jednak nie więcej niż 50% kosztów realizacji zadania, udziela się na pisemny
wniosek spółki wodnej złożony Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie do
dnia 30 czerwca każdego roku.
Wszystkie podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy. Wszystkie też wraz z protokołem sesji znajdują się
do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisku
ds. obsługi Rady i jej organów - pokój nr 10 oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Skoki na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl.

Wiosenne spotkanie
sołtysów
W czwartek 10 maja odbyło się spotkanie sołtysów gminy Skoki z Burmistrzem Tadeuszem Kłosem i pracownikami urzędu.

Edmund Lubawy

Rozmawiali
o bezpieczeństwie
W trakcie paru poprzednich spotkań burmistrza Tadeusza Kłosa
z mieszkańcami dało się słyszeć uwagi i spostrzeżenia na temat bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców burmistrz na ostatnie spotkanie, które miało miejsce
27 kwietnia, zaprosił przedstawicieli Policji, którzy zaproszenie przyjęli
i stawili się licznie na spotkaniu.
Program spotkania objął: zadania inwestycyjne i sprawy bieżące sołectw,
gospodarkę finansową, udział sołtysów w szacowaniu szkód łowieckich,
gospodarkę odpadami w związku z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz opinię uchwał dotyczących zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Karolina Stefaniak

Nowe „zebry”

Spotkanie poprowadził st. sierż. Dominik Zieliński Oficer Prasowy KPP
Wągrowiec. A przy stole prezydialnym siedzieli kolejno od lewej: Komendant
Komisariatu Policji w Skokach aspirant Kamila Kamińska, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu nadkomisarz Mikołaj Szydzik, Kierownik Rewiru dzielnicowych w Skokach aspirant Hubert Majewski oraz
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wągrowcu starszy aspirant
Mariusz Krawczak.
Spotkanie z Policją odbyło się w formie debaty społecznej, która była próbą zdefiniowania i wskazania z perspektywy mieszkańców czynników powodujących podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej,
oraz tych, które je obniżają.
Dyskusja była burzliwa, rozmawiano głównie o bezpieczeństwie na drogach, placach zabaw, nad jeziorami itp. Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i
ich zdaniem niebezpieczne aspekty w naszej gminie. Wskazali miejsca zagrożone. Wszystkie uwagi zostały zanotowane a przedstawiciele władz obiecali
ustosunkować się do nich w swojej pracy, także we współpracy z Urzędem
Miasta i Gminy Skoki.

Zaczęły się prace nad odnowieniem znaków poziomych na terenie gminy
Skoki. Prace w tym roku zaczęły się z lekkim poślizgiem z uwagi na remont nawierzchni w Skokach. Odmalowane zostaną wszystkie przejścia dla pieszych,
linie rozgraniczające pasy jezdni. Odnowione zostaną także na drogach asfaltowych, przy przejazdach kolejowych, linie bezwzględnego zatrzymania.
Prace zakończą się do końca maja.
Adam Zdanowski

Piątkowe spotkanie z Policją nie było jedynym, dwa dni wcześniej, w środę
25 kwietnia, przedstawiciele Policji oraz burmistrz Tadeusz Kłos spotkali się
na debacie w Jabłkowie.
Karolina Stefaniak

Maj 2018
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Kompleksowy remont
dróg gruntowych

Kolorowe miasto

Na terenie gminy Skoki w miejscowości Rościnno i Grzybowo trwają
prace związane z remontem nawierzchni gruntowych dróg gminnych. Są
to wytypowane odcinki dróg, które w okresie wiosennym były praktycznie nieprzejezdne. W tym celu na ich nawierzchni zostaje ułożona grubości 10 cm warstwa odsączająca z piasku i 15 cm kruszywa kamiennego.
W Rościnnie pas drogowy jest na tyle szeroki, że przy drodze jest możliwość wybudowania rowu odwadniającego. Długość remontowanych dróg
w Rościnnie wynosi ok. 500 m a w Grzybowie 430 m. Wykonawcą robót jest
firma pana Włodarczyka z miejscowości Budziszewko. Łączny koszt tego zadania to kwota 177 200,00 zł. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło
8 oferentów.
Adam Zdanowski

Remonty cząstkowe dróg
26 kwietnia na terenie miasta Skoki zaczęły się remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych. Remonty obejmą ul. Jana Pawła II, Kościelną, Wągrowiecką oraz Plac Powstańców Wielkopolskich.
Prace prowadzić będzie do ok. 10 maja firma DROG-Tom z Gołańczy, która
zaoferowała najkorzystniejszą cenę 71 zł za m2 spośród trzech firm, które odpowiedziały na zapytanie ofertowe.
Wiemy, że prace remontowe w centrum miasta są uciążliwe dla kierowców
i mieszkańców, ale prosimy o wyrozumiałość, prace nie będą trwały długo
a ich efekt z pewnością poprawi komfort jazdy po mieście.
Karolina Stefaniak

Nie od dziś wiadomo, że zieleń i kwiaty dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Estetyka przestrzeni publicznej to ważny element w działaniach naszej gminy. Co roku wiosną sadzone są kwiaty w różnych
miejscach miasta, aby podnieść ich estetykę. Oto przykładowe miejsce
świeżych nasadzeń.
Mamy nadzieję, że kolorowe skwery się Państwu podobają? Mamy także
nadzieję, że unikną wandali.
Karolina Stefaniak

Kompleksowy remont
gminnych lokali
mieszkalnych w Rejowcu
Zakończył się kompleksowy remont gminnych lokali mieszkalnych
w Rejowcu.
W lokalu nr 1 wykonano następujące roboty budowlane:
- wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, drzwi wewnętrznych,
- wymiana podłóg, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, wylanie nowej posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ułożenie paneli podłogowych,
- likwidacja pieca kaflowego, montaż centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów,
- montaż ściany działowej z płyt gipsowo-kartonowych.
Roboty wykonała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LK Trade Marcin Podraza z Łosińca za cenę 27 778,05 zł.
Wyremontowany lokal został przeznaczony do wynajmu w trybie Uchwały
XXXVIII/293/2018 z 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki. Nabór wniosków
na ten lokal zakończył się 20 kwietnia.
W lokalu nr 2 wykonano następujące prace budowlane:
- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, wylanie nowej posadzki wraz
z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową i ułożenie płytek w kuchni,
- wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV, parapetów i drzwi
wewnętrznych,
- posadowienie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych,
- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów,
- wywiezienie odpadów na składowisko.
Roboty wykonała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LK Trade Marcin Podraza z Łosińca za cenę 17 084,91 zł
Wyremontowany lokal został przeznaczony dla osób, które zamieszkiwały
inne lokale gminne, nienadające się do zamieszkiwania.
Adrianna Urbaniak
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Zakończone przed terminem

Z ekologią za pan brat

O ponad trzy tygodnie wcześniej niż ustalono w zawartej umowie
Szanowni Państwo,
z wykonawcą robót zakończono przebudowy dróg gminnych w Jabłkowie
Dobiegają końca prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu
i Budziszewicach.
Miasta i Gminy. Inwestycja dotyczy wymiany źródła ogrzewania z węgloW każdej z tych miejscowości powstał kolejny odcinek nowej nawierzchni
wego na gazowe, wymiany części okien oraz docieplenia budynku.
bitumicznej drogi o długości 600 m. W latach poprzednich została wybudowana podbudowa drogi, która po okresie eksploatacji została uzupełniona
Całe przedsięwzięcie jest realizacją zobowiązań Gminy wynikających
kruszywem i przykryta masą bitumicznej o grubości 8 cm. Łączy koszt tych zadań to kwota 681 274,00 zł, którą zainkasuje Zakład Wielobranżowy TRANS
- BRUK z Nekli, wybrany w wyniku postępowania przetargowego.
								
Adam Zdanowski

Pierwsze metry asfaltu
W Jabłkowie na drodze gminnej Zakład Wielobranżowy TRANS - BRUK
z Nekli zakończył układanie nawierzchni bitumicznej.
Wykonana częściowo w 2016 roku podbudowa drogi została uzupełniona
dodatkową warstwą kruszywa kamiennego i ułożona nawierzchnia bitumiczna o grubości 8 cm. Cały odcinek drogi posiada długość ok. 600 m, a szerokość asfaltu wynosi 4,2 m. Dodatkowo zostały wykonane pobocza z kruszywa
o szerokości 0,5 m po każdej stronie drogi.
Koszt inwestycji to kwota 403 024,00 zł.

z gazyfikacji miasta. Podpisując w 2009 roku porozumienie z Wielkopolską
Spółką Gazownictwa, w celu obniżenia kosztów całej gazyfikacji miasta, zobowiązaliśmy się do podłączenia gminnych obiektów użyteczności publicznej do sieci gazowej. Po kilku latach starań Gmina Skoki, dzięki członkostwu
w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, mogła ubiegać się o dofinansowanie
w/w zadania ze środków Unii Europejskiej.
Ze środków przeznaczonych na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na termomodernizację Urzędu pozyskaliśmy
ponad 600 000,00 złotych, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Blanka Gaździak

Wykaszanie boisk

Kolejną przebudowywaną przez tę firmę jest droga w Budziszewicach o
długości 600 m. Tutaj również istniejąca podbudowa drogi zostaje uzupełniona kruszywem kamiennym i ułożona nawierzchnia bitumiczna. Koszt tego zadania w złożonej ofercie przetargowej został wyceniony na kwotę 266
781,47 zł. Termin zakończenia zadania w zawartej umowie został wyznaczony na koniec maja br.
Adam Zdanowski
Maj 2018

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęliśmy akcję wykaszania boisk. Łącznie na terenach wiejskich mamy 22
boiska sportowe, część z nich wykaszają sołectwa we własnym zakresie,
przy dużym zaangażowaniu sołtysów
oraz mieszkańców - za co bardzo dziękujemy. Bezpośrednie zaangażowanie
mieszkańców sołectw jest najlepszym
sposobem utrzymania murawy w dobrym stanie.
Pozostałe boiska wykasza specjalnie w tym celu zatrudniony pracownik.
Duża ilość boisk oraz znaczne odległości pomiędzy poszczególnymi wioskami w gminie stanowią duże wyzwanie organizacyjne. Dodatkowo w niektórych miejscowościach nawierzchnie boisk niszczone są systematycznie przez
osoby poruszające się quadami.
Blanka Gaździak
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PRZECIW PIJANYM KIEROWCOM
W bieżącym roku Gmina Skoki po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Przeciw pijanym kierowcom”, której głównym
celem jest zwrócenie uwagi na problem osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu.

Kierowanie po spożyciu alkoholu, mimo bardzo dotkliwych sankcji, jest
wciąż zjawiskiem powszechnym, zagrażającym zdrowiu i życiu każdego z nas.
Tacy kierowcy stanowią zagrożenie dla siebie, pasażerów i innych uczestników
ruchu drogowego, w tym dzieci. Mogą zabić albo okaleczyć niewinną osobę.
Kampania ma za zadanie nie tylko przypomnieć o możliwych negatywnych
skutkach prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, ale również zwrócić
uwagę społeczeństwa na rolę pasażera lub biernego obserwatora w powstrzymaniu prowadzenia samochodu przez kierowcę, który jest pod wpływem alkoholu. Jest to absolutna konieczność mogąca zapobiec wielu tragediom.
Kampanię inaugurowano 26 marca 2018 r. w Ogólnopolski Dzień Trzeźwości akcją policyjną pod nazwą „Alkohol i narkotyki”. Dzień ten obchodzony jest
zawsze w 1. poniedziałek poprzedzający Wielkanoc. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach prowadzili w związku z nim
działania o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym.
Kilka policyjnych patroli kontrolowało stan trzeźwości kierujących w różnych punktach miasta. Kierujący otrzymywali broszury uświadamiające
o skutkach działania alkoholu na ludzki organizm, a także przestrzegające
przed wsiadaniem pod jego wpływem za kierownicę.

Krótki artykuł i kilka zdjęć z przeprowadzonej akcji zostało umieszczonych
na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.
O godz. 12:15 przeprowadzono spotkanie profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla młodzieży z klas III gimnazjum Szkoły Podstawowej w Skokach, w którym wzięło udział ok. 100 uczniów wraz z nauczycielami.
Na słupy ogłoszeniowe, do Urzędu Miasta i Gminy, do sklepów na terenie
miasta m.in.: „Żabka” na ul. Powstańców Wielkopolskich, „Mila” na ul. Wągrowieckiej, „Dino” na ul. Kościelnej oraz „Lewiatan” na ul. Akacjowej trafiły plakaty bądź ulotki.
W dalszej kolejności przewidywane są akcje edukacyjne podczas rajdów rowerowych. Na jeden z nich Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach i Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu przygotowuje
atrakcyjną niespodziankę dla dzieci i młodzieży.
Zatem już dziś zapraszamy na rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka, który
odbędzie się 2 czerwca.
						
