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Wiadomości Skockie
Potrzeby są ogromne

W budynku na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Jana
Pawła II w Skokach gmina Skoki utworzyła punkt pomocy pod
nazwą „PODZIELNIA”.
Nasi goście z Ukrainy mogą tam znaleźć odzież, obuwie, żywność,
artykuły higieniczne, zabawki, kosmetyki, artykuły papiernicze –
pomoc jest oczywiście darmowa.
Punkt będzie działał od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 12:00 do 17:00.
Zachęcamy osoby, które goszczą u siebie uchodźców, do wizyty
razem ze swoimi gośćmi w PODZIELNI oraz prosimy o przekonywanie
ich, żeby nie krępowali się i korzystali z oferowanej pomocy.
dezinformacyjnym. Jeśli ludzie bez znajomości języka, kontaktów
i doświadczenia zawodowego w Polsce mają stanowić zagrożenie
dla naszych stanowisk pracy, to zadajmy sobie pytanie o to, jaką
i jak wykonujemy swoją pracę, że możemy ją nagle stracić?
Wśród firm, które systematycznie wspierają nas w działaniach pomocowych są m.in.: sklep „Tina” ze Skoków, market
„Lewiatan”, Delikatesy Centrum, Restauracja „Moraś”, Wesoła
Farma. Wydatnej pomocy rzeczowej i technicznej udziela Lemar
sp. z o.o. w Potrzanowie. Przyjdzie czas na wymienienie
wszystkich podmiotów, bo lista wspierających ciągle się zapełnia.
Podzielnię odwiedzają codziennie dziesiątki uchodźców z Ukrainy.
Fot. UMiG Skoki
Спільнота міста Скокі в будинку на перехресті вулиць
Казимира Великого і Яна Павла ІІ створила сьогодні пункт
допомоги під назвою „ПОДІЛИСЯ”.
Наші гості з України можуть там знайти одяг, взуття, їжу,
засоби гігієни, іграшки, косметику, канцелярію – звичайно,
що допомога є безкоштовна.
Пункт допомоги буде працювати з 12:00 до 17:00,
з понеділка до п’ятниці.
Запрошуємо всіх, хто поселили у себе людей, які втекли
від війни до відвідування разом зі своїми гістьми
в „ПОДІЛИСЯ”, також просимо запевнити їх щоб не
переживали і не соромились та скористалися
із запропонованої допомоги.

Partnerzy nie zawodzą
Na terenie miasta i gminy Skoki przebywa kilkuset uchodźców
z Ukrainy. Pomoc dla nich świadczą osoby prywatne, organizacje
i firmy.
O pomocy wypowiedziano i napisano już wiele słów. Jest ona
szczerym gestem, jeśli jest bezwarunkowa. Zarówno my, koordynatorzy działań, jak i sami przybysze mamy świadomość, że musi
nastąpić taki moment, w którym nasi goście „staną na nogi”. Oni tego
chcą, bo dziś jeszcze nie wiedzą, jak potoczy się ich los, jak długo
potrwa wojna, jakich ofiar doświadczy ich naród? Każdego dnia pytani
jesteśmy o możliwość nauki języka polskiego, aby mogli stawać się
pełnoprawnymi pracownikami. Tu, do Skoków, przyjechało wielu
wykształconych i doświadczonych zawodowo ludzi. Nie obawiajmy
się tego, że ich pojawienie się zagraża naszym stanowiskom pracy, co
sugeruje wiele fałszywych informacji będących celowym działaniem
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Mieszkańcy miasta i gminy Skoki okazują wielką ludzką solidarność z obywatelami Ukrainy, którzy zmuszeni zostali przez
rosyjskiego agresora do porzucenia swojej ojczyzny, swoich rodzin, swoich domów.
Od pierwszych dni działań wojennych w Ukrainie uchodźcy
doświadczają wielu życzliwych gestów i wszelkiej pomocy. Za to
wszystko serdecznie w imieniu naszych gości dziękujemy! W tej
kwestii nie ma zastosowania rywalizacja i konkurowanie: kto
więcej, kto lepiej?
Główny ciężar rozwiązywania problemów uchodźców
spoczywa na polskim państwie. To od władzy ustawodawczej
i wykonawczej muszą iść decyzje i działania, które są niezbędne.
Tu niekiedy „młyny wolno mielą”. A codziennie polsko-ukraińską
granicę przekraczają dziesiątki tysięcy uchodźców – głównie kobiet i dzieci, którzy w wyniku działań wojennych pozostali bez
niczego.
Na terenie województwa wszelkimi działaniami kieruje
Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
Ich decyzjom muszą podporządkować się prezydenci miast.
starostowie, burmistrzowie i wójtowie. Tyle przepisy. Życie pisze jednak swoje scenariusze, dlatego też, zanim uchwalono
stosowną ustawę, prywatne osoby, firmy i instytucje natychmiast
włączyły się w działania pomocowe. Ukraińscy uchodźcy przyjęci
byli i przyjmowani są w prywatnych domach, a Polacy angażują
swoje środki finansowe i techniczne do stworzenia choćby minimum komfortu dla nich.
Po uchwaleniu oczekiwanej ustawy w urzędzie miasta i gminy
podjęte zostały również działania, które mogą być pomocne
uchodźcom i osobom, które udzieliły im pomocy. Powstał także
Społeczny Komitet pn. „Skoki Ukrainie”, który zbiera zgłoszenia
o możliwości przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Wszelkie informacje
można przesyłać na adres: skoki.ukrainie@gmail.com

się Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA. Odbiór
żywności odbywa się w punkcie magazynowym w Skokach przy
ul. Okrężnej. Z ramienia Towarzystwa działania koordynuje
Barbara Drewicz.
W Serwisie Internetowym Miasta i Gminy Skoki znajdują
się, także w języku ukraińskim, niezbędne informacje dotyczące
możliwości uzyskania pomocy logistycznej, przedmiotowej
i medycznej. Zainteresowanych zachęcamy do korzystania
z niego (gmina-skoki.pl). Informacje znajdziecie Państwo również
na: https://www.facebook.com/GminaSkoki
Od 12 marca, przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Skokach,
działa punkt rozdzielania pomocy. Można tu dostarczać wszelkie
produkty i przedmioty potrzebne w pierwszej kolejności do w miarę normalnego funkcjonowania. Pieczę nad funkcjonowaniem
punktu sprawuje Kinga Pilna, pracowniczka urzędu. Jej działania
są wspierane przez członków Społecznego Komitetu „Skoki
Ukrainie” oraz młodzież ukraińską, która dotarła do Skoków
z zaprzyjaźnionej Białej Cerkwi w Ukrainie. Tutaj też będzie funkcjonować miejsce spotkań dla uchodźców. W przypadku zbiórki
pomocowej możecie się Państwo kontaktować z Kingą Pilną,
tel: 517 649 223. Punkt działa od poniedziałku do piątku
w godzinach 12-17. W szczególnych sytuacjach jesteśmy gotowi
działać poza tymi ramami czasowymi.
W „Radosnej Planecie”, przy ul. Mickiewicza 1 (wejście od
ul. Wągrowieckiej) cyklicznie spotykają się rodziny z dziećmi.
Dzieci ukraińskie korzystają tu też z oferty placówki.

Przyjęcie przez Sejm RP Ustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy otwiera przed samorządami nowe możliwości. Ukraińcy,
którzy znaleźli się na terytorium RP, będą mogli korzystać
z szerokiego pakietu świadczeń socjalnych, edukacyjnych, medycznych oraz uzyskać legalizację zatrudnienia.
W życie wdrożone są decyzje dotyczące trybu i sposobu
rejestracji obywateli Ukrainy przebywających na naszym
terenie, a związane m.in. z nadawaniem numeru PESEL. Urząd
miasta i gminy załatwia te sprawy. Przy okazji wydawane są
skierowania upoważniające do odbioru żywności przygotowanej
przez Wielkopolski Bank Żywności, której dystrybucją zajmuje
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Elżbieta Skrzypczak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki, zaoferowała ukraińskim rodzinom możliwość korzystania
z oferty programowej, sprzętu muzycznego, sali kina.
KS Wełna Skoki, Lech Poznań Football Academy, KS 1932 Potrzanowo oraz Calcio Wągrowiec zapraszają dzieci do bezpłatnego
korzystania z grup treningowych. Możliwa jest też pomoc klubów w odzieży sportowej i sprzęcie. Takie zapewnienie uzyskaliśmy
od: Wiesława Szczepaniaka, Marcina Reszelskiego, Dawida Jasińskiego i Marcina Bejmy.
W komunikatorze WhatsApp utworzona została grupa dla osób, które goszczą u siebie rodziny ukraińskie oraz tych, którzy koordynują
pomoc w ramach komitetu „Skoki Ukrainie”.
Pozwala to na szybkie komunikowanie się, zbieranie ofert pomocy i kierowanie jej tam, gdzie jest najpilniej potrzebna. Działania te
koordynuje m.in. Wiesława Surdyk – Fertsch i Karolina Stefaniak.
Obywatele Ukrainy dotknięci tak niesprawiedliwie wojną nie stanowią dla nas zagrożenia w żadnej sferze. Dlatego też prosimy o spokojne
i racjonalne podejście do tej kwestii. Oni nam zaufali!
Z ubolewaniem zauważamy, że bez weryfikacji prawdziwości ma miejsce rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o szczególnych
„korzyściach” uchodźców kosztem polskich rodzin. Prosimy o rozwagę w upublicznianiu takich fake news’ów, które są elementem cybernetycznej agresji skierowanej do obywateli Polski.
Franciszek Szklennik
redaktor naczelny

Pomocne linki:
https://www.gmina-skoki.pl/komunikat/174442-prosba-do-osob-przyjmujace-wojennych-uchodzcow-z-ukrainy/
https://www.gmina-skoki.pl/komunikat/174639-pesel-dla-uchodzcow-z-ukrainy-pesel
https://www.gmina-skoki.pl/komunikat/174427-infolinia-wylacznie-dla-obywateli-ukrainy
https://www.poznan.uw.gov.pl/pomagamukrainie
https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua
https://www.gmina-skoki.pl/news/others/174686-uchodzcy-z-ukrainy-uzyskaja-dostep-do-500-i-rko
https://www.gmina-skoki.pl/news/others/174692-zwierzeta-przywiezione-z-ukrainy/

Przyjaciele. Fot. F. Szklennik
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Urząd

Bardzo prosimy wszystkie osoby z terenu Gminy Skoki, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy, o przesłanie na adres
e-mail skoki.ukrainie@gmail.com następujących informacji:
– ilość tych osób,
– wiek,
– płeć,
– kontakt telefoniczny do osoby, która przyjęła uchodźców pod swój dach.
Pozwoli to nam zorientować się ile takich osób jest na terenie Gminy Skoki oraz umożliwi dotarcie do tych osób z pomocą rzeczową,
zebraną podczas zbiórek organizowanych na terenie gminy Skoki.
W imieniu Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego informuję, że najświeższe informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy
znajdują się pod wskazanymi linkami: https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua oraz
https://www.poznan.uw.gov.pl/pomagamukrainie.
W przypadku wiążących zmian legislacyjnych lub innych będziemy Państwa informować na bieżąco.
Informujemy, że NFZ uruchomił dla pacjentów ukraińskich chorych onkologicznie całodobową infolinię, gdzie można ustalić miejsce
kontynuacji leczenia – tel. 800 190 590.
Інформуємо, що NFZ – Національний фонд охорони здоров’я Польщі, запустив цілодобову гарячу лінію для українських
онкохворих, де можна дізнатися і визначити місце продовження вашого лікування – тел. 800 190 590.
Kinga Pilna

Ucierpiałeś w wyniku
ostatnich wichur? Przeczytaj!
W związku z występującymi niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi w województwie wielkopolskim, na podstawie informacji uzyskanych z Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, informujemy o możliwości ubiegania się
przez poszkodowanych o środki finansowe z rezerwy celowej
budżetu państwa.
• Środki są przewidziane na: przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych na wypłatę zasiłków
celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób,
które poniosły straty w gospodarstwach domowych
(budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu
gospodarstw domowych oraz budynkach gospodarczych),
znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb
bytowych w oparciu o posiadane środki własne.
Pomoc „doraźna”
W pierwszej kolejności uruchamiana jest pomoc doraźna,
której wysokość nie może przekroczyć kwoty 6 tys. zł.
Wnioski o pomoc doraźną w związku z wystąpieniem wyżej
opisanych okoliczności należy składać do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skokach. Wniosek może być napisany odręcznie.
We wniosku należy podać okoliczności, opis strat i uzasadnienie
trudnej sytuacji życiowej uniemożliwiającej zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych ze środków własnych.

Pomoc na remont albo odbudowę
W drugiej kolejności uruchamiana jest pomoc na remont/
odbudowę budynku mieszkalnego/gospodarczego. Ewentualna
pomoc na remont lub odbudowę poprzedzona jest szczegółową
analizą strat. Kwoty pomocy finansowej, przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń, mogą
wynieść do 200 tys. zł dla lokali mieszkalnych i do 100 tys. zł dla
budynków gospodarczych.
Pomoc przyznawana jest wyłącznie w przypadku oszacowania
procentu zniszczeń na poziomie co najmniej 5 proc.
Wniosek o przyznanie pomocy na remont lub odbudowę
należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Skoki. We wniosku
należy podać okoliczności i opis powstałych strat.
Oszacowania wysokości szkód w budynku/lokalu mieszkalnym
dokonuje osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie
szacowania nieruchomości albo powołana przez Burmistrza
komisja do spraw szacowania strat, w której bierze udział
pracownik organu nadzoru budowlanego wykonujący zadania
służbowe.
Przed złożeniem wniosków prosimy o zapoznanie się z zasadami udzielania pomocy finansowej.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 21 czerwca
2021 r. zatwierdził zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej
budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych,
o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub
osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku
zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych – https://www.
gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych
Blanka Gaździak
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Urząd
Korekta budżetu
i lokalne inwestycje
Podczas 40. sesji rady miejskiej, która obradowała
1 marca, decydowano o zmianach w budżecie i wydatkowaniu
uzyskanych dotacji.
Radni podjęli uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na rok 2022; wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na
lata 2022-2036; zwolnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki
środków obrotowych, ustalonej na koniec 2021 roku; wyrażenia
zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej
służebności przejazdu i przechodu oraz zbycie nieruchomości
położonej w Kakulinie.
Uchwały skutkują zwiększeniem wydatków o 1 578 862,72
zł, co zwiększa ogólne wydatki do kwoty 61 150 754,27 zł.
Zwiększeniu ulegną też dochody Gminy o 2 686 759,72 zł, co
kształtuje obecne dochody na poziomie 57 222 944,57 zł.
Zmiany budżetowe wynikają z uzyskania przez Gminę dofinansowania na realizację zadań:
1. „Budowa miejsca aktywności integracji w Rejowcu, gm.
Skoki” (dofinansowanie w wys. 9 388,00 zł). W ramach zadania
planuje się budowę placu utwardzonego kostką betonową oraz
budowę pergoli wraz z montażem ławostołów. Finansowanie
zadania przedstawia się w następująco: 9 388,00 zł dotacja,
w tym: 7 980,00 zł ze środków UE – Europejski Fundusz Morski
i Rybacki, 1 408,00 zł ze środków budżetu państwa, 10 612,00 zł
– wkład własny Gminy Skoki (9 851,00 zł wydatki kwalifikowalne,
761,00 zł wydatki niekwalifikowalne).
2. „Cyfrowa Gmina” wprowadzono dofinansowanie z projektu grantowego w wysokości 100 tys. zł. Gmina Skoki te
środki przeznaczy na zakup: serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz diagnozy cyberbezpieczeństwa.
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie remontu
pomieszczeń budynku szatniowo – sanitarnego na Stadionie
Miejskim w Skokach Gmina ubiegać się będzie o środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu
„Szatnia na medal”. W związku z tym wprowadzono wydatki
w kwocie 270 tys. zł na realizację zadania. Wkład własny Gminy