Małgorzata Szpendowska - Wylegalska
				
gminny koord nator ds. uzależnień

W akcji wzięło udział 8 policjantów. Sprawdzono podczas niej trzeźwość
1 138 kierowców i ku naszej ogromnej radości wszyscy kontrolowani byli
trzeźwi.
Niestety nie obeszło się bez wystawienia mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa czy zły stan techniczny pojazdu, których było 14. Zatrzymano też 3 dowody rejestracyjne.
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Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu
poszukuje
kandydata na stanowisko
DORADCY w Powiatowym Zespole Doradztwa
Rolniczego w powiecie WĄGROWIECKIM.
Osoba na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za udzielanie doradztwa
oraz przeprowadzanie szkoleń z zakresu rolnictwa na podległym terenie gminy Skoki powiatu wągrowieckiego.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe rolnicze (preferowane kierunki studiów: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych lub podyplomowych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej
60 punktów ECTS),
• znajomość zagadnień związanych z rolnictwem,
• umiejętność przeprowadzania szkoleń, kursów dla rolników,
• znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy w sporządzaniu
wniosków i planów rolnikom ubiegającym się o środki pomocowe,
• mile widziana znajomość zagadnień związanych z rozwojem obszarów
wiejskich,
• dobra znajomość obsługi komputera,
• dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,
• chęć podnoszenia kwalifikacji,
• umiejętność pracy w zespole,
• prawo jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty:
• CV wraz z listem motywacyjnym,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
• stwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowy do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu”.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem
„doradca - gmina Skoki” w terminie do dnia 15.06.2018 r. na adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie wągrowieckim ul. Grunwaldzka 30, 62-100
Wągrowiec lub osobiście w siedzibie PZDR w Wągrowcu.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NA NAJEM LOKALU SOCJALNEGO
W CHOCISZEWIE 14/1
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1610 ze zm.) oraz Uchwały nr
XXXVIII/293/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 lutego 2018 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1808)
podaję do publicznej wiadomości informację o wolnym lokalu wchodzącym
w skład mieszkaniowego zasobu gminy i ogłaszam nabór wniosków na przedmiotowy lokal

Maj 2018

1. Lokal socjalny o numerze 1 położony jest na parterze w budynku oznaczonym numerem 14 w Chociszewie, w gminie Skoki.
2. Informacje o lokalu:
a) Lokal mieszkalny
b) Najem na czas określony - 2 lata
c) Stan techniczny: dobry
d) Powierzchnia użytkowa lokalu: 42,60 m2
e) Lokal składa się z 2 pokoi (12,64 m2 i 12,00 m2), kuchni, łazienki
z wc i dwóch korytarzy
3. Ogrzewanie centralne etażowe (piec znajduje się w lokalu)
4. Opłaty:
a) Miesięczny czynsz najmu lokalu socjalnego: 50,69 zł
b) Opłaty za wodę rozliczane według wodomierza na podstawie
umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą wody
c) Opłaty za energię rozliczane według licznika na podstawie umowy
zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą energii
d) Wywóz nieczystości płynnych w własnym zakresie
e) Opłata za odpady wg złożonej deklaracji
5. Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu na czas oznaczony
są wnioskodawcy, którzy spełniają kryterium dochodowe a ich
warunki zamieszkiwania kwalifikują się do poprawy.
KRYTERIUM DOCHODOWE:
1) w gospodarstwie domowym jednoosobowym dochód nie może przekroczyć 100% kwoty najniższej emerytury tj. 1 029,80 zł miesięcznie
2) w gospodarstwie domowym wieloosobowym dochód nie może przekroczyć 75% kwoty najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego, tj. 772,35 zł na osobę miesięcznie
KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO POPRAWY:
1) Zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 10 m2, lub
2) Zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi,
lub
3) Zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym osoby zaliczonej do
znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym powierzchnia łączna pokoi
jest mniejsza niż 15 m2, lub
4) Zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym wspólnie z osobą
zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym na jednego
członka gospodarstwa przypada mniej niż 10 m2 powierzchni łącznej pokoi.
6. Wymagane dokumenty:
a) Wypełniony wniosek osoby ubiegającej się o najem lokalu oraz osób objętych wnioskiem - do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pokój
nr 3, segment B i na stronie www.gmina-skoki.pl
b) Dowody potwierdzające dochody osiągane w gospodarstwie domowym
osoby ubiegającej się o najem lokalu (np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, zaświadczenie o wysokości dochodu
w gospodarstwie rolnym, zaświadczenie z urzędu skarbowego)
c) Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli osoba objęta wnioskiem takie
posiada)
Uwaga! Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu mają osoby, które
zostały pozbawione lokalu mieszkalnego z powodu klęski żywiołowej,
katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu lub zamieszkują wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia
niepełnosprawności i nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego służącego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
7. Miejsce i termin składania wniosków:
Wnioski należy składać do 8 czerwca 2018 roku do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Rejowcu

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

4 000 zł

15 czerwca 2018

0,4075 ha

73 350,00 zł

do 11 czerwca 2018

(piątek)

(poniedziałek)

godz. 8:00

115/8
Rejowiec
PO1B/00048516/8

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.
II. Opis nieruchomości.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w bardzo złym stanie technicznym oraz budynkiem gospodarczym. Na działce znajdują się dwie murowane piwnice ziemne, dwa ustępy nieskanalizowane, ruiny budynku gospodarczego oraz barak nietrwale związany z gruntem.
III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. wyznacza dla wskazanej nieruchomości następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: „obszary rozwoju funkcji mieszkaniowych oraz działalności rolniczych i nierolniczych”.
Wymieniony kierunek zezwala na wprowadzenie następujących rodzajów zagospodarowania przestrzennego:
- wprowadzenie zabudowy o funkcji mieszkaniowej, zagrodowej oraz usługowej, w tym agroturystycznej,
- budowa oraz modernizacja systemu infrastruktury technicznej
IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.
V. Czas i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro - Segment B,
15 czerwca 2018 roku (piątek) o godzinie 8:00.
VI. Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 4 000,00 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek).
2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go
przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne
upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
VII. Uwagi:
1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do
publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej;
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
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Informacje

o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

Ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym na najem
lokalu użytkowego
położonego w Sławie
Wielkopolskiej 8
Oznaczenie

1.

nieruchomości

Lokal użytkowy nie stanowiący odrębnej nieruchomości,
położony na działce 6/1 i 6/10 - obręb Szczodrochowo, gmina Skoki.

2.

Powierzchnia
nieruchomości

Lokal o powierzchni 98,60 m2, na który składają się następujące pomieszczenia:
- pomieszczenie 22 m2; - korytarz 9,45 m2; - pomieszczenie 22,30 m2 ; - pomieszczenie 8,20 m2
- zaplecze 5 m2; - magazyn 2,70 m2; - magazyn 4 m2;
- korytarz 3,75 m2; - zaplecze 21,20 m 2

3.

Opis nieruchomości

Lokal położony w budynku Sława Wielkopolska 8. Lokal jest aktualnie zagospodarowany na prowadzenie działalności
gastronomicznej a wyposażenie tego lokalu stanowi całkowitą własność wynajmującego. Rozmieszczenie pomieszczeń
określa niżej umieszczony rzut lokalu.

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej. Lokal nie służy do zamieszkania. Lokal wymaga
wniesienia wkładu rzeczowego w postaci wyposażenia. Lokal wyposażony jest w wodę a ścieki odprowadzone są
do zbiornika bezodpływowego, brak węzła sanitarnego.

5.

Termin zagospodarowania
nieruchomości

30 dni od daty podpisania umowy najmu.

6.

Wysokość opłat z tytułu
najmu - cena wywoławcza

Minimalny miesięczny czynsz najmu lokalu wynosi 739,50 zł
Do czynszu doliczony będzie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7.

Termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny do 15 dnia każdego miesiąca.

8.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz za najem ustalony w złotych podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez GUS za poprzedni rok. Ustalenie zwaloryzowanej stawki
czynszu dokonywane będzie jednostronnym oświadczeniem woli przez wynajmującego.

9.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem

Lokal zostanie oddany w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas oznaczony na 4 lata,
z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku podjęcia decyzji o przebudowie budynku
bądź zmianie jego przeznaczenia, z terminem wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące.

10.

Czas i miejsce przetargu

11 czerwca 2018 roku (poniedziałek) godzina 10:00
sala konferencyjna budynek B, pokój nr 4

Warunki przetargu

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 75 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065
0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 6 czerwca 2018 r. (środa).
Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu. Uczestnik przetargu winien
okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła
wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz
pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej. W razie
uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy najmu lokalu, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Uwagi:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając
informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu. Przetarg jest
ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11.

Maj 2018
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Oświata
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
IM. KUBUSIA PUCHATKA W SKOKACH
Święto Flagi

Wizyta w gospodarstwie
W kwietniu dzieci z grup: Króliczki I, Króliczki II oraz Tygryski odwiedziły podwórko babci Wiktorii. Była to wspaniała podróż w świat zwierząt
mieszkających na wiejskim podwórku. Dumnie paradował tu indyk, który
pilnował porządku wśród licznej gromady zwierząt. Były tam: króliki, kury,
kogut, perliczki i świnki. Dla niektórych dzieci to było pierwsze spotkanie
z takimi zwierzętami. Większość dzieci chętnie głaskała i karmiła zwierzęta.
Niektóre jednak miały pewne obawy i próbowały schować się za swoimi paniami. Przedszkolaki wróciły do przedszkola w wyśmienitych humorach, bogatsze o nowe doświadczenia. Wycieczka była bardzo udana i z pewnością na
długo zapadnie w pamięci dzieci.
Bardzo dziękujemy pani Małgorzacie Stoińskiej za bardzo miłe spotkanie.
								
Wiesława Paczyńska

„Czerwień to miłość, biel serce czyste,
piękne są nasze barwy ojczyste”.

Wizyta w Alpakolandzie
Aby dobrze wychować dzieci w duchu patriotyzmu ważne jest, aby od
najmłodszych lat miały one możliwość uczestniczenia bezpośrednio, bądź
pośrednio w różnych uroczystościach o charakterze patriotycznym. Przy
takich okazjach dzieci uczą się szacunku dla symboli narodowych oraz poczucia dumy z przynależności narodowej.
Do realizacji tego celu przygotowaliśmy w naszym przedszkolu uroczystość z okazji Święta Flagi. Gospodarze spotkania dzieci 5,6-letnie aby uczcić
ten wyjątkowy dzień przygotowały krótką prezentację. W programie znalazły
się okolicznościowe wiersze, piosenki, inscenizacja taneczna. W postawie „na
baczność” cała społeczność przedszkolna zaśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”. Było bardzo uroczyście.

Najlepszym sposobem na poznawanie świata i wspaniałą zabawę są
wycieczki. Dzieci z grup „Maleństwa” i „Króliczki” wybrały się na ciekawą
wycieczkę do ALPAKOLANDU w Klotyldzinie.

M. Trela

Harcerzem być…
24 kwietnia nasze przedszkole odwiedzili niecodzienni goście. Z inicjatywy pani Bożeny Wiśniewskiej, druhny z KSH OWAR w Poznaniu, dzieci
mogły chociaż przez chwilę poczuć się jak prawdziwe zuchy.
Pod czujnym okiem druhów hm. Urszuli Kocikowskiej, druhny Bożeny Wiśniewskiej oraz hm. Marka Urbanowicza, przedszkolaki dowiedziały się kim
są harcerze i czym się zajmują. Dzięki naszym gościom nauczyliśmy się ustawiać „ognisko”, rozbijać namiot i przygotowywać posiłek. Krótkie gawędy
o tym jak wygląda mundur, jakie obowiązki i zadania spoczywają na harcerzach, urozmaicone zostały pokazem pierwszej pomocy. Wszystkie dzieci
zgodnie z wykonanymi pracami otrzymały znaczki sprawności - przygotowane przez panią Bożenę. Przy akompaniamencie gitary, zuchenka Zuzia z naszej skockiej drużyny obdarowana została przez druha Marka zuchowym pasem i śpiewniczkiem. Było wspaniale. Miłym akcentem stało się utworzenie
na pożegnanie harcerskiego kręgu. Po spotkaniu przedszkolaki były przekonane, że jak tylko pójdą do szkoły, zostaną zuchami, a w przyszłości czekają na
nich drużyny w harcerstwie.
M. Trela

Przedszkolaki miały okazję zobaczyć niezwykłe Alpaki. Alpaki to pochodzące z Ameryki Południowej ssaki trawożerne z rodziny wielbłądowatych.
Cieszą się w Polsce sporym zainteresowaniem, ponieważ mimo iż hodowane
są zazwyczaj dla wełny, należą do zwierzątek łagodnych i ciekawskich. Doskonale reagują na towarzystwo człowieka, co wykorzystuje się nawet w tzw.
alpakoterapii.
Pani Małgosia - właścicielka Alpakolandu, opowiedziała dzieciom, jak bezpiecznie zachowywać się przy zwierzętach i jak o nie dbać, żeby zasłużyć na
ich zaufanie.
Dzieci mogły bezpośrednio obcować z tymi milusińskimi zwierzątkami.
Głaskały je, karmiły marchewkami, przytulały się. Śmiechu było co nie miara.
Oprócz alpak przedszkolaki mogły pobawić się z psem, karmić króliki, owce,
kury.
Wiele pozytywnych emocji wywołała przejażdżka na kucyku i zabawy ruchowe na powietrzu, co sprawiło, że tego dnia obiad po przyjeździe do przedszkola smakował wyjątkowo.
M. Futro
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Powiatowy festiwal
piosenki przedszkolnej
Jak co roku w Damasławku odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki
Przedszkolnej.
Nasze przedszkole reprezentowały 4 dziewczynki: Zuzanna Jeske, Gabriela Kmieć, Anna Pilna, Zuzanna Dąbrowska.
Trzyosobowy zespół w składzie: Gabriela Kmieć (solistka), Anna Pilna
(taniec) i Zuzanna Dąbrowska (taniec) z piosenką „Koci, wesoły świat” zakwalifikował się do następnego etapu: eliminacji rejonowych w Trzciance. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy naszych dziewczynek.
W. Putz

Powiatowy festiwal
plastyczny
Grupa ,,Sowy II” zajęła drugie miejsce w powiatowym konkursie plastycznym pt.: ,,Higieniczny plan dnia”, zorganizowanym przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu. Zadaniem konkursowym było wykonanie, wspólnie przez dzieci z danego oddziału
„0”, kolażu ukazującego higieniczny plan dnia (troska o własne ciało, zdrowe

odżywianie, ruch na świeżym powietrzu, wypoczynek, czystość i ład otoczenia). Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia, w tym dbanie
o higienę oraz kształtowanie postawy przestrzegania właściwych nawyków
higienicznych i dbałości dzieci o własne zdrowie.
K. Adamska

Kto ty jesteś? Polak mały! konkurs recytatorski
Treści wychowania patriotycznego realizowane są już na szczeblu edukacji przedszkolnej. Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości
regionalnej, narodowej. „KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!”, pod tym hasłem
w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski. Do rywalizacji stanęły
chętne przedszkolaki z każdej grupy wiekowej. Młodzi artyści zaprezentowali wiersze o tematyce patriotycznej.
Jury po długich obradach wyłoniło zwycięzców: Kategoria 5-6 latki:
I miejsce - ZUZANNA JESKE, II miejsce - ANNA PILNA, III miejsce - ALEKSANDRA KMIEĆ, Wyróżnienie - DARIA KAMIŃSKA
Kategoria 3-4 latki: I miejsce - ZOFIA BARANOWSKA, II miejsce - MAJA
TOMKOWIAK, III miejsce - SARA CZEKAŃSKA. Gratulujemy!

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO „TĘCZA”
Koszyczek Wielkanocny…

Pierwszy Dzień Wiosny

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka“ - oddział Łosiniec wspólnie z rodzicami, pracownikami przedszkola i zaproszonymi gośćmi zasiedli do wielkanocnego śniadania. Wszystkich ciepło i serdecznie
powitała Pani Dyrektor przedszkola, Agnieszka Skraburska. Nie zabrakło
także upominków dla dzieci od zajączka. Radości dzieci nie było końca. Po
uroczystym śniadaniu udaliśmy się na kiermasz wielkanocny przygotowany przez naszych wspaniałych rodziców.