Skoki wyniesie 170 tys. zł, a wnioskowana dotacja 100 tys. zł.
Gmina Skoki złożyła również wniosek o dofinansowanie
zadania pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych sołectwa Bliżyce” w ramach Programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2020+” XII edycji konkursu pn. „Pięknieje
wielkopolska wieś”. W związku z tym wprowadzono do budżetu
Gminy wydatki majątkowe 35 tys. zł z przeznaczeniem na
realizację zadania, z czego wnioskowana dotacja wynosi
20 tys. zł, a wkład własny Gminy Skoki 15 tys. zł.
Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 r. dotyczyły również:
- wprowadzenia do budżetu niewykorzystanej przez Powiat
Wągrowiecki w 2021 roku dotacji 636 527,72 zł na zadanie pn.
„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa
nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece
Mała Wełna”. Środki te zostaną ponownie przekazane na zadania
w tym roku budżetowym;
- zwiększenia o 1,9 mln zł wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, z uwagi na wzrost podstawy opodatkowania;
- wprowadzenia dochodów 40 844,00 zł z tytułu refundacji
kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki
na dzieci będące mieszkańcami gminy Wągrowiec i Kłecko oraz
miasta Wągrowiec, a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego im. Tęczowa Łąka w Jabłkowie;
- wprowadzenia wydatków 45 tys. zł z przeznaczeniem na
wykup od osób prywatnych gruntów pod infrastrukturę wodociągową w Pawłowie Skockim, zajętych przez studnię wody oraz
infrastrukturę techniczną z nią związaną;
- zwiększenia o 88 220,00 zł wydatków planowanych na
wypłatę diet radnym oraz przewodniczącemu rady miejskiej
zgodnie z podjętymi w 2021 r. uchwałami;
- w związku z podwyższeniem podstawowej kwoty bazowej
zwiększono o 96 076,00 zł wydatki na wypłatę diet sołtysom
z terenu gminy Skoki;
- zwiększenia o 125 279,00 zł wydatków planowanych
na wynagrodzenia pracowników urzędu miasta i gminy;
- zaplanowania wydatków 15 tys. zł na wykonanie pomieszczenia magazynowego w kotłowni budynku urzędu miasta
i gminy;
- wprowadzenia wydatków 40 844,00 zł z tytułu refundacji
kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki

Radni uchwali korekty w budżecie i zaplanowali wydatki.
Fot. UMiG
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na dzieci będące mieszkańcami gminy Wągrowiec i Kłecko oraz miasta Wągrowiec, a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego im.
Tęczowa Łąka w Jabłkowie;
- wprowadzenia wydatków 25 416,00 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez miasto Wągrowiec na dzieci
będące mieszkańcami gminy Skoki a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli na terenie Wągrowca;
- zwiększenia o 54 tys. zł wydatków jako dotacji celowej na prowadzenie żłobków działających na terenie gminy Skoki;
- zaplanowania wydatków 12 tys. zł jako dotacji dla działań służących zwiększeniu zasobów wodnych;
- zwiększania o 42 tys. zł wydatków na ten cel, tj. na opłaty za odpady odbierane z budynków użyteczności publicznej;
- zwiększenia o 49 445,00 zł wydatków planowanych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Skoki oraz o 1 555,00 zł wydatków planowanych na odbiór odpadów z koszy ulicznych. Wiąże się to ze wzrostem od 1 stycznia
cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Toniszewie;
- zwiększenia o 16,5 tys. zł wydatków na realizację programu „Czyste Powietrze” (działania promocyjne – informacyjne, prowadzenie
punktu informacyjnego);
- zaplanowania wydatków 24 tys. zł na wykonanie trejażu stalowego przy ul. Wągrowieckiej w Skokach (zagospodarowanie terenu przy
figurze);
- zwiększenia o 10 tys. zł na zakup węgla do świetlic wiejskich na terenie gminy;
- zaplanowania kwoty 12 tys. zł na redagowanie miesięcznika „Wiadomości Skockie”.
Radni przyjęli również sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2021 oraz z realizacji zadań Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021.
Minutą ciszy uczczono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz pamięć ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Katarzyna Przybysz

Prace remontowe na drogach gminnych
W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych ogłoszonych w Biuletynie Informacji Publicznej o zasięgu ogólnopolskim
zawarto umowy na wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
1. Zakup kruszywa betonowego w ilości 2 tys. ton.
Usługa obejmuje zakupu kruszywa wraz z dostawą na plac składowy przy ulicy Dworcowej w Skokach. Na ogłoszony przetarg została
złożona jedna oferta przez firmę EKO-ZEC z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała dostawę 1 t kruszywa w cenie 46,74 zł brutto.
Wartość całego zamówienia, to kwota 93 480,00 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji.
2. Transport kruszywa z placu przy ul. Dworcowej w Skokach na wskazane do remontu odcinki dróg gruntowych.
Usługa obejmuje transport samochodem ciężarowym kruszywa oraz prace koparko-ładowarki przy jego załadunku i rozgarnięciu
w terenie. Na ogłoszony przetarg wpłynęły cztery oferty. Najtańsza z nich złożona została przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Mateusz
Włodarczyk z siedzibą w Rogoźnie i wyceniona na 69 064,50 zł, a najdroższa na 133 332,00 zł. Prace te są już częściowo wykonywane.
3. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.
Usługę na drogach gminnych będzie świadczyła Firma Budowlano–Remontowa Dariusz Białobrzycki z Gniezna, która wyceniła
wykonanie remontu 1 m2 asfaltu na kwotę 109,47 zł brutto. Druga złożona oferta w tym postępowaniu zawierała cenę 119,31 zł brutto
za 1 m2. Rozpoczęcie prac nastąpi po uruchomieniu produkcji masy asfaltowej, którą będą klejone ubytki w nawierzchni drogi.
4. Równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej.
Usługa ma być wykonywana w okresie wiosennym na odcinku 94,6 km i 30 km w okresie letnio – jesiennym. Zgodnie z wynikiem przetargu
usługę świadczyć będzie Przedsiębiorstwo Transportowo – Drogowe Krzysztof Włodarczyk z Wągrowca. Cena łączna to kwota 69 317,00 zł
brutto. Pozostałe oferty zostały wycenione na 72 491,04 zł i 77 494,43 zł. Przy wystąpieniu odpowiednich warunków gruntowych planowane
jest rozpoczęcie prac w marcu, a zakończenie do końca kwietnia.
Informujemy, iż prace te będą prowadzone wyłącznie na drogach, których Gmina Skoki jest zarządcą. Będą one wykonywane sukcesywnie
w miarę zaistniałych potrzeb i możliwości finansowych.
Utrzymaniem i finansowaniem remontu dróg powiatowych na terenie gminy, których stan techniczny w wielu przypadkach odbiega
od normy, zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, a ciągów dróg wojewódzkich nr: 196 i 197 przebiegających przez gminę,
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Przypominamy także, że ogłoszenia w postępowaniach przetargowych można śledzić w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Skoki w zakładce Przetargi i Zamówienia – Zamówienia poniżej 130 000,00 zł.
Adam Zdanowski
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Urząd
Bezpłatne porady prawne

Od 21 marca 2022 roku zostają wznowione stacjonarne
dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie
powiatu wągrowieckiego.
W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać
rezerwacji online pod adresem: http://np.ms.gov.pl
albo zadzwonić pod numer telefonu: 665 300 445 (od
poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00) lub też wysłać
e-maila na adres: oz@wagrowiec.pl
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, m.in.: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu,
a podczas porady zachowanie odpowiedniego dystansu.

wniosków z tytułu „Dodatku Osłonowego”, elementu rządowej
Tarczy Antyinflacyjnej, mającego zniwelować rosnące ceny
energii, gazu i żywności. Kierownik OPS-u poinformował też,
że w związku z wichurami, które niedawno przeszły nad Polską,
w ramach środków finansowych z rezerwy celowej budżetu
państwa wpłynęły trzy wnioski na pomoc doraźną, jednakże nie
spełniły kryteriów. W ramach pomocy na remont lub odbudowę
wpłynęły dwa wnioski i są obecnie procedowane.
Adrianna Urbaniak, kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Rolnictwa, przypomniała sołtysom o zasadach
wynajmu świetlic wiejskich.
Stanisław Kida, który świadczy usługi doradcze w programie
„Czyste Powietrze”, zaznajomił zebranych ze zmianami i zasadami
obecnie obowiązującymi. Przy tej okazji należy zaznaczyć, że
Gmina Skoki jest liderem powiatu wągrowieckiego w ilości
złożonych w 2021 roku wniosków. Złożono ich w tym czasie 100
„bijąc na głowę” resztę gmin.
Aleksandra Frankowska, inspektor ds. ochrony środowiska,
omówiła obecnie obowiązujące uwarunkowania prawne w procedurze wycinki drzew.
Krzysztof Mańka, kierownik referatu Ochrony Środowiska, poruszył trzy ważne kwestie dotyczące gospodarka
odpadami:
1. Mieszkańcom miasta i gminy udostępniony jest dostęp do
bezpłatnej aplikacji Ecoharmonogram, dedykowanej nie tylko
gospodarce odpadami.
2. Nagminne jest zjawisko wrzucania do pojemników
na tzw. bioodpady odpadów w foliowych opakowaniach, co
generuje problemy z ich właściwym wykorzystaniem do produkcji biokompostu. Istnieje również niebezpieczeństwo
ponoszenia przez Gminę kosztów za zagospodarowanie
dodatkowej ilości odpadów zmieszanych, co może przełożyć się na konieczność podnoszenia opłat za odpady.

Bez sołtysa ani rusz
W środę 10 marca, w przeddzień Dnia Sołtysa, odbyło się
spotkanie sołtysów z sołectw gminy Skoki.
Dzień Sołtysa obchodzimy 11 marca. Szczególnym wydarzeniem dla sołtysów w Polsce było utworzenie samorządu terytorialnego w 1990 r. Sołtys stał się wtedy organem wykonawczym
jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. Na terenie naszej
gminy funkcjonuje 27 sołectw.
Zanim na stole pojawił się okolicznościowy tort burmistrz
Tadeusz Kłos oraz Blanka Gaździak - sekretarz Gminy - oraz
pracownicy urzędu przedstawili sołtysom parę istotnych kwestii:
Marianna Gregorczuk, inspektor ds. pozyskiwania środków
zewnętrznych przedstawiła zebranym zawiłą procedurę aplikowania o środki zewnętrzne. Gmina Skoki złożyła samodzielnie
12 wniosków oraz dwa za pośrednictwem Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, na łączną kwotę ok. 25 mln złotych.
Co z tego Gmina Skoki otrzyma? Czas pokaże, zwłaszcza
w obecnej rzeczywistości.
Robert Rogaliński, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skokach, poinformował, że do tej pory wpłynęło ponad 800

Paweł Maciejewski odbiera z rąk burmistrza Skoków plebiscytowy
medal. Fot. K. Stefaniak
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Spotkanie było okazją do omówienia najważniejszych spraw Gminy.
Fot. F. Szklennik

Okazały tort dla zebranych. Fot. F. Szklennik

3. Na terenie gminy, w sąsiedztwie cmentarzy, zamontowane zostały tzw. zniczodzielnie, czyli półki, na które miały trafiać dobre i czyste
osłonki, do których można dokupić wkład i nadać im kolejne „życie” zamiast wyrzucać do kosza. Niestety trafiają tam osłonki zabrudzone,
zniszczone, niekompletne, co powoduje zwyczajne zaśmiecanie. K. Mańka zaapelował do sołtysów, aby te kwestie omawiać z mieszkańcami
sołectw.
Z uwagi na falę uchodźców, którzy docierają na teren Polski w wyniku agresji Rosji na terytorium Ukrainy, burmistrz Tadeusz Kłos poprosił
obecnego na spotkaniu Franciszka Szklennika o informację, jakie działania podejmuje Społeczny Komitet „Skoki Ukrainie”. Zebrani zostali
poinformowani o liczbie przebywających na naszym terenie uchodźców ukraińskich oraz o sposobie koordynacji działań pomocowych
z udziałem samorządu, organizacji społecznych i jednostek organizacyjnych urzędu. W trakcie trwania spotkania na terenie gminy przebywało
ponad 130 uchodźców, a liczba zwiększa się każdego dnia. Pomocy uchodźcom udzieliło już 35 rodzin. Urząd wskazał też lokal, w którym
będzie funkcjonowała rozdzielnia pomocy oraz odbywać się będą spotkania dla dzieci i dorosłych. Do akcji pomocy włącza się też Towarzystwo
Wspierania Rodziny i Dzieci ALIA, która wspólnie z OPS-em prowadzi dystrybucję żywności w ramach Banku Żywności.
Anna Kałek – Witucka, skarbnik Gminy Skoki przypomniała sołtyskom i sołtysom o konieczności terminowego składania faktur i innych
dokumentów księgowych, a dotyczących zakupów dokonywanych przez rady sołeckie, opłat, itp.
Burmistrz Tadeusz Kłos wręczył Pawłowi Maciejewskiemu, sołtysowi sołectwa Wysoka – Bliżyce, pamiątkowe wyróżnienie z okazji
zdobycia w 2021 roku tytułu „Sołtysa Roku” powiatu wągrowieckiego. Jest to wyróżnienie zdobyte głosami mieszkańców w plebiscycie
„Głosu Wielkopolskiego”. Serdecznie gratulujemy.
Spotkanie zakończyło się podzieleniem okazałego okolicznościowego tortu z okazji Dnia Sołtysa. Sołtysi otrzymali także drobne upominki.
Tekst: na podstawie informacji Karoliny Stefaniak