Nadszedł wymarzony Pierwszy Dzień Wiosny! W tym dniu dzieci z oddziału w Łosińcu przybyły do przedszkola w radosnych nastrojach, a w ich
ubraniach przeważał, równie radosny, kolor zielony. Dzieci wzięły udział
w tradycyjnym obrzędzie ,,pożegnania zimy- powitania wiosny”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w organizacji i
przygotowaniu dzisiejszego dnia.
A. Kokowska
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Spotkanie ze strażakami…
W czwartek, dnia 26 kwietnia, w naszym przedszkolu gościliśmy niecodziennych gości. A byli nimi panowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach. W interesujący sposób opowiedzieli o zawodzie strażaka,
dokonali prezentacji stroju oraz urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Odbył się także pokaz udzielania pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej podczas wypadku. Następnie każdy chętny przed17

szkolak mógł przymierzyć hełm strażacki. Dodatkową i chyba największą niespodzianką była możliwość lania wody przez dzieci. Spotkanie zakończyło się
pamiątkowym zdjęciem. Wrażenia, jakich dostarczyli nam strażacy, na długo
pozostaną w naszej pamięci.
Serdecznie dziękujemy panom strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Skokach za odwiedzenie naszego przedszkola i przybliżenie nam swojego zawodu…
A. Kokowska

Dzień Ziemi
W piątek, dnia 20 kwietnia, przedszkolaki z Przedszkola Publicznego
„Tęczowa Łąka” w Jabłkowie / oddział Łosiniec wspólnie obchodziły Dzień
Ziemi. Sami zobaczcie, jak ten dzień u nas wyglądał…
A. Kokowska

Lekcja patriotyzmu
W piątek 27.04. br. z okazji zbliżających się majowych Świąt Narodowych
podczas zajęć przedszkolaki z Oddziału w Łosińcu utrwaliły sobie wiedzę na
temat symboli narodowych, polskich miast i stolic, z dużym zaangażowaniem
i szacunkiem odśpiewały hymn Polski. Prace plastyczne wykonane przez każdą z grup w tym dniu ozdobiły szatnię, która przybrała barwy narodowe.
Ten dzień był dla nas małą lekcją patriotyzmu.
K. Karczewska

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA
MICKIEWICZA W SKOKACH
3 Maja
Jak co roku w naszej szkole odbył się apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie odsłonili karty historii upamiętniające wydarzenia z XVIII wieku. Po raz kolejny na szkolnej scenie spotkali się uczniowie
klas młodszych i ich starsi koledzy z klas siódmych oraz gimnazjaliści. Nauczycielki, poszukując uniwersalnego języka sztuki, przygotowały dzieło
sceniczne, będące połączeniem słowa, muzyki, plastyki, ruchu, gestu oraz

gry aktorskiej. Duże zaciekawienie wzbudził teatr cieni, czyli obraz budowany światłem, ukazujący wydarzenia sejmowe. Ta synteza sztuk powstała pod
kierunkiem pań: Danuty Kobus-Boguni, Alicji Kramer, Renaty Stróżewskiej
i Wiolety Grzegorzewskiej, które umiejętnie pobudziły wyobraźnię widzów,
poczynając od scenografii (autorstwa Małgorzaty Zaganiaczyk), kostiumów
i gry aktorskiej, na montażu muzycznym kończąc. Obok hymnu państwowego
odśpiewano „Rotę”, a klamrą spinającą przeszłość z teraźniejszością był wzruszający moment wprowadzenia Polski (Karolina Nowak) i oddania jej szacunku. Przepiękne recytacje, piosenka o polskiej fladze (Zuzanna Tyll) i taniec
z biało-czerwonymi parasolami, a także chochliki wprowadzające na scenę
postacie z przeszłości, stworzyły efektowny i artystyczny wyraz przedstawienia.
Szkolną uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz MiG Skoki Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Miejskiej - Zbigniew Kujawa, Proboszcz
ks. Karol Kaczor, Sekretarz Urzędu - Blanka Gaździak, Dyrektor Biblioteki Publicznej - Elżbieta Skrzypczak, Przewodniczący Rady Rodziców - Jacek
Dukszta, Dyrekcja Szkoły: Wiesław Berendt, Robert Dorawa, Wiesław Sierzchuła oraz Nauczyciele i Uczniowie.
Artystom dziękujemy za twórcze zaangażowanie, panu Przemysławowi
Boguni za wsparcie techniczne i organizacyjne, gościom za obecność, panu
dyrektorowi za słowa uznania, a pozostałym za życzliwość.
Renata Stróżewska
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Zasłuchani w bajkę
Literatura odgrywa istotną rolę w rozwoju intelektualno-wychowawczym młodego człowieka, a czas spędzony nad książką razem z rodzicami
kształtuje pozytywne nawyki czytelnicze.

obowiązków zawodowych pani Kasi i uświadomiły sobie, że praca połączona
z pasją przynosi satysfakcję i daje wiele radości. Niecodzienną atrakcją okazała się prezentacja przyrządów pielęgniarskich: strzykawek, ampularium oraz
zestawu infuzyjnego. Dzieci chętnie zadawały pytania, a mama Adama z cierpliwością udzielała na nie odpowiedzi.
Realizacja programu uzależniona jest od aktywności i zaangażowania Rodziców, dlatego składam serdeczne podziękowania pani Katarzynie, która
bezinteresownie poświęciła nam swój wolny czas.
Lidia Eksler

Z chemią za pan brat
13 kwietnia 2018 r. po raz kolejny odbył się w naszej szkole maraton
chemiczny, w którym brało udział 20 gimnazjalistów trzecich klas gimnazjum.

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Skokach od lat stara się łączyć pokolenia
za pomocą słowa czytanego. W kwietniu odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego Mamy czytały swoim pociechom, pokazując, że literatura to alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Tym razem z kanonu literatury dziecięcej wybrano pozycje rozbudzające dziecięcą wrażliwość i empatię.
Okazją do spotkania czytelniczego był Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Za szczególne zaangażowanie dziękuję paniom: Magdalenie Korczyk,
Stefanii Urbanowicz i Jolancie Sękowskiej, które swoją postawą i ciekawą interpretacją zachwyciły szerokie grono pierwszoklasistów.
Lidia Eksler

Uczniowie poznają zawody
Biblioteka Szkoły Podstawowej w Skokach od dwóch lat realizuje program Kim zostanę w przyszłości, w ramach którego trzecioklasiści poznają różne zawody i uczą się szacunku dla pracy wykonywanej przez swoich
rodziców. Każde spotkanie poprzedzone jest lekturą utworów tematycznie
związanych z prezentowanym zawodem, co znacząco rozbudza zainteresowanie młodych słuchaczy zaproponowaną tematyką.
W kwietniu bieżącego roku bibliotekę szkolną odwiedziła pani Katarzyna
Kmiecik, mama Adama z klasy 3c, która opowiedziała uczniom o zawodzie
pielęgniarki. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały, co należy do
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Maraton chemiczny to lekcja chemii, której celem jest usystematyzowanie
i poszerzenie wiedzy zdobytej podczas trzyletniej nauki przedmiotu w gimnazjum. Podczas zajęć uczniowie rozwiązują zadania testowe przygotowane
przez nauczyciela i wykonują ciekawe doświadczenia chemiczne, które mają pomóc lepiej zrozumieć prawa rządzące chemią. W trakcie maratonu młodzież miała, dzięki sponsorom, zapewnione posiłki i napoje. Wszystko odbywało się na większym luzie, niż na „normalnej” lekcji.
Na sam koniec uczestnicy stwierdzili, że chemia wcale nie jest taka straszna. Efekty jakie, mam nadzieję, uzyskają uczniowie, będą widoczne gołym
okiem na zbliżającym się wielkimi krokami teście gimnazjalnym, chociażby
w zadaniach z chemii. Ponadto lekcja ta jest świetnym sposobem na integrację grupy i bezstresową powtórkę.
Opiekun: Maciej Ślósarczyk

Mecz polsko - francuski
28 kwietnia 2018 r. na stadionie w Skokach odbył się turniej piłki nożnej reprezentacji chłopców rocznika 2003-2004 i chłopców z francuskiego klubu US Mensil - Esnard Normandia.
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Turniej pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki - Tadeusza Kłosa
był kontynuacją działań szkolnych realizowanych w ramach obchodów
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, dlatego obok rozgrywek
sportowych pojawiła się wystawa okolicznościowa o tematyce niepodległościowej oraz odbył się konkurs historyczny. Innym akcentem biało-czerwonych był tzw. przedmecz, który zagrały dziewczęta w strojach narodowych
(opiekun Janusz Bojarski). Inicjatorką turnieju była nauczycielka Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza, a zarazem radna MiG Skoki - Alicja
Kramer, która przy pomocy prezesa Klubu Sportowego Wełna Skoki - Wiesława Szczepaniaka zorganizowała miłośnikom sportu piękną zabawę i niezapomniane przeżycia. Sportowym zmaganiom towarzyszył radosny doping
widzów i występy grupy tanecznej. W rozgrywkach uczestniczyły trzy drużyny polskie i trzy francuskie. Impreza toczyła się w znakomitej, gościnnej atmosferze, przy pięknej pogodzie, kawiarence i wzajemnej życzliwości. Celem
turnieju była przede wszystkim zdrowa rywalizacja młodych sportowców,
którzy spędzili wiele godzin na skockim stadionie oraz zachęcanie dzieci do
czynnego uprawiania sportu. Uroczystego otwarcia, a potem podsumowania
turnieju dokonał Dyrektor Szkoły - Wiesław Berendt, a wszystkie rozgrywki
koordynował nieoceniony Marcin Bejma. Turniej wygrali reprezentanci Wełny Skoki, ale ich sportowi rywale byli usatysfakcjonowani grą i przyjazną atmosferą, której byli uczestnikami. Otrzymawszy upominki ufundowane przez
Burmistrza MiG Skoki i nagrodzeni brawami, udali się w kierunku Lubonia,
gdzie gościli na międzynarodowej wymianie.
Renata Stróżewska

Turnieje szkolne
Tradycją w naszej szkole stało się organizowanie turniejów wiedzy. Także w tym roku uczniowie stanęli w turniejowe szranki, by popisać się wiedzą, ale także umiejętnością współdziałania w grupie, kreatywnością oraz
sprawnością fizyczną.

Sukces Szkoły
Podstawowej w Skokach
20 kwietnia 2018 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbyły się eliminacje powiatowe do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu
drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. W tym roku
do zawodów stanęło 12 zespołów szkół podstawowych. Każdy uczestnik musiał indywidualnie wykazać się wiedzą ze znajomości przepisów ruchu drogowego, przejechać tor przeszkód przygotowany przez żandarmów z Oddziału
Żandarmerii Wojskowej z Poznania. Natomiast drużynowo uczestnicy wykazali się wiedzą z podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dla klas czwartych przygotowano turniej legend, a dla piątych mitologiczny. Najlepszymi znawcami legend okazali się uczniowie klasy 4d, natomiast
mitologii 5c. Uczestnicy wspaniale przygotowali się do licznych konkurencji,
a przy okazji dobrze się bawili, co widać na zdjęciach, które w większej ilości
prezentujemy na szkolnej stronie internetowej.
Wioleta Grzegorzewska

Szkolny Turniej Warcabowy
Warcaby to najpopularniejsza wśród dzieci i młodzieży edukacyjna
gra planszowa. Uczy cierpliwości, koncentracji i skupienia uwagi, rozwija umiejętności logicznego myślenia, planowania i wdrażania rozmaitych
strategii. Wprowadza elementy współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji
oraz stosowania zasady „fair play”.

Nagrodę indywidualną za najlepsze wyniki w kategorii szkół podstawowych uzyskał: Rafał Jarzębowski ze Szkoły Podstawowej w Skokach. Drużynowo nasz zespół zajął III miejsce. Oprócz Rafała do zawodów przystąpili: Oliwia Rożnowska, Kornelia Strojna i ubiegłoroczny zwycięzca
Marcin Nogajewski. Rezerwowymi byli: Oliwia Wardak i Artur Cibail.
Opiekun Krzysztof Gapiński

W kwietniu uczniowie naszej szkoły mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności i zdolności podczas Turnieju Warcabowego, który już na stałe wpisał
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się w kalendarz szkolnych wydarzeń sportowych. Po dość długich zmaganiach
nad planszą warcabową, w czasie których rozegrano pięć emocjonujących
rund, wyłoniono mistrza naszej szkoły. Został nim Artur Cibail, który pokonał
wszystkich zawodników i wywalczył zaszczytne pierwsze miejsce. Wicemistrzem został Szymon Cibail. Do grona najlepszych warcabistów dołączył Dawid Laube, który był trzeci. Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez
Uczniowski Klub Sportowy.

Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Był okazją do sprawdzenia i porównania umiejętności graczy, a także świetną zabawą i doskonałą formą aktywnego spędzania wolnego czasu.
Wioletta Molińska

„Znam Europę”
Pod takim tytułem 25 kwietnia 2018 r. odbył się I Międzypowiatowy Konkurs Geograficzny w Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym. Wzięły
w nim udział dwuosobowe drużyny z czterech szkół. Poziom wiedzy był bardzo wyrównany. Uczniowie świetnie poradzili sobie z przygotowanymi zadaniami, wśród których było m.in. rozpoznawaniem konturów państw i flag
europejskich. Skocka drużyna w składzie: Alicja Fliszkiewicz i Aleks Urbaniak
zajęła II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Małgorzata Dudek

Z ŻYCIA SZKÓŁ STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO „TĘCZA”
Uroczysty apel
z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

07 maja uczciliśmy w Lechlinie 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Uczniowie klasy VI starali się w krótki i obrazowy sposób odpowiedzieć na pytania, czym jest dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność.
Później wspólnie odśpiewaliśmy pieśń „Witaj maj, 3 maj”, a na koniec
dziewczynki z kółka tanecznego zatańczyły przepiękny i wymowny
taniec z flagą.
Wszystkim nam towarzyszyło przesłanie, że naród, który nie zna swojej
przeszłości ginie i nie buduje przyszłości.
Anna Szulda

Co to znaczy patriotyzm?
Pod takim hasłem rejowiecka społeczność szkolno - przedszkolna
uczciła kolejną rocznicę polskich świąt majowych upamiętniających najważniejsze wydarzenia w historii naszego kraju.
Maj 2018

Do podróży w czasie zaprosiły uczennice kółka teatralnego, które w montażu słowno-muzycznym przybliżyły i przypomniały czym jest Konstytucja,
równość, wolność, kim jest Patriota i co to jest Ojczyzna. Flażolecistki z kl. V
zagrały odpowiednie na tę okazję utwory patriotyczne. Uroczystość dopełnił
taniec z flagą w wykonaniu młodszych tancerek z kółka tanecznego. My wiemy, że warto pielęgnować tradycje narodowe i eksponować symbole naszego
kraju.
Anita Czechowska

Mistrzostwa Powiatu
Wągrowieckiego
w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców
9 maja dziewczęta i chłopcy z naszej szkoły brali udział w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Czwórboju Lekkoatletycznym organizowanym na terenie OSiR w Wągrowcu.
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nia globalnych regulacji odnośnie utylizacji tworzyw sztucznych, które często
zawierają toksyczne dodatki, takie jak ftalany lub metale ciężkie przedostające się do środowiska i łańcuchów pokarmowych.
Przygotowując się do akcji, samorząd szkolny ogłosił zbiórkę makulatury i nakrętek plastikowych, a uczniowie wraz z nauczycielem przyrody przygotowali dla całej społeczności szkolnej apel. Korzystając z pięknej pogody
posprzątaliśmy teren nie tylko przy szkole, ale także pobliski las i teren wsi
Lechlin. Nasi uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i z pewnością
zasłużyli na przyznane im miano Przyjaciół Planety. Nasze działania wsparł
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, który dostarczył worki na śmieci oraz jednorazowe rękawiczki, za co serdecznie dziękujemy.
Joanna Tomczak

Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach lekkoatletycznych: bieg 60 m, bieg 600 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy), skok w dal oraz
rzut piłeczką palantową. Pomiar poszczególnych konkurencji był przeliczany
na punkty z tabeli numerycznej. Dziewczynki w składzie: Amelia Gier, Martyna Kaczyńska, Roksana Kowalewska, Marta Podraza, Agata Przybylska, Martyna Tronina z wynikiem 732 pkt. zajęły piątą lokatę. Najlepsze wyniki z naszej szkoły uzyskała: Martyna Tronina - 193 pkt. Chłopcy w składzie: Hubert
Ćwiertniak, Oliwier Gier, Oskar Gier, Maciej Kubiak, Paweł Nawrocki, Amadeusz Witkowski z wynikiem 372 pkt. zajęli ósme miejsce. Najlepszy wynik
wśród chłopców uzyskał: Paweł Nawrocki - 142 pkt.
Niebezpodstawnie mówi się o trudności bycia wybitnym lekkoatletą
w czterech konkurencjach na etapie szkoły podstawowej, dlatego naszej
całej ekipie należą się szczególne brawa i gratulacje, gdyż sportowcy uzyskali
swoje życiowe wyniki na miarę swoich możliwości. Serdecznie gratulujemy!
								