Ogłoszenie
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonej w Skokach przy ulicy Tulipanowej.
(Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 10 lutego 2022 r.)
Gmina Skoki wystawia na sprzedaż atrakcyjną działkę budowlaną o powierzchni 11 517 m2, położoną w Skokach, przy ulicy Tulipanowej
(województwo wielkopolskie, powiat wągrowiecki). Działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej. Na
działce znajdują się samosiewy drzew oraz naturalne zagłębienie – nieużytek, który może zostać wykorzystany na budowę zbiornika wodnego. Działka zlokalizowana jest w strefie obrzeżnej miasta Skoki. W sąsiedztwie zlokalizowane są tereny leśne, stawy i pola uprawne.
oznaczenie
nieruchomości według
księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości

powierzchnia
nieruchomości [ha]

cena nieruchomości
brutto

wysokość wadium

Termin przetargu

70/21
księga wieczysta
PO1B/00048486/8

1,1517 ha
(RVI - 0,8049 ha i N 0,3468 ha)

560 000 zł

50 000 zł

27.04.2022 r.
g. 10:00
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Urząd
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach,
ul. Ciastowicza 11, sala konferencyjna, I piętro, Segment B,
27 kwietnia 2022 r. (środa):
Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie www.
gmina-skoki.pl na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń, w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Przetargi i Zamówienia oraz
wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki.
Informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skokach,
Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, Referat Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa tel. 618 925 814, kierownik Referatu Adrianna
Urbaniak, Pokój 3 segment B.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach teraz także w aplikacji na Twoim
smartfonie
Świadomy użytkowniku, od pewnego już czasu nie musisz
chodzić do urzędu, to Urząd Miasta i Gminy w Skokach
odwiedzi Cię w domu, wszystkie sprawy załatwisz dzięki
platformie eurzad.gmina-skoki.pl
Platforma Komunikacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
jest bezpłatnym narzędziem, dzięki któremu możesz za pomocą
paru kliknięć myszki, o dowolnej porze dnia i z każdego miejsca,
sprawdzić np. swoje dane podatkowe, przeanalizować dokonane
płatności lub odebrać decyzję podatkową. Umożliwi ona kontakt
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pomoże w realizacji spraw oraz uprości formalności i procedury urzędowe.
Co zyskasz?
• Oszczędzisz czas.
• Wyślesz i odbierzesz dokumenty przez Internet.
• Jasny układ treści i grafiki sprawi, że szybko znajdziesz
aktualne informacje do załatwienia Twojej sprawy.
• Dokonasz płatności za podatki i opłaty.
• Otrzymasz decyzję podatkową w formie elektronicznej.
• Otrzymasz powiadomienie o zbliżającej się płatności.
Jak to osiągniesz?
W wolnej chwili, logując się na eurzad.gmina-skoki.pl profilem
zaufanym, e-dowodem lub internetowym kontem bankowym.
• Korzystając z interaktywnych formularzy i czytelnych opisów zawartych w kartach usług.
• Podpisując gotowe oświadczenie w sprawie otrzymywania
korespondencji drogą elektroniczną.
• Włączając serwis powiadomień e-mail.
Od teraz Twój urząd również w telefonie.
Pobierz aplikację mInstytucja. Aplikacja dostępna do pobrania
na platformy iOS oraz Android.

Aplikacja Mobilna mInstytucja dla Podatnika i Obywatela
Aplikacja mInstytucja to Mobilny Urząd w Twoim telefonie,
działa wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz.
Jest to bezpłatna dla obywatela aplikacja mobilna na
urządzenia mobilne typu smartfon oraz tablet z systemem
operacyjnym Android/iOS. Głównym celem aplikacji mobilnej
jest dostarczenie obywatelom i przedsiębiorcom bezpiecznego
dostępu do danych z rejestrów publicznych, a także sprawnej
komunikacji z instytucjami publicznymi. Autoryzacja odbywa
się za pomocą Krajowego Węzła Tożsamości (Profil Zaufany,
bankowość elektroniczna, e-dowód osobisty).
Aplikacja umożliwia:
• pozyskanie informacji o zobowiązaniach podatkowych
wobec Gminy oraz opłacenie ich;
• konsultacje społeczne – współdecyduj, współdziałaj,
zbieraj informacje, bierz udział w ankietach, udzielaj się na
forum, przyczyniaj się do rozwoju swojej okolicy; pomagaj
w podejmowaniu decyzji dla dobra lokalnej społeczności;
• tworzenie i wysyłanie dokumentów elektronicznych na
skrytkę ePUAP Gminy (pismo ogólne, deklaracje i informacje
podatkowe);
• złożenie oświadczenia o otrzymywaniu korespondencji
drogą elektroniczną – jasno, konkretnie, czytelnie.
Przekonaj się, że warto: pobierz, zainstaluj, korzystaj.
Karolina Stefaniak
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Oświata

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO W SKOKACH
Przedszkolny Dzień Pizzy
Pizza to jedno z najpopularniejszych dań na świecie, które
lubią zarówno dorośli jak i dzieci.
Przedszkolaki z grup: „Tygryski I” i „Tygryski II” z Przedszkola
Samorządowego w Skokach z radością włączyły się 9 lutego
w obchody Światowego Dnia Pizzy. W tym dniu przedszkolaki
wcieliły się w rolę włoskich kucharzy, aby wspólnie wykonać pizzę
ze swoich ulubionych składników. Zapach pysznego włoskiego
dania unosił się w całym przedszkolu i nie sposób było mu się
oprzeć.
Elżbieta Kwapińska

Przedszkolak potrafi! Fot. E. Kwapińska

Składniki gotowe, przystępujemy do pracy. Fot. E. Kwapińska.

Pomysłów było co niemiara
Bal karnawałowy to niezwykły i zawsze wyczekiwany dzień
w naszym przedszkolu.
Jest atrakcją uwielbianą przez dzieci, dostarczającą niezwykłych przeżyć i radości. Tak też było 2 lutego. W sali balowej pojawiły
się tygrysy, misie, koty. Nie zabrakło również: księżniczek, wróżek,
piratów, strażaków, policjantów, Spider-Mana, Batmana i wielu,
wielu innych bajkowych postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo
trudno! W sali było słychać śmiechy i śpiewy. Uśmiech nie znikał
z dziecięcych twarzy. Zabawę możemy uznać za udaną.
Magdalena Trela

Wyglądamy pięknie. Fot. M. Trela
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Oświata
Pan doktor od zwierzątek

Pan doktor i nasza grupa. Fot. M. Winkie
Grupę „Króliczki I” odwiedził MAREK JESKE, lekarz - weterynarz
z pobliskiego gabinetu.
Nasz gość opowiedział dzieciom na czym polega jego praca oraz
uświadomił, że zwierzęta, podobnie jak ludzie, chorują i wymagają leczenia.
Dzieci miały okazję zobaczyć strój weterynarza, specjalne obuwie oraz podstawowe narzędzia potrzebne do badania zwierząt, takie jak np. stetoskop,
czy różnych rozmiarów strzykawki dostosowane do rozmiarów zwierzęcia.
Weterynarz przypomniał również, jak ważne dla zwierząt są szczepienia
ochronne. Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem słuchały opowiadań
o zwierzętach oraz aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, opowiadając
o swoich pupilach.
Serdecznie dziękujemy Panu Markowi za przeprowadzenie pogadanki na
temat opieki nad zwierzętami oraz pracy weterynarza.
Małgorzata Winkel
Poznajemy zasady. Fot. M. Winkiel
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO „TĘCZA”

„Dzień kobiet! Niech każdy się dowie, że dzisiaj święto dziewczynek! Uśmiechy są dla nich zabawa i taniec. Piosenka
z radia popłynie.” Święto płci pięknej obchodziliśmy w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie oddział w Rejowcu.
Fot. Agata Zielińska

Czyż nie wyglądają wspaniale?! Fot. M. Zielińska

Ekipa cukierników i ich efekt. Fot. M. Zielińska

„Był sobie mały, tłuściutki pączek. Był okrąglutki i nie miał
rączek. Z wierzchu miał piękną, chrupiącą skórkę, a w środku
dziurkę na konfiturkę”. Podtrzymując tradycję w „tłusty czwartek”
uczniowie z Lechlina upiekli pączki. Wszyscy przykładali się do
pracy, a potem… z apetytem zajadali się nimi.
Monika Zielińska
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Oświata
Być beauty!

Drużyna młodych kosmetyczek. Fot. J. Tomczak
Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet dziewczynki
z koła tanecznego w Lechlinie wzięły udział w warsztatach
beauty, podczas których samodzielnie tworzyły kosmetyki
z naturalnych składników.

Robimy pachnidełka. Fot. J. Tomczak
Warsztaty poprowadziła Anna Wieczorek ze „Zmalowanych
animacji”. Dziewczynki pod czujnym okiem pani Ani przygotowały
mydełka, kule do kąpieli i peeling do ciała. Poznanie procesu tworzenia mydła, wykonanie barwnych i pachnących kosmetyków
były niecodzienną okazją, by przenieść się w pachnący świat
mydła. Ponadto zajęcia pobudziły kreatywne myślenie, gdyż
dziewczynki samodzielnie dekorowały swoje wyroby ozdobami,
nadając mydełkom niepowtarzalny zapach i kolor.
Joanna Tomczak

Geometria nie ma dla nas
tajemnic
II edycja konkursu plastycznego pn. „Zaczarowany świat geometrii” rozstrzygnięta.
Celem konkursu było popularyzowanie geometrii za pomocą plastyki,
a także rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprzez
wypowiedź
plastyczną.
Organizatorem
konkursu było Przedszkole Publiczne Tęczowa Łąka w Jabłkowie Oddział w Rejowcu.
Konkurs cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem
wśród naszych przedszkolaków. Wpłynęło 47 niesamowicie twórczych i kreatywnych prac. Dzieci, z pomocą rodziców, wykazały się ogromną
pomysłowością, a wszystkie prace konkursowe różniły się od siebie.
Jury stanęło zatem przed niezwykle trudnym wyborem. Ostatecznie zdecydowało, że I miejsce w grupie 5- i 6-latków zdobyły: Maja Kaźmierczak oraz Inga Kubiak. II miejsce przypadło
Zuzannie Sławińskiej i Pauli Mendlewskiej. III miejsce zdobyły: Maja Napierała i Kalina Nadworna. W gronie dzieci w wieku trzech i czterech lat I miejsce przyznano Zuzannie Dobroś
i Bartoszowi Łukowskiemu. II miejsce zdobyli: Elena Koterba
i Bruno Pluciński, a III – Maja Wanecka i Maksymilian Włodarzek. Laureatom konkursu gratulujemy!

Prace konkursowe były bardzo pomysłowe.
Fot. D. Kozłowska-Włodarzyk
Wszyscy
uczestnicy
konkursu
otrzymali
dyplomy
i nagrody ufundowane przez Agnieszkę Skraburską, dyrektorkę Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie.
Dzieciom i rodzicom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie
oraz pełne zaangażowanie. Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach.
Dorota Kozłowska-Włodarzek
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Profilaktyka i jeszcze raz
profilaktyka

TURNIEJ WARCABOWY

3 marca w Szkole Podstawowej w Jabłkowie odbyło się
spotkanie profilaktyczne z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Zawsze musi być zwycięzca. Fot. J. Tomczak

W zajęciach uczestniczyli uczniowie wszystkich klas, podzieleni na grupy wiekowe, a policję reprezentowali: st. sierż.
Anna Perła, asp. Bartosz Andrzejczak oraz wyjątkowy gość
- pies „Kliper”, a dla bliskich „Szafir”. Uczniowie mieli niecodzienną okazję spotkania z osobami, które w swojej pracy
spotykają się z problemami dzieci i młodzieży. Pani sierżant
wyjaśniła, jak ważna jest profilaktyka, czyli działania mające na
celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom i procesom oraz
przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom. Skoncentrowano
się na szeroko pojętej profilaktyce, a w szczególności na: właściwym zachowaniom w szkole i poza nią; szacunkowi wobec nauczycieli i rówieśników; zaufaniu i ostrożności w kontaktach z innymi
w różnych sytuacjach; postawom, jakie należy przyjąć, gdy ktoś
namawia do czynu zabronionego lub szkodliwego.
Rozmawialiśmy także o cyberprzemocy i bezpieczeństwie
w sieci. Uczniom przypomniano podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Wyjaśniono, że współcześnie Internet
jest głównym medium umożliwiającym kontakty międzyludzkie i to przede wszystkim kompetencje społeczne (nabywane
z wiekiem i doświadczeniem życiowym), a nie kompetencje techniczne są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa w sieci. Poruszana została także tematyka związana z konsekwencjami
wynikającymi z nieodpowiedzialnego zachowania oraz odpowiedzialnością karną, jaką mogą za swoje czyny ponieść nieletni.
Uczniowie mogli podziwiać pokaz umiejętności psa „Klipera”,
dowiedzieli się czym zajmuje się w policji i jakie są jego obowiązki.
Serdecznie dziękujemy naszym gościom za spotkanie, prelekcję
i odblaski.
Joanna Tomczak

Oni stanęli na stopniach podium.
Fot. J. Tomczak
W lutym rozegrany został turniej warcabowy wśród uczniów
klasy IV w Lechlinie. Podczas rozgrywek uczniowie rozwijali
analityczne myślenie i pracowali nad koncentracją. Uczyli się także
rywalizacji – sztuki przegrywania i podnoszenia się z porażek
oraz sztuki skromnego wygrywania. Miejsca na podium zajęli:
I miejsce – Martin Smak, II miejsce – Wiktoria Januszewska,
III miejsce – Szymon Foiński.
Gratulacje!
Joanna Tomczak
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Oświata

SZKOŁA PODSTAWOWA
Czwartoklasistów wyprawa
do kina
Trzecia odsłona filmowych przygód Mikołajka to humor,
akcja i atrakcje, które cieszą nie tylko wiernych fanów bohatera,
ale i tych, którzy dopiero co wkroczyli do jego świata.
Po dwóch tygodniach ferii uczniowie czwartych klas wybrali
się do kina w Wągrowcu na film pt. ,,Skarb Mikołajka”, gdzie
poznali kolejne przygody rezolutnego chłopca, który wyruszył na
poszukiwanie zaginionego skarbu i, z pomocą niezastąpionych kolegów, postarał się zapobiec niechcianej przeprowadzce.
Czwartoklasiści dowiedzieli się, co w życiu jest najważniejsze,
a następnego dnia podczas lekcji języka polskiego żywo dyskutowali na temat filmu. Przy tej okazji stawiali pierwsze kroki
w recenzowaniu oraz uczyli się kulturalnej i merytorycznej dyskusji.
Wyjazd pokazał jak po nauce zdalnej i wielotygodniowej izolacji
uczniowie potrzebują wspólnych rozmów, uśmiechu, beztroski.
Z uczniami wybrały się: Beata Cibail, Natalia Klimas, Renata
Stróżewska oraz Krzysztof Gapiński i niżej podpisana.
Wioleta Grzegorzewska
								