Joanna Tomczak

Dzień Ziemi 2018
pod hasłem walki
z plastikowymi odpadami

Książki są zdrowe
i odlotowe!

Tradycją wpisaną w kalendarz uroczystości szkolnych jest Pasowanie
Uczniów Klasy I na Czytelników, które odbyło się w ramach obchodów
Światowego Dnia Książki przypadającego 23 kwietnia. Nasza mała biblioteka zyskała dziś oficjalnie nowych czytelników.
Pierwszaki odwiedzają bibliotekę i korzystają z jej zbiorów już w przedszkolu. Dlatego też doskonale znają zasady wypożyczania i poszanowania
książek. Podczas pasowania zostały one przypomniane przez encyklopedię,
królową książek. W obecności zaproszonych gości, rodziców, pani dyrektor
i całej społeczności szkolnej, uczniowie ślubowali być dobrymi i wiernymi czytelnikami. Za sprawą magicznego dotknięcia zakładką każdego ucznia przez
panią dyrektor pierwszaki dołączyły do grona czytelników. Z tej okazji otrzymały również dyplomy, książeczki oraz zakładki i gratulacje przygotowane
przez starszych uczniów. Rodzicom natomiast zostały wręczone listy bibliotekarza. Uroczystość umilił występ artystek z kółka flażoletowego. Uroczystość zakończyło spotkanie gości, rodziców, wychowawcy kl. I i nowych czytelników przy słodkim poczęstunku. Pasowanie prowadziły uczennice z klasy
IV, które na co dzień pomagają w bibliotece. Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.
Anita Czechowska

Międzynarodowy Dzień Ziemi jest coroczną akcją mającą na celu propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców naszej planety.
Ma przybliżyć dzieciom i młodzieży szkolnej idee, zasady oraz aktualne
problemy funkcjonowania współczesnego świata. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi oprócz tradycyjnego zbierania śmieci, są okazją do walki
z odpadami tworzyw sztucznych (przewodnie hasło brzmi w oryginale: End
Plastic Pollution). Akcja ma spotęgować globalne wysiłki służące wyeliminowaniu jednorazowych produktów z plastiku, jak też doprowadzić do stworze22
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Nadzieja ma kolor żółty

Flażoleciści z Rejowca

Pola Nadziei to akcja ekologiczno - charytatywna propagowana przez
hospicja, by wesprzeć finansowo i duchowo małych pacjentów hospicjum.
W Pola Nadziei angażują się uczniowie różnych szkół, w tym i naszej. Wolontariusze sadzą jesienią żonkile dając wyraz jedności z chorymi dziećmi. Obsadzają rabatki, małe lub większe ogródki, a niektórzy nawet całe pola. Wiosną,
gdy przyroda budzi się do życia, żonkile zakwitają. Żółte pola stają się symbolem i nadzieją nieuleczalnie chorych osób na spełnienie marzeń i pragnień.
W naszym szkolnym ogródku pojawiła się nadzieja… żółte żonkile.

Rok 2018 to czas ważnych wydarzeń jubileuszowych w naszej Ojczyźnie. W tym roku obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości i wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. To rok ważny także dla Kościoła w Archidiecezji
Poznańskiej, bowiem obchodzony jest jubileusz 1050. rocznicy powstania biskupstwa w Poznaniu - pierwszego na ziemiach polskich. Świętować można
w różny sposób.
My - flażoleciści z Rejowca wspólnie z młodymi artystami grającymi na flażoletach rozpoczęliśmy świętowanie w sobotę 7 kwietnia 2018 r. w Poznańskiej Bazylice Archikatedralnej. To nasze kolejne w tym roku spotkanie w Katedrze Poznańskiej. Tradycyjnie otrzymaliśmy piękne śpiewniki z utworami
kościelnymi i patriotycznymi. Po próbie muzycznej, którą prowadził Duszpasterz Ruchu Flażoletowego Archidiecezji Poznańskiej Ks. Jan Markowski,
rozpoczęło się Nabożeństwo Dziękczynne, któremu przewodniczył J.E. Ks.
Bp Damian Bryl. Podczas nabożeństwa powitano wszystkich przybyłych flażolecistów, wyczytując listę uczestników.
Flażoleciści zagrali 6 utworów, ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa
a następnie uczestnicy udali się na plac przed Katedrą, gdzie odśpiewana
została „Marsylianka Wielkopolska” pod dyrekcją p. Bogny Nowowiejskiej
(wnuczki Feliksa Nowowiejskiego - Polaka o wielkim sercu - który ten utwór
napisał ku czci powstania). Każde spotkanie wywołuje na uczestnikach niesamowite wrażenia. Myślę, że nasi flażoleciści uczestniczący w kolejnym już
spotkaniu będą mieli jeszcze większą motywację, by doskonalić swoje umiejętności gry na flażolecie.

Anita Czechowska

„Rowerem dla Niepodległej”
Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA po raz kolejny organizuje dla dzieci
i młodzieży zajęcia pozalekcyjne, które mają na celu propagować aktywne spędzanie czasu wolnego oraz rowerowo świętować stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach realizacji zadania publicznego
„Rowerem dla Niepodległej” finansowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki realizujemy w Szkole Podstawowej w Jabłkowie i jej filiach zajęcia
pozalekcyjne w formie wycieczek rowerowych. Pierwsza wycieczka za nami;
odbyła się 8 maja i zawiozła miłośników rowerów do Skoków. Było to spotkanie z miejscami pamięci narodowej w stolicy naszej gminy. Na trasie naszej
wycieczki znalazły się tablice i pomniki poświęcone poległym w walce o wolność, o których ciekawie opowiadała p. Anita Czechowska. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali, zadawali pytania, opowiadali historie swoich dziadków,
które przekazywane są w domach. Po atrakcjach zaplanowanych przez organizatorów rajdu, wypoczęci i pełni wrażeń wyruszyliśmy w drogę powrotną
do Jabłkowa i Rejowca.
					
Joanna Tomczak
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Anna Mazurek

Takie lekcje to my lubimy!
Uczniowie szkoły w Rejowcu odwiedzili Muzeum Regionalne w Wągrowcu, by podczas zwiedzania przestrzennej wystawy czasowej poznać historię gockiego wodza Filimera. Podziwialiśmy rekonstrukcję średniowiecznego kamiennego kręgu oraz oryginalne przedmioty pochodzące
z czasów wędrówek Gotów. Podczas niecodziennej lekcji historii i kultury
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naszego regionu poznaliśmy życie codzienne naszych przodków. Obejrzeliśmy prezentację dotyczącą odkrywaniu tajemnic zaginionego średniowiecznego miasta Dzwonowa. Mieliśmy również okazję zobaczyć i podjąć próby
czytania fragmentów Biblii, którą przetłumaczył na język polski pochodzący
z Wągrowca ksiądz Jakub Wujek. Następnie przeszliśmy pod pomnik księdza
Jakuba, który znajduje się przed kościołem farnym przy ul. Klasztornej. Pan
Marcin, nasz przewodnik, opowiedział historię tej świątyni. Zachęcamy do
wizyty w wągrowieckim muzeum.
Anita Czechowska

Ogólnopolski Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym
Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, dnia 20 kwietnia,
odbyła się powiatowa edycja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym, którego celem jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego
poruszania się na drogach. Uczniowie naszej szkoły każdego roku czynnie
uczestniczą w turnieju, przygotowując się pod okiem p. Justyny Graczyk.

Turniej warcabowy
W
oczekiwaniu
na wiosnę rozegraliśmy wśród dziewcząt
klas IV-V w Lechlinie
i V-VII w Jabłkowie Turniej warcabowy. Emocji było wiele, wiele pięknych postaw
i szlachetnych gestów.
Dodatkowo dziewczęta
rozwijały analityczne myślenie, budowały wytrwałość i determinację, pracowały nad koncentracją.
Uczyły się także pięknej
rywalizacji - sztuki przegrywania i podnoszenia się z porażek oraz sztuki skromnego wygrywania.
Każda uczestniczka turnieju poczuła bowiem smak zwycięstwa oraz gorycz
porażki. Podsumowując przeprowadzone rozgrywki, miejsca na podium zajęły odpowiednio:
Jabłkowo: I miejsce - Amelia Gier, kl. V, II miejsce - Patrycja Tomaszewska,
kl. VI, III miejsce - Maja Nowak, kl. VII.
Lechlin: I miejsce - Marta Podraza, kl. IV, II miejsce - Weronika Majcherczyk, kl. IV, III miejsce - Kinga Wyrozumialska, kl. IV.
Dziękuję dziewczętom za stworzenie miłej, sportowej atmosfery oraz gratuluję udziału i zachęcam do rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności.
Joanna Tomczak

Urodzinowe kodowanie
z Mikołajkiem
Czy omawianie lektury może być ciekawe, nietypowe i zarazem inspirujące, pełne emocji? Z pewnością tak. Doświadczyli tego uczniowie IV klasy
podczas pracy z lekturą pt. „Mikołajek”.

W tym roku w turnieju wzięło udział 16 drużyn z 4 gimnazjów i 12 szkół
podstawowych. Każdy z uczestników musiał wykazać się wiedzą z zakresu
przepisów ruchu drogowego, miał do pokonania przygotowany przez żandarmów tor przeszkód, po którym został przeegzaminowany z zasad udzielania
pierwszej pomocy. Naszą szkołę reprezentowali: Marta Podraza z klasy IV,
Martyna Kaczyńska z klasy VI, Bartosz Dobrochowski z klasy V oraz Maurycy
Logdański również z klasy V. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podchodzili do kolejnych zadań i mimo iż w końcowej klasyfikacji nie zajęli miejsca
medalowego, z zasad udzielania pierwszej pomocy, którą nadzorował ratownik medyczny Paweł Ziętara, otrzymali komplet punktów z wykrzyknikiem
i pochwałę dla nauczyciela prowadzącego.
Podczas ceremonii wręczania nagród wyrazy uznania dla wiedzy z zakresu ruchu drogowego przekazał uczestnikom I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu nadkom. Mikołaj Szydzik, podziękowania za
przygotowanie do turnieju złożył na ręce nauczycieli Wiceburmistrz Wągrowca Bogdan Smykowski, gratulacje uczestnikom składali Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak, Wójt Gminy Wapno Zbigniew Grabowski, Sekretarz Gminy Wągrowiec Joanna Gronkiewicz-Zielińska, Kierownik Wydziału
Oświaty Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Karolina Krenc, oraz reprezentująca Gminę Mieścisko Justyna Michalska.
Joanna Tomczak

Kodowanie czyli nauka programowania sprzyja rozwojowi, budzi kreatywność uczniów, uruchamia niestandardowe myślenie. Uczniowie sami szukają sposobów, by uzyskać zaplanowane efekty. Programowanie to język przyszłości, który podczas współpracy w grupie uczy odnajdywania odpowiedzi
na konkretne pytania. Praca metodą projektu jest ulubioną metodą czwartoklasistów. Wywołuje wiele pozytywnych emocji. Uczniowie podczas języka
polskiego tworzyli na podstawie treści lektury profesjonalne gry planszowe.
Bardzo się przy tym angażowali, a rezultaty pracy okazały się godne podziwu.
Powstały różnorodne gry: przygodowe, strategiczne, a nawet z mini laboratorium do tworzenia doświadczeń. Najlepszą okazją do sprawdzenia zadania
okazała się godzina wychowawcza, na której odbywają się klasowe urodziny.
Dodatkową atrakcją, nie tylko dla dzisiejszych solenizantów, była możliwość
gry w powstałe planszówki.
Anita Czechowska
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
Bo do tanga trzeba Skoczków
Udział Grupy Artystycznej Skoczki na powiatowej Witrynie to już kilkunastoletnia tradycja. Podobnie osiąganie najwyższych miejsc na podium podczas wokalnych i tanecznych zmagań konkursowych.
Grupa nie spoczywa na laurach. Rokrocznie dokłada wszelkich starań,
aby jej prezentacje były jedyne i niepowtarzalne.

Konkursowa wiosna
Grupy Side Effect
Grupa wokalna „Side Effect”, wspierana przez Bibliotekę Publiczną
w Skokach, jest już stałym bywalcem wągrowieckiej „Witryny”. Zespół,
który w przyszłym roku będzie obchodził 5. rocznicę powstania, po raz
kolejny udanie zaprezentował się na najważniejszym powiatowym konkursie dla zespołów wokalnych.