Mikołajek jest ulubionym bohaterem wielu dzieci. Fot. archiwum

Dobrym słowem i gestem

Uczniowie klasy 3b i opiekunowie. Fot. arch. E. Chojnackiej

11 lutego br. obchodziliśmy XXX Światowy Dzień
Chorego, który w tym roku realizowany był pod hasłem
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.
Celem tego dnia jest uwrażliwianie instytucji, dorosłych,
dzieci i młodzieży na problemy ludzi chorych, cierpiących,
a także na sprawy i rozterki pracowników służby zdrowia. Z tej
okazji uczniowie klasy 3b, po raz drugi, postanowili aktywnie
włączyć się w to święto poprzez przesłanie laurki z życzeniami
dla pacjentów i podziękowaniami dla całego personelu Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu. Do życzeń
rodzice uczniów dołączyli ogromny „Kosz dobroci”. Życzenia
wraz z upominkiem zostały przekazane na ręce kierownictwa
placówki na czele z ks. prałatem Andrzejem Rygielskim.
Mamy nadzieję, że trzecioklasiści zachęcą inne dzieci do
aktywnego włączenia się w niesienie pomocy dobrym słowem
i gestem osobom, które najbardziej tego potrzebują.
Elżbieta Chojnacka

Laurka i „Kosz dobroci” trafił na ręce ks. prałata A. Rygielskiego.
Fot. E. Chojnacka
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Charytatywnie dla szkolnej świetlicy
Nasi uczniowie wraz z rodzicami po raz kolejny otworzyli swoje serca na potrzeby innych.

Tym razem aktywnie włączyli się w charytatywną
zbiórkę książek i gier dydaktycznych na rzecz świetlicy
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skokach.
Głównym celem akcji było propagowanie czytelnictwa, zachowań proekologicznych oraz postaw społecznych, wyrażających się potrzebą pomagania i wsparcia.
Zbiórka trwała na terenie szkoły od końca listopada do
połowy grudnia 2021 roku i zaowocowała pokaźnym
zasobem atrakcyjnych gier dydaktycznych, ciekawych
propozycji literatury dziecięcej i młodzieżowej, które
z pewnością umilą uczniom czas wolny spędzony
w świetlicy szkolnej.
Wszystkim osobom zaangażowanym w akcję charytatywną serdecznie dziękujemy i jednocześnie zachęcamy do włączania się w kolejne inicjatywy na rzecz
szkoły.
Organizatorki: Estera Kruszka, Paulina Marszewska.

O tyle książek i gier wzbogaciła się szkolna świetlica. Fot. P. Marszewska

Język ojczysty skarbem bezcennym
21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, zwany
również mianem Międzynarodowego Dnia
Dziedzictwa Językowego.
Święto
to
zostało
ustanowione
przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.
Ten dzień przypomina o roli i miejscu języka
polskiego w życiu każdego Polaka. Każdy
z nas odpowiada za naukę języka polskiego
i powinien zadbać o jego poprawność. Powinniśmy uczyć się nowych słów, ich znaczeń,
a także poprawnie je pisać i wymawiać.