Podczas XX Powiatowych Konfrontacji Szkolnych Zespołów Muzycznych
i Tanecznych zaskoczyliśmy jakością rytmiki, estetyką ruchów, wyrażeniem
adekwatnych do muzyki uczuć i wielką przyjemnością z tego, co robimy. Nie
przez przypadek taniec określany jest jako forma komunikacji niewerbalnej.
Tango jest w tym niezaprzeczalnym mistrzem, a Skoczki zatańczyły znakomicie. Układ powstał dzięki Katarzynie i Jackowi Duksztom - instruktorom choreografii Grupy. Pieczołowicie dopracowany zjednał przychylność dziewcząt
z zespołu - „zakochałyśmy się w tym tangu od pierwszego spotkania z nim”
przyznały z dumą zdobywczynie miejsca na podium. Na uwagę zasłużył dobór
strojów i perfekcyjne ich wykończenie.
W śpiewie Grupa Artystyczna Skoczki pokazała swoje nieograniczone
możliwości. Partie solowe i chóralne wykonane zostały czysto i z ogromnym zaangażowaniem. Piosenkę Marka Grechuty „Dni, których nie znamy”
przygotowała Małgorzata Wiśniewska - instruktor wokalu. Pierwsze miejsce w powiecie to dla GAS nie tylko złoty medal i uznanie jurorów. To przede
wszystkim wymarzone przez dziewczęta zwieńczenie kilkutygodniowych
prób i podejmowanego wysiłku.
Do tanga zatem potrzeba Skoczków, a ważne chwile, na które czeka GAS
(nie tylko w tekście zwycięskiego utworu) niechaj wypełnia wspólne muzykowanie w rytmie przyjaźni i wielkiej radości.
Fot. Jacek Dukszta
Elżbieta Skrzypczak

Inwentaryzacja zakończona
W dniach od 18 do 30 kwietnia 2018 w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy w Skokach odbyła się obowiązkowa inwentaryzacja materiałów
bibliotecznych. Komisja skontrowa zeskanowała za pomocą czytników
23 655 kodów kreskowych z voluminów w siedzibie Biblioteki przy ul. Rogozińskiej 1B i w magazynie przy ul. Ciastowicza 11. Ponadto stwierdziła
1889 vol. wypożyczonych czytelnikom biblioteki.
Po raz pierwszy skontrum przeprowadzono w pełni komputerowo. Księgozbiór skockiej biblioteki w 100 % jest wprowadzony do systemu.
Wypożyczalnia wznowiła działalność w czasie weekendu majowego.
W tym czasie, bibliotekarki udostępniły spragnionym książek czytelnikom
372 voluminy.
Elżbieta Skrzypczak
Maj 2018

Młodzi artyści tym razem na warsztat wzięli ludowy utwór pt. „Oj siadaj,
siadaj”. Tym razem przepis na sukces był dość nietypowy - folkowa melodia
została połączona z nowoczesnym elektronicznym podkładem, a całość dopełniała oprawa taneczna i gra aktorska.
Kilka tygodni prób nie poszło na marne, „Side Effect” wyśpiewali drugie
miejsce. To trzeci rok z rzędu, w którym stają na podium w tym konkursie.
W końcu przyszedł czas na pierwszy przegląd zespołu poza granicami powiatu wągrowieckiego. 5 maja sześcioosobowa reprezentacja zespołu wybrała się do Lubonia, aby wziąć udział w Przesłuchaniach Młodych Talentów.
Uczestników oceniało jury na czele którego stanęły Siostry Hybiak znane
z programu „The Voice of Poland”. „Side Effect” zaskoczyli jurorów doborem
materiału - „Ważne” z rep. Meza w aranżacji na 3 głosy. Występ konkursowy spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem (Jury komentowało występ
od razu po jego zakończeniu). Na decyzję o zakwalifikowaniu się do koncertu
finałowego trzeba jednak poczekać do 12 maja, na razie pozostaje więc trzymanie kciuków.
W czerwcu zespół będzie można usłyszeć na Dniach Skoków oraz podczas Nocy Bibliotek w Skokach. Koncert ten będzie niezwykły, ponieważ
„Side Effect” połączą swe siły z kapelą góralską.
Mateusz Doniec
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Skoczki nad Bałtykiem

LATO Z BIBLIOTEKĄ 2018
Bibliomaluchy 5-7 lat

Majowy weekend można spędzić na różne sposoby. Skocka instytucja
kultury zorganizowała kolonię artystyczną dla „Skoczków”.
9.07/30.07
godz. 9.30 - 15.00 Poznajemy naszą historię
w programie: nauka i zabawa w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie;
obiad na terenie parku, lody w bibliotece
10.07/31.07
godz. 8.30 - 16.30 Z piratami dookoła świata
w programie: zabawy w Nenufar Club w Kościanie;
obiad na terenie parku
11.07/1.08
godz. 8.30 - 16.00 Parowozem w piękny rejs
w programie: zwiedzanie Muzeum oraz Parowozowni w Wolsztynie;
obiad w drodze powrotnej
12.07/2.08
godz. 9.30 - 15.45 Z przyrodą za pan brat
w programie: warsztaty przyrodnicze w Łysym Młynie w Biedrusku;
McDonald’s w drodze powrotnej
13.07/3.08
godz. 9.00 - 16.00 W zaczarowanym ogrodzie
w programie: zajęcia w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu;
McDonald’s w drodze powrotnej

Grupa artystycznych dzieci w pełni zasłużyła na wypoczynek. Relaks szedł
w parze ze szlifowaniem formy przed kolejnymi koncertami zespołu. Czas
spędzony w Krynicy Morskiej pod opieką kadry biblioteczno-instruktorskiej
był radosny, pełen atrakcji i bezpieczny. Piękna pogoda pozwoliła na pełne
zrealizowanie programu. Z powodzeniem zdobyliśmy Wielbłądzi Garb, najwyższą wydmę na Mierzei Wiślanej. Z zainteresowaniem odwiedziliśmy także Muzeum Zalewu Wiślanego. Rejs statkiem, zabawy wspinaczkowe w parku
linowym, nocne zbieranie bursztynów i ich obróbka - wszystko to integrowało artystyczne grono. Był też czas na warsztaty wokalne i taneczne, na wspólne rozmowy i budowanie dobrych relacji. Pobyt GAS nad Bałtykiem sfinansowany został przez rodziców dzieci oraz z czesnego zespołu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, jednocześnie zapewnia, że zmiany te
nie wpłyną na jakość oferowanych działań.
Informacje i zapisy w sekretariacie biblioteki od 21 maja 2018.

Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach, ul. Rogozińska 1B, 61 82 42 281, 798 824 520

LATO Z BIBLIOTEKĄ 2018
Bibliostarszaki 8+
9.07/30.07
godz. 9.00 - 14.30 Na dużym ekranie
w programie: ﬁlm w kinie Helios w Gnieźnie; lody w bibliotece
10.07/31.07
godz. 9.00 - 16.30 Parowozem w piękny rejs
w programie: zwiedzanie Muzeum oraz Parowozowni
w Wolsztynie; obiad w drodze powrotnej
11.07/1.08
godz. 8.30 - 18.00 Na dzikim Zachodzie
w programie: zabawy w miasteczku Western City
w Bożejewiczkach; obiad na terenie miasteczka
12.07/2.08
godz. 9.30 - 15.45 Poznajemy naszą historię
w programie: warsztaty oraz zwiedzanie Muzeum Pierwszych
Piastów oraz Ostrowa Lednickiego w Lednicy;
McDonald’s w drodze powrotnej
13.07/3.08
godz. 10.00 - 15.30 Puszcza Zielonka z wysoka
w programie: warsztaty oraz wejście na wieżę widokową
na Dziewiczej Górze; McDonald’s w drodze powrotnej
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, jednocześnie zapewnia,
że zmiany te nie wpłyną na jakość oferowanych działań.
Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach, ul. Rogozińska 1B, 61 82 42 281, 798 824 520

Zdjęcia: Jacek Dukszta
Elżbieta Skrzypczak
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
serdecznie zapraszają na
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Uczcili i uatrakcyjnili
Święto 3 Maja

Kolejny raz Kurkowe Bractwo Strzeleckie było organizatorem Turnieju
Strzeleckiego. Tym razem był to Turniej odbywany w ramach uroczystości
rocznicowych związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i odbył się
w Święto Narodowe - 3 maja na Strzelnicy Brackiej imienia Braci Kurkowych Edmunda Maćkowiaka i Stanisława Glinkiewicza. Turniej obejmował Zawody Strzeleckie w różnych kategoriach, których zwycięzcami zostali oraz drugie i trzecie miejsca zajęli:
- w Strzelaniu do Tarczy Brackiej, w którym udział ogranicza się do członków Bractwa: zwyciężył i Tarczę zdobył Franciszek Andebur, II miejsce zajął
Alojzy Pacholski a III Paweł Kiełczewski.
- w strzelaniach otwartych dla wszystkich:
- w Strzelaniu do Tarczy Darczyńców najlepszy wynik uzyskał i Tarczę na
pamiątkę uniósł Mikołaj Koteras, II miejsce zdobył Krzysztof Jachna a III Robert Koteras.
- w Strzelaniu Punktowym:
- w Kategorii Pań tryumfowała Czesława Kiełczewska, II miejsce zajęła
Agata Ruta a III Zofia Koteras,
- w Kategorii Panów najlepszym strzelcem okazał się Robert Koteras,
II miejsce zajął Mikołaj Koteras a III Krzysztof Migasiewicz,
- w Kategorii Najmłodszych Strzelców na I miejscu uplasował się Mateusz
Wojciechowski a na II Borys Smacha,
- w Kategorii Młodych Strzelców I miejsce zdobył Jakub Szewczyński a II
Bartosz Gośliński.
- w Strzelaniu Zapadkowym I miejsce wywalczył Krzysztof Jachna, na II
miejscu znalazł się Paweł Slósarczyk a na III Alojzy Pacholski.
W punktacji całorocznej Braci Kurkowych do Pucharu Królów I miejsce zajął Mikołaj Koteras, II miejsce Robert Koteras a III Grzegorz Misiak.
Najcelniejszy strzał Turnieju oddała Małgorzata Florysiak.
Turniej Strzelecki tradycyjnie poprzedził już udział członków Bractwa
w uroczystej Mszy Świętej z udziałem pocztów sztandarowych, odprawionej
o godzinie 10:00 w intencji Ojczyzny w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach.
Po Mszy świętej o godzinie 12:00 bracia i ich goście, m.in. burmistrz Tadeusz Kłos i Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa, zebrali się na
Strzelnicy, gdzie rozpoczęły się uroczystości brackie, a więc powitanie zgromadzonych, odśpiewanie Hymnu Państwowego i Hymnu Bractwa, po czym
odbył się wspomniany na wstępie Turniej Strzelecki.
Uroczystości w Święto Narodowe 3 Maja poprzedził w niedzielę 29 kwietnia wyjazd delegacji Bractwa w składzie: Stanisław Grzegorzewski, Wojciech
Glinkiewicz, Tadeusz Jerzak oraz Michał Rosik z małżonką Ewą i Jan Kamiński do Gniezna na uroczystości Świętego Wojciecha połączone z zakończe-

niem obchodów 600-lecia Prymasostwa w Gnieźnie. Skoczanie uczestniczyli
w uroczystej procesji oraz w Sumie Odpustowej, której przewodniczył i homilię wygłosił Legat Papieski Prymas Anglii i Walii Kardynał Vincent Nichols.
W trakcie homilii przypomniał on m.in. pierwszego Prymasa Polski Arcybiskupa Mikołaja Trąbę, a zgromadzeni dowiedzieli się też m.in., że w ciągu 600
lat Prymasostwa w Polsce godność Prymasa sprawowało 59 hierarchów. Na
zakończenie uroczystości Legat Papieski wszystkim zgromadzonym przekazał pozdrowienia i życzenia od Papieża Franciszka II.
								
Stanisław Grzegorzewski

Dzień Strażaka w Lechlinie
3 maja w Święto Konstytucji w sołectwie Lechlin odbyła się majówka
połączona z Dniem Strażaka, którą zorganizowali sołtys, a zarazem radny
Rady Miejskiej Gminy Skoki Paweł Grabiński i Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Marek Gramza. Na wspólne świętowanie przybyli
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos i radny powiatu wągrowieckiego Grzegorz Owczarzak oraz strażacy z jednostek OSP z Lechlina i Skoków na
czele z Prezesem Piotrem Kaczmarkiem. Dla wszystkich mieszkańców i gości
była pyszna grochówka oraz pieczone kiełbaski. Najmłodsi uczestnicy korzystali ze sprzętu strażackiego a punktem kulminacyjnym był pokaz lejących się
strumieni wody z armatek strażackich.
Edmund Lubawy
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Kwietniowe dni pamięci
i zadumy
Z okazji Dnia Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej w piątkowe
przedpołudnie, 13 kwietnia br.,
osoby tworzące Skocką Grupę
„Katyń-Pamiętamy” poświęciły chwilę zadumy i oddały hołd
skoczanom
zamordowanym
przez NKWD-ZSRR w 1940 r. na
Wschodzie.
W skromnej, symbolicznej
uroczystości
poprowadzonej
przez Bożenę Kołpowską wzięli
również udział przedstawiciele
gminnego i powiatowego samorządu a także miejscowych organizacji. Ksiądz proboszcz Karol
Kaczor osobistą refleksją o tamtych tragicznych wydarzeniach
poprzedził wspólne odmówienie
modlitwy za zmarłych. W dalszej części rocznicowego spotkania Michał Kołpowski, wygłaszając przygotowaną przez siebie okolicznościową mowę, powiedział:
„Stoimy przed tablicą-pomnikiem poświęconym jedenastu skoczanom, oficerom Wojska Polskiego i Policji Państwowej, zamordowanym w nieludzkiej
ziemi. Ich prochy są tu z nami… Tu za szybą, w tej maleńkiej urnie. Wróciły do
kraju, by wołać do każdego z nas, do każdego przechodnia: PAMIĘTAJCIE!
Nie jest to jednak głos nawołujący do odwetu czy zemsty. Woła on, by
nigdy więcej zbrodnicze ustroje czy inne totalitaryzmy nie zawładnęły narodami, państwami i światem. Pamiętamy i musimy pamiętać, aby łzy matek, żon
i dzieci nigdy więcej nie wsiąkały w bezsenną poduszkę. Musimy pamiętać,
aby ojcowie i mężowie mogli, pracując dla kraju, tworzyć spokojny i szczęśliwy ojczysty dom - Polskę. Ziemio smoleńska, ziemio katyńska, ziemio tragiczna! Zgotowałaś nam straszną tragedię. Siedemdziesiąt lat temu twoje wnętrze skryło tysiące Polaków - intelektualną elitę narodu. 10 kwietnia 2010
roku na twoich polach w tragicznej katastrofie zginął Prezydent RP Lech Kaczyński i wielu wybitnych polityków, oficerów Wojska Polskiego, urzędników
i duchownych. Jak bardzo okrutna jesteś dla nas, ziemio smoleńska.”
Niech pamięć o ofiarach tych tragicznych wydarzeń, tych sprzed lat
siedemdziesięciu ośmiu i tych najnowszych, nie opuszcza naszych modlitw,
domów i rozmów.
Cześć Ich pamięci!				
		
Tekst: Iwona Migasiewicz
Foto: Andrzej Surdyk

Udane otwarcie
sezonu wędkarskiego
Wszystko sprzyjało tegorocznym Spławikowym Zawodom Wędkarskim zorganizowanym 22 kwietnia przez Koło PZW Nr 120 w Skokach
pod hasłem „Otwarcie sezonu”. Wszystko, a więc nie tylko pogoda, wysoka frekwencja i przychylność gospodarza wód jeziora Łomno - Koła Nr
141 w Wojnówku, ale i ryby, które same zdawały się ustawiać w kolejce
na haczyk.
W rezultacie po 4-godzinnym wędkowaniu nie było nikogo spośród 30
wędkujących, z którym Komisja sędziowska nie miałaby pracy. W siatkach
wszystkich 26 seniorów, 2 przedstawicielek płci pięknej oraz jednej juniorki i jednego juniora pływały ryby. Zawartości wszystkich siatek zostały zważone przez Andrzeja Janiszewskiego i Andrzeja Szymczaka wspomaganych
przez kolegów wędkarzy z Koła w Wojnówku. Po podsumowaniu i ustaleniu
punktacji kolega Andrzej Janiszewski w imieniu Komisji sędziowskiej ogłosił
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wyniki rywalizacji i z Prezesem Koła Jackiem Dudkiem wręczył nagrody zwycięzcom.

Zawodników klasyfikowano w 3 kategoriach i dzisiaj powtarzając słowa,
które padły 22 kwietnia nad Łomnem możemy powiedzieć, że zwycięzcą
w kategorii pań została Karolina Grunwald, w siatce której „ocenie Komisji
poddało” się 5,12 kg ryb. Pani Karolina okazała się też zawodnikiem, któremu
udało się złowić największą rybę dnia - karpia o wadze 3,25 kg. Oba te sukcesy przypominać będą jej otrzymane w nagrodę pamiątkowe statuetki. Statuetka potwierdzać też będzie zajęcie pierwszego miejsca w kategorii juniorów
przez Julię Konrad - złowiła 2,13 kg ryb i w ogólnej punktacji uplasowała się
wyżej od niejednego z seniorów.
W kategorii seniorów najlepszy wynik, łowiąc 6,28 kg ryb, osiągnął Robert Chelwing. Na drugim miejscu z 6,21 kg ryb uplasował się Leszek Stoiński,
a na trzecim z 5,90 kg ryb Dawid Gidziński. Ich sukcesy potwierdzają puchary
pamiątkowe.
Godnym odnotowania i sensacyjnym wydarzeniem zawodów, choć niepodlegającym odrębnej punktacji, bo nie przewidzianym w regulaminie, jest fakt
złowienia przez Henryka Elińskiego węgorza o długości 70 cm i wadze 1,03
kg.
Jak każda impreza wędkarska, tak i opisywane wyżej zawody nie obyły się
bez „posiłków regeneracyjnych” dla uczestników. Były więc kanapki na rozpoczęcie dnia, zimne i ciepłe napoje w trakcie oraz gorąca „smażonka” na zakończenie, a wszystko to przygotowane przez doskonale wpisującego się w rolę
kucharza Jarosława Klewenhagena.
Fundatorem nagród i posiłków dla uczestników był Zarząd Koła.
Minęło 5 dni i pasjonaci wędkowania na morzu 27 kwietnia udali się na połów dorszy.
W rozbawionym towarzystwie szybko dotarto do Kołobrzegu i zakwaterowano się na kutrze „Nurek I”. Pogoda dopisała i tym razem i 17 uczestników
tej ponadprogramowej wyprawy złowiło łącznie 270 sztuk dorszy. Przeprowadzono też pomiary złowionych ryb - w tym miejscu dla niewtajemniczonych wyjaśniam, że obowiązuje tu inna punktacja i o zajęciu poszczególnych
miejsc decyduje suma pomiarów poszczególnych sztuk. W rezultacie okazało
się, że zwycięzcą zawodów został Leszek Stoiński, który złowił dorsze o łącznej długości 1 124 cm. Drugie miejsce zajął Jacek Dudek, którego połów wyniósł 1 064 cm, a trzecie miejsce Mariusz Kielma legitymujący się połowem
o łącznej długości 971 cm. Mariusz okazał się też zdobywcą wyjątkowego
okazu - dorsza o długości 54 cm.
W najbliższym czasie Koło nr 120 PZW będzie jeszcze organizatorem:
- 13.05. na jeziorze Karolewo, Zawodów Spławikowych zaprzyjaźnionych
Kół byłego Rejonu VI.
- 10.06. na jeziorze Rogozińskim, Zawodów Spławikowych o Mistrzostwo
Koła.
- 16.06. na jeziorze Karolewo, Zawodów Spławikowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
Z kolei 17.06. reprezentacja Koła weźmie udział w organizowanych na jeziorze Łomno w Wojnówku Zawodach Spławikowych o Puchar Burmistrza
Murowana Goślina. 		
					
Edmund Lubawy
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Skockie

stowarzyszenia

Bawiąc się nie zapominają o mniej sprawnych
koleżankachi kolegach
Skocki Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
zyskuje na popularności i skupia coraz większą liczbę członków. Na koniec
2017 r. z liczbą 212 osób był największym stowarzyszeniem społecznym
działającym na terenie Miasta i Gminy Skoki.
Tylko w tym roku zachęconych atrakcyjnością jego poczynań w szeregi
Oddziału wstąpiło 19 koleżanek i kolegów, którzy dożyli wieku emerytalnego, lub których stan zdrowia wyeliminował z życia zawodowego. Generalnie można powiedzieć, że „nasi emeryci” stają się coraz bardziej żywotni
i poszukują różnych form atrakcyjnego spędzania czasu. I właśnie spełnieniu
oczekiwań koleżanek i kolegów służą podejmowane przez Zarząd różnorakie
działania, poczynając od wyjazdów do kina i do teatru, poprzez zabawy i wieczorki taneczne oraz ogniska i jednodniowe wycieczki, na kilkudniowych wyprawach turystyczno-wypoczynkowych kończąc.

Organizując wspomniany atrakcyjny „ubaw” Zarząd Oddziału nie zapomniał też o swych mniej sprawnych koleżankach i kolegach, którym stan
zdrowia nie pozwala już na udział w „uciechach dnia codziennego”. Wyraz tej
pamięci w imieniu członków Oddziału swym 11 koleżankom i kolegom przekazali członkowie Zarządu Witold Tokarski i Stanisław Grzegorzewski, którzy z okazji Dnia Inwalidy w dniu 11 kwietnia odwiedzili Ich w domach rodzinnych i przekazali Im życzenia i praktyczne upominki.
								
Edmund Lubawy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Skokach
serdecznie zaprasza na

Noc w Bibliotece
Jedną z form aktywności „emerytów” w miesiącu kwietniu stał się zorganizowany przez Zarząd w dniu 14 kwietnia wieczorek taneczny w Sali Biblioteki
Samorządowej w Skokach. Impreza zgodnie z planem trwała w godzinach od
17:00 do 23:00 i każdy chętny mógł doskonale bawić się przy muzyce serwowanej przez przewodniczącą Zarządu panią Małgorzatę Florysiak. Zresztą
jak zawsze można też było w miłym towarzystwie, przy zastawionych przez
gospodarne panie stołach, skupić się na rozmowach o sprawach poważnych
i mniej poważnych, lub zwyczajnie na „plotkach o bawiących się koleżankach
i kolegach”.
Jedną z atrakcji wieczoru tym razem stała się, ufundowana przez Zarząd
a przygotowana i serwowana dla wszystkich przez Catering Bartosz Wołkow,
smaczna pieczona szynka. Drugą atrakcją, a właściwie niespodzianką wiążącą się z minionym Dniem Kobiet, zachowaną przez organizatorów w tajemnicy do momentu kulminacyjnego, stanowiło obdarowanie przy pożegnaniu
wszystkich uczestniczek pięknym tulipanem.

9 czerwca 2018
sobota
od godz. 18:00
Zapisy w sekretariacie
Biblioteki Publicznej,
ul. Rogozińska 1 B lub
telefonicznie 61 82 42 281,
798 824 520

* kino nocne
* maraton języka angielskiego
* plastyczne czary-mary
* koncert pod gwiazdami
* planszówki po zmorku
* nocne zwierzęta
* trochę chemii

Biblioteka aktywna nocą!!!
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Sport, turystyka, rekreacja
5 km bieg - 15 km rower - 2,5 km bieg
czyli I Skocki Cross Duathlon.
Duathlon, jak sama nazwa mówi, to połączenie dwóch konkurencji
sportowych, w tym przypadku biegania i roweru. To nowa propozycja
w kalendarzu skockich zmagań sportowych. Zawody odbyły się w słoneczną niedzielę 22 kwietnia ze startem i metą przy hali sportowej w
Skokach. Trasa biegowa to pętla 2,5 km w lesie, w kierunku parkingu przy
jez. Maciejak. Rowerówka wiodła w kierunku jez. Budziszewskiego.

Skocki duathlon wchodzi w cykl 3 imprez pod nazwą Duo Grand Prix Wielkopolski 2018 r. w którego skład wchodzą trzy imprezy (Zielonka Cross
Duathlon, Skoki Cross Duathlon oraz Binduga Cross Duathlon). Pozostałe
dwie imprezy organizowane są przez i na terenie Gminy Murowana Goślina.
Pierwsza odbyła się 18 marca w Zielonce, a ostatnia zaplanowana jest na 21
października na Bindudze (przystań nad Wartą w Mściszewie).
Na linii startu w Skokach stanęło 117 śmiałków, w tym 19 kobiet. Gminę
Skoki reprezentowało 9 zawodników, a byli to (w kolejności przybycia na metę): Damian Jerzak, Mariusz Kaźmierczak, Bartosz Seidler, Katarzyna Borowczyk, Marek Wojewoda, Łukasz Ziętek, Grzegorz Wrzesiński, Marcin
Pikuła oraz Mateusz Roguszka. Katarzynie Borowczyk udało się stanąć na
pudle, zajmując 1. miejsce w swojej kategorii wiekowej, brawo!
Zawodników na trasę wypuścił oraz uhonorował najlepszych pamiątkowymi statuetkami burmistrz Tadeusz Kłos, zapraszając ponownie za rok.
Zdjęcia i film z imprezy www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

„Wełna” na boiskach IV Ligi
Zgodnie z kwietniową zapowiedzią przybliżamy czytelnikom wyniki spotkań skockiej „Wełny” na boiskach IV Ligi, które odbyły się w okresie pomiędzy ostatnim i obecnym numerem „Wiadomości Skockich”. Tytułem wprowadzenia przypominamy, że drugie spotkanie obecnego sezonu nasi zawodnicy
rozegrali na wyjeździe 7 kwietnia z liderem Ligi - „Mieszkiem” Gniezno. Mecz ten zakończył się przegraną „Wełny” z wynikiem 4:2, co i tak należy uznać
za sukces „naszej ekipy”. Po tym spotkaniu „Wełna” plasowała się na 11. miejscu Tabeli.
W tej sytuacji wszyscy oczekiwali na kolejne spotkania, w których zgodnie z harmonogramem rywalami „Wełny” byli:
14 kwietnia na boisku przy ul. Parkowej w Skokach piłkarze „Tarnovii” z Tarnowa Podgórnego, którzy ostatecznie potwierdzili, że są lepsi od naszej drużyny. Wygrali z wynikiem 2:4 i zasłużenie po tym meczu plasowali się na 3. miejscu Tabeli. Gole dla „Wełny” strzelili Błażej Rajewski i Błażej Gebler a nasz zespół
utrzymał 11. miejsce w Tabeli.
18 kwietnia na własnym boisku drużyna prowadzona przez Mariana Toporskiego rozegrała zaległy mecz z 17 marca z „Huraganem” Pobiedziska. Jego rezultat to 2:3, czyli kolejna przegrana skockich zawodników. Strzelcami bramek dla „Wełny” tym razem byli Błażej Rajewski i Jakub Ślósarczyk.
Mimo przegranej, po 22 rozegranych meczach skoczanie z 26 pkt., przy 41 bramkach zdobytych i 51 straconych utrzymali się na 11. miejscu Tabeli. Nasz rywal - drużyna z Pobiedzisk z 23 pkt. zajmowała 12. miejsce Tabeli.
21 kwietnia na wyjeździe skoczanie starli się z notowaną na 6. miejscu wągrowiecką „Nielbą”. Spotkanie zakończyło się remisem 0:0. W rezultacie „Wełna”
pozostała na 11. miejscu Tabeli.
28 kwietnia zawodnicy „Wełny” rozegrali kolejny mecz na boisku rywala - „Sparty” Oborniki. Spotkanie to przyniosło kolejną przegraną naszej drużyny, a jego
wynik to 4:0 dla gospodarzy. Nasze 11. miejsce w Tabeli nie uległo zmianie. 				
1 maja wyjeżdżając na mecz do „Lubuszanina” Trzcianka prawdopodobnie zarówno nasi zawodnicy, jak i kibice nie mieli złudzeń, że będą stroną przegraną.
Pozostawała tylko kwestia jakim stosunkiem bramek? My już wiemy, że wynik był identyczny jak w poprzednim spotkaniu, tj. 4:0 dla gospodarzy. Po tym spotkaniu, 24 łącznie i 7 rundy wiosennej „Wełna” pozostała na niewzruszonym 11. miejscu Tabeli.		
6 maja 2018 na własnym boisku „Wełna” podejmowała piłkarzy „Kotwicy” Kórnik. I tym razem nie pomogła wzmożona mobilizacja wiernych kibiców i podobnie jak wcześniejsze, spotkanie to zakończyło się przegraną naszej reprezentacji. Pocieszający przy tym jest fakt, że „nasi” zdobyli 2 gole, a wynik meczu ostatecznie ustalono na 2:5, przy czym 1 z zaliczonych nam bramek to wynik samobójczego strzału zawodnika „Kotwicy” do własnej bramki. Natomiast strzelcem
honorowego gola dla „Wełny” został Jakub Ślósarczyk. Wynik tego meczu utrwalił „żelazne”- 11. miejsce naszej reprezentacji w Tabeli. W tym miejscu należy
dodać, że na wynik ostatecznej klasyfikacji na ten czas wywarła i o wyniku na koniec sezonu 2017 - 2018 zadecyduje też dyskwalifikacja zespołu „Orły” Pniewy,
z uwagi na 3-krotne niestawienie się na boisku. Zaległy mecz „Wełny” z tym zespołem nie doszedł do skutku i został zaliczony na korzyść „Wełny” z wynikiem
3:0.
Po tym spotkaniu - ostatnim przed zamknięciem obecnego numeru „Wiadomości” - nasz zespół miał do rozegrania jeszcze 4 spotkania. Rywalami „Wełny” na
boisku przy ulicy Parkowej będą: 19.05. „Unia” Swarzędz i 02.06. zamykający Tabelę „GLKS” Wysoka. Na boiskach rywali natomiast z „Wełną” konkurować będą:
12.05. „Iskra” Szydłowo i 26.05. „Grom” Plewiska. O tych spotkaniach oraz o ostatecznym miejscu naszej drużyny w sezonie piłkarskim 2017/2018 będziemy
informować w czerwcowym wydaniu naszego miesięcznika.
								
Edmund Lubawy
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11. Półmaraton
poznański
zaliczony
Punktualnie o godz. 10:00 w niedzielę
15 kwietnia padł pierwszy wystrzał sygnalizujący rozpoczęcie 11. PKO Poznań Półmaratonu. Ponad 11 tys. zawodników i zawodniczek, przy pięknej wiosennej aurze,
wybiegło na trasę, mając nadzieję na uzyskanie jak najlepszych czasów.
17 biegaczy (o tylu wiemy) reprezentowało gminę Skoki. 5 kobiet i 12 mężczyzn.
Doskonały wynik zanotował Mateusz Tyll,
plasując się w pierwszej 100 na miejscu 71
wśród mężczyzn! Brawo. Najlepszą skoczanką okazała się Monika Lehmann - z doskonałym wynikiem: 131 miejsce wśród kobiet .
Ostatecznie meta została przekroczona
10 974 razy.
Wszystkim biegaczom gratulujemy ukończenia morderczego dystansu 21,097 km.
Życzymy zdobycia wszelkich założonych celów i szykujcie formę na III Półmaraton Skoki
- Wągrowiec, na 28 października. W tym roku pobiegniecie w drugą stronę, ze stadionu
Wełny Skoki na Rynek w Wągrowcu.

Wyniki naszych biegaczy:

Lp.

Imię i nazwisko

1

TYLL MATEUSZ

2

LEHMANN MONIKA

3

DUDUŚ MAREK

4

Miejsce Open

Miejsce Open

Kategoria/

mężczyźni

kobiety

Miejsce

Czas

Tempo
minut/km

M18 / 33

01:20:44

3:50

K18/47

01:45:16

4:59

809

M45/47

01:34:59

4:60

KUJAWA FILIP

2260

M18/476

01:45:17

4:59

5

ROGALIŃSKI JAROSŁAW

3073

M30/1296

01:49:56

5:13

6

OKSZA-SKIBIŃSKI ROBERT

3335

M45/349

01:51:26

5:17

7

SZEWCZYŃSKI WALDEMAR

3458

M30/1458

01:52:05

5:19

8

BOROWCZYK KATARZYNA

K30/164

01:52:57

5:21

9

SIERSZCHUŁA DOMINIK

3855

M18/789

01:54:04

5:24

10

SEIDLER BARTOSZ

4708

M40/906

01:58:39

5:37

11

GĄSECKI JAROSŁAW

4939

M40/943

01:59:44

5:41

12

KULUS KRZYSZTOF

5383

M40/1029

02:02:21

5:48

13

GRYSKA NATALIA

K30/448

02:03:53

5:52

14

WRZESIŃSKI GRZEGORZ

6053

M45/651

02:07:14

6:02

15

JASIŃSKI MIROSŁAW

6699

M50/304

02:13:35

6:02

16

MAZUR DANUTA

2390

K45/174

02:23:20

6:48

17

HLOŻEK JOANNA

2865

K30/1147

02:36:57

7:26

71
131

381

1043
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Sport, turystyka, rekreacja
Skoczanie reprezentują powiat wągrowiecki
w eliminacjach wojewódzkich w szachach i w warcabach
15 kwietnia w Wapnie odbyły się drużynowe eliminacje powiatu wągrowieckiego w szachach „O Złotą Wieżę”. Startująca w nich reprezentacja Gminy Skoki w składzie: Przemysław Sydow i jego córki Weronika
Sydow oraz Anita Sydow zasilona Bronisławem Piechockim zdobyła mistrzostwo powiatu wągrowieckiego. Na kolejnych miejscach uplasowały
się reprezentacje Gmin Wapno i Gołańcz.
W odbywanych również w Wapnie zawodach o mistrzostwo powiatu
w warcabach tryumfowała reprezentacja Gminy Wągrowiec. Drugie miejsce
zajęli zawodnicy z miasta Wągrowca a trzecie reprezentacja Gminy Gołańcz.
Reprezentacja Skoków nie brała udziału w zawodach.

W rezultacie tych eliminacji wyłoniono reprezentacje powiatu wągrowieckiego na organizowane przez Radę Wojewódzką i Powiatową LZS oraz Powiat Wągrowiecki w dniu 25 kwietnia Zawody o Mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego w Szachach i w Warcabach.
W zawodach szachowych startowały reprezentacje 11 powiatów przy czym
reprezentację powiatu wągrowieckiego tworzyli: 3-osobowa rodzina Sydow Przemysław, Weronika i Anita, poszerzona o Jacka Haję z Damasławka, którzy
ostatecznie uplasowali się na 5. miejscu.
W zawodach warcabowych uczestniczyły reprezentacje 7 powiatów, a powiat wągrowiecki reprezentowali Aleksandra Tyll i Mateusz Tyll z Kakulina oraz
Jan Wielebski i Zbigniew Halasz z Wągrowca, którzy zdobyli miejsce 4.
Edmund Lubawy

Skockie przełaje
Las przy hali w Skokach oraz teren przy jeziorze Budziszewskim były areną zmagań biegaczy oraz kijkarzy, a rywalizowali oni na dystansie 10 km odpowiednio w biegu V Skockie Przełaje oraz III Mistrzostwach Skoków w Nordic Walking, a wszystko to w słoneczną niedzielę 13 maja.
Łącznie do rywalizacji stanęło 194 zawodników: 127 biegaczy (34 panie) i 67 kijkarzy (42 panie). Mimo upalnej aury wszyscy podołali wyzwaniu i ukończyli
zawody w niełatwym przełajowym terenie.
Z roku na rok coraz więcej uczestników to nasi mieszkańcy. W tym roku była ich aż ¼ czyli 48.
W tabelach pogrubioną czcionką zaznaczono osoby, które „załapały się” na podium w swoich kategoriach wiekowych.

Maj 2018

33

Oto wyniki skockich biegaczy:

Rok

Tempo

Kat.

Miejsce w kat.

Czas

1999

M15

5

0:40:00

04:00

Roszkowo

1986

M30

4

0:41:51

04:11

Sznajder Krzysztof

Skoki

1987

M30

5

0:42:12

04:13

4

Marek Duduś

Sława Wlkp.

1971

M40

2

0:43:35

04:21

5

Kruk Łukasz

Skoki

1982

M30

9

0:47:31

04:45

6

Kozielczyk Anna

Skoki

1983

K30

1 OPEN

0:47:49

04:46

7

Sierszchuła Dominik

Skoki

1992

M20

7

0:49:00

04:54

8

Dziurka Jarosław

Skoki

1979

M30

13

0:49:30

04:57

9

Belka Przemysław

Skoki

1980

M30

14

0:50:00

05:00

10

Oksza-Skibiński Robert

Skoki

1973

M40

11

0:51:58

05:11

11

Seidler Bartosz

Skoki

1977

M40

10

0:51:58

05:11

12

Borowczyk Katarzyna

Skoki

1983

K30

1

0:52:25

05:14

13

Pikuła Marcin

Skoki

1988

M30

17

0:52:41

05:16

14

Stożek Marek

Skoki

1968

M50

4

0:53:06

05:18

15

Gąsecki Jarosław

Skoki

1975

M40

13

0:53:14

05:19

16

Jeske Łukasz

Skoki

1981

M30

18

0:54:42

05:28

17

Wojewoda Marek

Skoki

1981

M30

19

0:55:21

05:32

18

Wrzesiński Grzegorz

Skoki

1971

M40

17

0:55:24

05:32

19

Nowak Wiesław

Skoki

1962

M50

6

0:55:41

05:34

20

Gryska Natalia

Skoki

1988

K30

4

0:58:53

05:53

21

Kulus Krzysztof

Skoki

1975

M20

20

1:00:07

06:00

22

Targoński Sławomir

Skoki

1980

M30

23

1:00:55

06:05

23

Jasiński Mirosław

Skoki

1965

M50

10

1:02:08

06:12

24

Surdyk Edward

Skoki

1998

M20

10

1:02:45

06:16

25

Mazur Daria

Skoki

1969

K40

3

1:02:49

06:16

26

Hlożek Joanna

Skoki

1979

K30

7

1:07:58

06:47

27

Płażalska Beata

Skoki

1980

K30

8

1:09:24

06:56

28

Jerzak Damian

Skoki

1986

M30

26

1:09:28

06:56

29

Staniewska Agnieszka

Skoki

1988

K30

9

1:09:41

06:58

30

Mikołaj Wojtkowiak

Skoki

1991

M20

12

1:11:24

07:08

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1

Tyll Mateusz

Skoki

2

Kaźmierczak Mariusz

3

urodzenia

minut/km
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Sport, turystyka, rekreacja
Oto wyniki skockich kijkarzy:
Rok

Tempo

Kat

Miejsce w kat.

Czas

1985

M15

1

1:12:34

07:15

Szczodrochowo

1960

M50

2

1:15:56

07:35

Więckowska Paulina

Sława Wlkp.

1978

K40

3

1:18:27

07:50

4

Poniewska Zofia

Sława Wlkp.

1982

K15

3

1:19:02

07:54

5

Surdyk Andrzej

Skoki

1966

M50

3

1:24:12

08:25

6

Tyll Beata

Skoki

1973

K40

6

1:24:13

08:25

7

Kamiński Tomasz

Skoki

1965

M50

4

1:24:24

08:26

8

Urbaniak Renata

Skoki

1968

K50

1

1:24:34

08:27

9

Jeske Magdalena

Skoki

1980

K15

6

1:27:43

06:46

10

Kamińska Wioleta

Skoki

1966

K50

3

1:28:38

08:51

11

Surdyk Barbara

Skoki

1968

K50

4

1:29:58

08:59

12

Gąsecka Monika

Skoki

1975

K40

12

1:31:34

09:09

13

Pilaczyńska Arleta

Skoki

1971

K40

13

1:31:36

09:09

14

Skaubania Danuta

Skoki

1953

K60+

4

1:34:51

09:29

15

Ranke Ziemowit

Skoki

1944

M60+

9

1:36:06

09:36

16

Rabska Dorota

Skoki

1957

K60+

5

1:36:20

09:38

17

Kruk Anna

Skoki

1958

K60+

6

1:42:09

10:12

18

Baranowska Elżbieta

Skoki

1958

K60+

7

1:42:23

10:14

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1

Poniewski Paweł

Sława Wlkp.

2

Adamski Jacek

3

urodzenia

minut/km

Nagrodzono także najlepszych skoczan w każdej z konkurencji z podziałem na panie i panów;
i tak, wśród biegaczy, najlepsze panie to: Anna
Kozielczyk, Katarzyna Borowczyk i Natalia
Gryska. Najlepsi panowie: Mateusz Tyll, Mariusz Kaźmierczak i Krzysztof Sznajder. Wśród
kijkarzy najlepsze panie to: Paulina Więckowska, Zofia Poniewska i Beata Tyll, wśród panów: Paweł Poniewski, Jacek Adamski i Andrzej Surdyk.
Nowością V edycji Skockich Przełajów była
klasyfikacja drużynowa. Aby być sklasyfikowanym drużyna winna mieć 5 zawodników, wśród
których obowiązkowo 2 panie. W klasyfikacji
drużynowej 1. miejsce zajęła drużyna: LOGOS
TRAVEL, 2. TEAM RUN GOŁAŃCZ, a 3. HART
SKOKI.
Szczegółowe wyniki zawodów znajdziecie
Państwo na stronie www.gmina-skoki.pl wraz
z galerią zdjęć.
Tak duża impreza nie odbyłaby się tak sprawnie, gdyby nie sztab ludzi. Serdecznie dziękujemy pracownicom Urzędu Miasta i Gminy Skoki.
Dziękujemy młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie pod kierownictwem Mariusza Kordka oraz skockim harcerzom pod dowództwem Andrzeja Surdyka. Dzięki jednym i drugim zawodnicy mieli na trasie sprawnie zorganizowany bufet. Dziękujemy za przeprowadzenie rozgrzewki: Joannie
Tomczak (kijki) i Wiesławowi Nowakowi (bieg). Wielkie „dziękuję” należy się pani Agnieszce Fertsch z Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach za sportowe przedszkole dla dzieci uczestników zawodów. Dziękujemy policjantom z Komisariatu Policji w Skokach oraz strażakom ochotnikom za zapewnienie bezpieczeństwa na trasie. Dzięki wielkie dla rowerowej obstawy na czele z Maciejem Tadeuszem.
Karolina Stefaniak
Maj 2018

35

Z historii ziemi skockiej
Kirkut w Skokach
Szanowni Państwo, od pewnego czasu na tzw. Sowiej Górze przy ul. Antoniewskiej w Skokach umiejscowiony jest pomnik w kształcie gwiazdy
Dawida. Dlaczego powstał dowiecie się Państwo z tekstu regionalistki
Iwony Migasiewicz.
W Skokach, jak w wielu innych miastach, znajduje się cmentarz żydowski. Przez kilkadziesiąt ostatnich lat miejsce to było na co dzień niemal zupełnie zapomniane, mimo że znajduje się przy ruchliwej ulicy Antoniewskiej,
za przejazdem kolejowym, na lekkim wzniesieniu po prawej stronie. Niedawno teren ten został uporządkowany, ponieważ staraniem lokalnego samorządu pojawił się tu pomnik autorstwa prof. Janusza Marciniaka z Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Monument ten ma postać horyzontalnie ułożonej
z kamieni gwiazdy Dawida - jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli
judaizmu. Pośród niej znajdują się dwa duże głazy. Na ich płaskich powierzchniach wyryte zostały napisy. Pierwszy z nich informuje o miejscu, a drugi w języku hebrajskim i polskim - jest cytatem z Księgi Izajasza: „Odkupieni
przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem”. W miejscu
dawnego ogrodzenia ustawiono nieduże betonowe słupki, symbolicznie wyznaczające granice cmentarza.
Nie wiemy kiedy założono skocki kirkut oraz ile osób zostało na nim pochowanych. Jedynymi dotychczas dostępnymi dokumentami są akta zgonów
z lat 1874-1940, z których wynika, że w tym okresie pogrzebano tu 138 osób.
Pierwszy sporządzony zapis dotyczy sześcioletniej dziewczynki, Sary Wilczyńskiej. Najstarsze osoby to: Dorchen Ruschin zd. Berel (96 l.), Moses Lagro
(92 l.), Bertha Hirsch zd. Oppenheim (94 l.), Fanny Dunkel zd. Rothmann (99
l.), Hannchen Kochmann zd. Oppenheim (91 l.), Rosa Salomon zd. Schachtel
(92 l.), Abraham Loszyński (94 l.). Pięcioro z nich urodziło się w Skokach w latach 1781-1812.
W czasie II wojny światowej Niemcy, rękami jeńców angielskich, przetrzymywanych w oflagu w pobliskim Antoniewie, zdewastowali kirkut, wywożąc stąd najbardziej wartościowe macewy. W latach 60. ubiegłego wieku, na
miejscu sprofanowanego cmentarza żydowskiego, ówczesne polskie władze
próbowały urządzić miejski park, ale to się nie udało, gdyż mieszkańcy nie
zapomnieli, że tam jest cmentarz. Pozostałe po wojnie nagrobki stały się materiałem do budowy skockich ulic i chodników. Jeden z kamieni nagrobnych
służył przez lata jako koło szlifierskie. Kilka ocalałych macew przeniesiono do
parku okalającego skocki pałac, skąd później trafiły do lapidarium na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.
Żydzi - dawni mieszkańcy naszego miasta
Kiedy w 1367 roku, na mocy przywileju nadanego przez Króla Kazimierza
Wielkiego Januszowi z Podlesia, Skoki otrzymały prawa miejskie, zamieszkiwali tu najprawdopodobniej tylko Polacy. W XVI i XVII wieku sytuacja ta
uległa zasadniczej zmianie. Dzięki ówczesnym właścicielom miasta, głównie
potomkom poety Mikołaja Reja z Nagłowic, miasto nasze stało się miejscem
schronienia dla uciekających przed prześladowaniami w Europie objętej ruchem Reformacji. Wielokulturową wspólnotę tworzyli tu mieszkańcy różnych narodowości: Polacy, Czesi, Niemcy, Szkoci i Żydzi. Byli wśród nich reprezentanci różnych konfesji: katolicy, kalwini, luteranie, bracia czescy oraz
wyznawcy judaizmu.
Nie wiemy, niestety, kiedy w Skokach osiedlili się Żydzi, ponieważ większość dokumentów nie dotrwała do naszych czasów. Najstarsze znane
wzmianki o osadnictwie żydowskim pochodzą z ksiąg sądu miejskiego z przełomu XVII i XVIII wieku, w których odnotowano, że
w Skokach mieszkają Żydzi i mają domy. Były tu z pewnością dobre warunki
egzystencji, bo już pod koniec XVIII wieku skoczanie wyznania mojżeszowego
stanowili ponad 45% ogółu mieszkańców. W mieście istniała drewniana synagoga, która spłonęła pod koniec XVIII wieku, ale dzięki zbiórce funduszy udało się ją odbudować. Mieściła się przy dzisiejszej ulicy Strumykowej (w części
równoległej do placu Strażackiego). Była też mykwa oraz rytualna rzeźnia. W
tutejszej gminie działało bractwo pogrzebowe i dobroczynne (Chewra Ka-

disza). Znane są nazwiska niektórych skockich rabinów. Pierwsza pisemna
wzmianka z 1747 roku dotyczy rabina Itziga. Kolejni to: Hirsch (1769), Aron
Hakohen (1773), Jechiel Michel (1778), Jehuda Loeb Halevi (1791-1819),
Schene Nathan (1813), Fisch Ohlenburg (1845), Chaim Brohn (ok. 1860), Itzig
Kochmann (1861-1870), Benjamin Segall (1878). W Skokach urodził się m.in.
żydowski kronikarz Moses Wasserzug (1760-1819) oraz teolog i talmudysta
Aron Salomon Natanson (1813-1880), który został kantorem w synagodze
w Magdeburgu. Od XVIII wieku pracowali tu żydowscy lekarze: David Rofe
(ok. 1768), Salman (1772), Mordechaj (1798-1802), Itzig (1804-1805), Jona
Rofe (1822).
W połowie XVIII wieku powstało w Skokach stowarzyszenie im. Rasziego
(Raschi-Verein), w którym studiowano Torę i podtrzymywano tradycje religijne. Jego kontynuatorem było Towarzystwo Żydowskiej Historii i Literatury
(Verein für Jüdische Geschichte und Literatur), które założono w 1913 roku.
W Skokach nie było szkoły żydowskiej. Początkowo żydowskie dzieci uczęszczały do szkoły ewangelicko-reformowanej, ale nie uczestniczyły w lekcjach
religii. Później we wspólnej szkole powszechnej zatrudniony był również żydowski nauczyciel.
Nie wiemy zbyt wiele o tym, jak dawniej żyło się żydowskim mieszkańcom
Skoków. Z zachowanych dokumentów wynika, że w XVIII wieku spotykali się
oni z nieżyczliwością właścicieli miasta. Wyznaczano im wiele bezprawnych
opłat i danin. Wysuwano wobec nich fałszywe oskarżenia i niesprawiedliwie
karano. Skoccy Żydzi, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, byli powoływani,
podobnie jak Polacy, do niemieckiego wojska. Kilkunastu z nich zginęło w czasie wojen o zjednoczenie Niemiec, a także na frontach I wojny światowej.
Pod koniec XIX wieku zaczęli opuszczać Skoki. Emigracja nasiliła się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wówczas to ci Żydzi, którzy czuli się
bardziej związani z kulturą niemiecką, udawali się głównie do Berlina, gdzie
nawet założyli stowarzyszenie żydowskich mieszkańców Skoków. Nie bez
znaczenia był też wzrost nastrojów antysemickich. W naszym mieście pozostało już tylko 66 osób wyznania mojżeszowego, a w 1924 roku mieszkała tu
jedna spolonizowana rodzina Loszyńskich. Skoccy Żydzi podzielili los wszystkich Żydów na okupowanych przez Niemców terytoriach. W pierwszych
dniach września 1939 roku hitlerowcy zamordowali 9 mieszkańców Skoków,
a wśród nich ostatniego znanego z nazwiska skockiego Żyda Maksa Loszyńskiego. Ofiar było jednak znacznie więcej. Yad Vashem wymienia 147 osób
pochodzących ze Skoków, które zginęły podczas Holocaustu głównie w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu, Brzezińce, Treblince, Sobiborze, Teresinie a także w gettach w Krakowie, Mińsku i Rydze.
To im, wszystkim skockim Żydom, poświęcony jest nowy symbol pamięci
usytuowany kilka tygodni temu na cmentarzu żydowskim. Można go z pew-
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nością traktować nie tylko jako upamiętnienie śmierci, ale również życia,
które miało miejsce w naszym mieście, gdzie jego mieszkańcy tworzyli wieloletnią wspólną historię. Idea zaznaczenia terenu cmentarza w przestrzeni
Skoków i usytuowania tu pomnika jest bez wątpienia wzruszającym i koniecznym przywróceniem godności i pamięci skoczanom wyznania mojżeszowego,
a także pewnego rodzaju zadośćuczynieniem za lata milczenia i zapomnienia.
Od teraz możemy tu, z uszanowaniem żydowskich zwyczajów, wyrazić
swoją pamięć przez położenie symbolicznych kamyków lub zapalenie znicza.
PS.
Z potrzeby serca i założeń statutowych członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej poświęcili kilka chwil pamięci Żydom uczestnikom powstania w getcie warszawskim.
W czwartek 19 kwietnia minęła bowiem 75. rocznica wybuchu tego heroicznego czynu. Można przypuszczać, że brali w nim udział również Żydzi urodzeni w Skokach. Członkowie Towarzystwa przeszukując archiwa, natrafili na
taki ślad. Prawdopodobnie ta kwietniowa data zostanie wpisana na stałe do
kalendarza Towarzystwa, zwłaszcza, że na dawnym skockim cmentarzu żydowskim pojawił się niedawno monument autorstwa prof. Janusza Marciniaka. W tym więc miejscu można teraz wyrazić pamięć o dawnych mieszkańcach
miasta zapalając znicz lub, zgodnie z żydowską tradycją, kładąc kamyk.
Iwona Migasiewicz
Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej

Zdjęcie z 3 stycznia 1963 r. upamiętnia ministrantów z Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie i z kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława Biskupa
w Lechlinie uczestniczących wraz z organistą tej parafii Edmundem Żurowskim w Spotkaniu Noworocznym u Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Pałacu Arcybiskupim w Poznaniu - obok Księdza Arcybiskupa obecnie
zamieszkały w Kakulinie Ryszard Loręcki.

„Czy mnie jeszcze
pamiętasz?”
SKOKI I SKOCZANIE
w starym obiektywie
W cyklu wspomnień ludzi i zdarzeń związanych z Ziemią Skocką, dzisiaj,
dzięki uprzejmości mieszkańca Skoków Bogdana Gajewskiego, wracamy
pamięcią do lat 1961 - 1976 i przypominamy ówczesnych młodych mieszkańców naszego miasta i gminy. Wszystkich „bohaterów” naszych zdjęć w
tym czasie łączyła ze sobą znajomość, a wielu i serdeczna więź z utrwaloną na dwóch spośród nich niezwykłą osobą, którą w tych latach był często przebywający w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Antoni Baraniak.
Na zdjęciu z 30 czerwca 1961
r. na schodach Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego
w Rościnnie widzimy Księdza
Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Antoniego Baraniaka w otoczeniu kapłanów pierwszy z prawej to skoczanin
ksiądz sekretarz i kapelan Arcybiskupa - przyszły Arcybiskup
Metropolita Szczecińsko - Kamieński Marian Przykucki oraz
grupa dzieci mieszkańców Skoków i Rościnna:
W dolnym rzędzie patrząc od
lewej siedzą: Bogdan Gajewski,
Waldemar Kłosowski, Czesław
Zawadzki, Witalis Loręcki, Jan Zawadzki i Jacek Kłosowski.
W górnym rzędzie stoją: Józef Kapusta, Ryszard Szymkowiak, ksiądz Arcybiskup Antoni Baraniak, Jerzy Grzegorzewski i Euzebiusz Loręcki.

Maj 2018

Zdjęcie z 18 stycznia 1976 r. przedstawia młodych skockich muzyków Mariana Bankiewicza, Jerzego Wiśniewskiego i Bogdana Gajewskiego, którzy
muzyką i śpiewem uświetnili uroczystości imieninowe Księdza Arcybiskupa
zorganizowane w Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie.
Od powstania tych fotografii minęło od 57 do 42 lat, w trakcie których
wiele się zmieniło. Niektóre z utrwalonych postaci, a wśród nich Ksiądz
Arcybiskup, odeszli z tego świata. Inni, zakładając rodziny, rozeszli się po kraju
a może i po świecie. Niemniej publikując nasze fotografie wyrażamy nadzieję,
że przywołają one wspomnienia lat młodości i dzieciństwa u osób, które
patrząc, rozpoznają na nich siebie. U innych z kolei wywołają wspomnienia
krewnych, przyjaciół i znajomych dawnych i obecnych współmieszkańców
naszej społeczności.
Ale nie tylko. Staną się też przyczynkiem do wspomnień o centralnej postaci naszych zdjęć - Księdzu Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim Antonim Baraniaku, który wykonując obowiązki duszpasterskie lub też zwyczajnie
szukając wypoczynku przebywał nie tylko na terenie Domu Rekolekcyjnego
i jego parku. Ten Bohater Kościoła i Ojczyzny, jak Go w swych wspomnieniach
określił Ksiądz Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Marian Przykucki, często w ubiorze cywilnym spacerował też wśród miejscowych pól,
lasów i jezior i rozmawiając z pracującymi rolnikami, wozakami wywożącymi
z lasu drewno, czy też z ludźmi szukającymi wypoczynku zyskiwał ich uznanie
i sympatię.
								
Edmund Lubawy
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Rakojady8
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW DAMBRO
I MIASTO I GMINA SKOKI ZAPRASZA NA XI RAJD
ROWEROWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA ZAKOŃCZONY
PIKNIKIEM MOTORYZACYJNYM W RAKOJADACH
PRZYJDŹ I...
SKORZYSTAJ Z PROMOCYJNYCH CEN NA NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI USŁUGI OFEROWANE PRZEZ OSKP DAMBRO
PODZIWIAJ WYJATKOWE SAMOCHODY Z PRYWATNYCH KOLEKCJI
ZOBACZ POKAZ WOZOW STRAŻY POŻARNEJ
ZOBACZ ZMAGANIA SMIAŁKOW W PRZECIĄGANIU NAJNOWSZEGO
CIĄGNIKA SIODLOWEGO DAF XF 510
PRZEKONAJ SIE JAK WYGLĄDA AUTO DETAILING OD PODSZEWKI,
I WYGRAJ Z NAMI KOSMETYKI SAMOCHODOWE
URACZ PODNIEBIENIE MAŁYM
PYSZNYMI CIASTAMI

CO NIECO I DELEKTUJ SIE

UMIL CZAS SWOJEMU DZIECKU DAJAC MOŻLIWOSC UDZIAŁU
W FANTASTYCZNYCH GRACH I ZABAWACH PRZYGOTOWANYCH
PRZEZ GRUPĘ ANIMATOROW.
WEZ UDZIAŁ W GRZE EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNEJ
DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU NA DRODZE DZIECI
NIECH TWOJE DZIECKO ZŁAPIE WIATR WE WŁOSY NA 7M

ZJEZDZALNI DMUCHANEJ

WSPÓŁORGANIZATOR BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI

ZAPRASZAMY WSTEP WOLNY
WSZYSTKIE ATRAKCJE DARMOWE.

SOBOTA 02.06.2018
OSKP RAKOJADY 8 K. SKOKÓW
TEL:+48 695 233 933

OSKP@DAMBRO.PL

IMPREZA POD PATRONATEM
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

12:00 – 17:00
WWW.DAMBRO.PL

II Grand Prix Skoków

w Biegach Przełajowych 2018
Trasa 4-6 km - tereny leśne, przyległe do hali w Skokach
+ nordic walking
BIEGI DZIECI i MŁODZIEŻY
1,5 h przed
biegiem głównym

16 czerwca (sobota) – godz. 10:30
(w ramach Święta Miasta)

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

REGULAMIN

www.aktywneskoki.pl

PIĘKNA GMINA
SKOKI

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SKOKI
zaprasza
Mieszkańców Gminy
do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu

PIĘKNA I ZIELONA GMINA 2018

NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swojego udziału osobiście
w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
(budynek B, biuro numer 2) lub telefonicznie: 61 8 925 817

30 czerwca 2018 roku

Zgłoszenia będą przyjmowane do
Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu kionkursu

dostępnego w budynku B – biuro numer 2 UMiG w Skokach i na stronie internetowej:

www.gmina-skoki.pl