Język polski, to nasz język. Fot. W. Grzegorzewska

W naszej szkole także świętowaliśmy
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Na lekcjach języka polskiego czytaliśmy
ciekawostki związane z naszym językiem,
rozwijaliśmy słownictwo, ćwiczyliśmy poprawność ortograficzną. Na szkolnym korytarzu pojawiła się tematyczna gazetka,
a w klasach plakaty wykonane przez uczniów,
związane z tym świętem. Pamiętajmy, że język
polski jest skarbnicą naszej historii, kultury,
doświadczeń oraz tego, co najbardziej cenne.
Wioleta Grzegorzewska
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Oświata
Czy i jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie?
Niedawna rozmowa z mamą naszej uczennicy uświadomiła mi, że zapewne z takimi pytaniami i wątpliwościami zmaga się wielu rodziców.
Mówię o tym czy i jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. Wracam do pierwszego dnia. Kiedy rano kilka dni temu usłyszałem podczas śniadania
ten komunikat, nie mogłem w to uwierzyć. Jak to, tuż obok nas? Zaraz za naszą granicą rozpoczęła się wojna? Przypomniało mi się wszystko
to, co opowiadała moja mama. Urodziła się w Ukrainie, niedaleko Wołynia. Ojca spotkała po ostatniej wojnie światowej, który - nie wiedzieć
czemu - przyjechał do Polski z USA, gdzie się urodził. Pamiętam, jak opowiadała o okrucieństwach wojny. Miała wtedy tyle lat, ile obecnie mają
uczniowie naszych siódmych klas. Pamiętam też, że opowiadała o tym, jak pod osłoną nocy uciekali ze swoich domów.
Inna gra
Polskie dzieci i młodzież szczęśliwie nie zaznały dotąd okrucieństwa wojny. Dla nich to była tylko historia. Krwawa i okrutna, ale jednak
tylko historia. Poranek 24 lutego zmienił ich świat bezpowrotnie – wojna zapukała do drzwi naszych sąsiadów. Obserwujemy rozpacz ludzi,
których kraj rozpada się na kawałki, lęk o najbliższych, wybory: wracać, czy zostać? W nas jest mnóstwo lęku, smutku, złości, rozpaczy. Tuż
obok nas, w obliczu tych wszystkich wydarzeń są nasze dzieci. Jak je wspierać? Jak się o nie troszczyć? I (czy) rozmawiać z dziećmi o wojnie
w Ukrainie?
Mam ochotę krzyczeć: to się nie dzieje! I sam rozpadam się na kawałki, gdy kolejny raz włączam TV i widzę, że się dzieje i widzę, co się
dzieje. Wiem też, że w takich chwilach dzieci bardzo nas potrzebują. Wiem też, że to moment, na który (chyba) nikt nie jest przygotowany
i nie zastanawiał się, jak wesprzeć dzieci i siebie. Nigdy nie czytałem na temat wspierania dzieci w obliczu wojny blisko nas, wojny w kraju
ich koleżanek i kolegów. Natomiast wiem, jak wspierać i jak rozmawiać z dziećmi w sytuacji kryzysu, trudnych wydarzeń. Może tych kilka
podpowiedzi ułatwi, pomoże, a przede wszystkim uświadomi nam wszystkim, że nie są to łatwe tematy dla nas dorosłych, a co dopiero dla
dzieci.
• Porozmawiaj z dzieckiem osobiście, zanim zrobi to za ciebie ktoś inny,
• Używaj zrozumiałego języka, dopasowanego do wieku i potrzeb,
• Rozmawiaj z otwartością i szczerością,
• Daj czas do zastanowienia,
• Otwarcie rozmawiaj o swoich uczuciach i sposobach ich rozumienia. Pokaż, że emocje nie muszą dezorganizować,
• Włącz do rozmowy pozostałych opiekunów,
• Zauważaj nietypowe zachowania; akceptuj je i wspólnie z dzieckiem szukaj ich znaczenia,
• Przygotuj dziecko do mierzenia się z tematem wojny w różnych środowiskach: w szkole, w autobusie, wśród rówieśników,
• Wyjaśniaj tyle, ile uznasz za konieczne. Dzieci nie potrzebują wiedzieć tego, co wiedzą dorośli. Potrzebują natomiast informacji, które
pozwolą im myśleć o wydarzeniach, o których słyszą w radiu, TV czy mediach społecznościowych,
• Wyjaśnij dziecku rolę nieprawdziwych informacji w Internecie. Ostrzegaj przed fałszywymi profilami w mediach społecznościowych,
• Zachowaj dotychczasowy rytm dnia dziecka.
Choć wojna, która dzieje się w naszym otoczeniu, nie jest wirtualna i nie rozgrywa się w komputerze, wiele dzieci może traktować ją
właśnie w ten sposób. Pamiętaj o tym, żeby jasno oddzielać rzeczywistość od fikcji.
Czy rozmawiać z dziećmi o wojnie?
Odpowiadając na to pytanie odniosę się do dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym. Odpowiedź brzmi: rozmawiać.
Dzieci uczęszczają do placówek, mają kontakt z innymi
dziećmi. Dzieci ze sobą rozmawiają, słuchają otaczającego
świata. Dowiedzą się o wojnie, usłyszą słowo „wojna”. To
ważne, byśmy rozmawiali z dziećmi, pytali, czy mają pytania,
zapewnili, że chcemy z nimi rozmawiać i odpowiadać na
pytania. To niezwykle ważne abyśmy my – rodzice, ważni
dorośli byli osobami, od których dzieci będą otrzymywały
informacje oraz osobami, które będą korygowały informacje
zasłyszane poza domem. Oczywiście język powinien być
dostosowany do wieku dziecka i opierać się o fakty, na
które dziecko jest gotowe. „Ludzie z Ukrainy walczą i jest to
niebezpieczne. W Ukrainie rozpoczęła się wojna. To znaczy,
że prezydent Rosji podjął decyzję o ataku na Ukrainę.
Martwimy się o nich”, „Chcę, żebyś wiedział, że chcę byś o tym
ze mną rozmawiał i pytał mnie, o wszystko, o co potrzebujesz
zapytać”. Nazywaj i akceptuj emocje. Wszystkie. Boicie się? Ja
się boję. Smucicie się? Ja się smucę. Złościcie się? Ja się złoszczę.
To zrozumiałe.
Pixabay
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To nie czas na kłamstwa
Dzieci też będą doświadczać mnóstwo emocji. Zaprzeczanie, przykrywanie i udawanie, że „nic się nie dzieje”, może przepełniać niepokojem,
kiedy świat wokół mówi o zagrożeniu i dorośli i dzieci mają w sobie niepokój. Często wspierające jest podzielenie się, że i my doświadczamy
trudnych emocji. „Widzę, że się boisz. To zrozumiałe. Też tak mam”. Nie dokładajmy. Pytajmy dzieci: co o tym wiesz? Co myślisz? Czym się
martwisz? Dziecko: „Julia powiedziała, że Putin zaatakuje też Polskę”. Odpowiedz: „Na ten moment Putin zaatakował Ukrainę. Nie ma żadnych
informacji mówiących o tym, że chce zaatakować Polskę. Jestem przekonany, że Julia też takich nie posiada”. I najtrudniejsze: jednocześnie
nie kłam, nie obiecuj tego, czego nie jesteś pewien. Chciałbym napisać: jesteśmy i będziemy bezpieczni. Nie wiem, czy będziemy. Dlatego nie
jestem w stanie Wam tego obiecać. Czy padnie pytanie: „Czy w Polsce będzie wojna?” Z dużym prawdopodobieństwem padnie. Czy mamy
odpowiedzieć: „może będzie”? Czy lepiej: „No gdzie, kochanie. Na pewno nie będzie”? Ani tak, ani tak. TU i TERAZ. To, co wiemy, dostosowane
do dziecka plus maksimum bezpieczeństwa. „Na ten moment wojna jest tylko w Ukrainie. Nie ma żadnych informacji mówiących o tym, że
Putin chce zaatakować Polskę. Polska ma wsparcie innych państw, ma z nimi umowę i jeżeli ktokolwiek chciałby nas skrzywdzić inne państwa,
i jest ich bardzo dużo, obiecały, że nam pomogą”.
Obserwujmy
Bądź uważny na zmiany w zachowaniu dziecka. Dzieci w różny sposób mogą przetwarzać trudne informacje. Mogą być bardziej zamyślone,
rozkojarzone, spięte, częściej się złościć. Pamiętajmy, że najważniejsze jest to, czego nie widać. „Widzę, że w ostatnim czasie jesteś często
zamyślony. Mam wrażenie, że coś cię martwi.” „Zauważyłem, że trudno Ci kontrolować złość. Domyślam się, że sporo Cię przytłacza.”
Wyłącz wiadomości w TV. Nie włączaj kanałów informacyjnych w TV przy dziecku. W aucie ustaw radio, gdzie leci wyłącznie muzyka.
Rozmawianie o tym, co się dzieje nie oznacza, że mamy pokazywać dzieciom obrazy wojny. To, co widzimy w telewizji jest często tak trudne, że
sami spuszczamy wzrok. Obrazy strzelania, bombardowania, cierpienie ludzi są dla dzieci za trudne, nie są w stanie tego przetworzyć.
Nigdy nie przypuszczałem, że napiszę taki tekst. Dbaj o siebie. Napełniaj emocjonalny kubeczek. Gdy nasz kubeczek jest pusty lub prawie
pusty – nasze potrzeby nie są zaspokojone, wówczas nie mamy także zasobów, energii, jesteśmy rozregulowani emocjonalnie, jest nam trudno.
Trudno nam funkcjonować, a skąd troszczyć się o kubeczki naszych dzieci.
Krzysztof Ołdziejewski, pedagog szkolny

Edukacyjny escape room
Uczestnicy projektu Uczniowskie Laboratorium Informatyczne przygotowali walentynkowo-informatyczny pokój zagadek.
Zajęcia, które odbyły się 17 lutego 2022 roku, przeznaczone były dla uczniów klas
młodszych. Escape room, to forma rozrywki umysłowej, w której grupa osób w określonym
czasie rozwiązuje różne zagadki. Dobra rozrywka, a przy okazji nauka to ciekawe rozwiązanie
edukacyjne. Do tego zdrowa rywalizacja oraz umiejętność pracy w zespole i mamy przepis na
ciekawą lekcję.
Podczas wykonywania zadań uczniowie mogli wykazać się sprawnym wykonywaniem
rachunków pamięciowych, umiejętnością kodowania, posługiwania się aplikacją do
skanowania QR kodów oraz znajomością pojęć z zakresu informatyki. Do wykonywania
poszczególnych zadań wykorzystane zostały tablety, które szkoła otrzymała w ramach
projektu. Wszystkie działania wymagały refleksu i współpracy całej grupy. Najszybsi, którzy
jako pierwsi odszyfrowali kod do kłódki, otrzymali słodką nagrodę.
Wszyscy pracowali z wielkim zapałem, za co również zostali nagrodzeni. Emocje
i zaangażowanie uczniów w trakcie rozwiązywania zagadek świadczą, że taka forma zajęć
podobała się uczestnikom.
Anna Macioszek
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Oświata
Internet może być bezpieczny

8 lutego 2022 roku przypadał Dzień Bezpiecznego Internetu.
Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w tym wydarzeniu.
W tym roku, ze względu na nauczanie zdalne, przeprowadzone zostały lekcje informatyki na temat bezpieczeństwa
w sieci, podczas których uczniowie zostali zaproszeni do „zdalnego pokoju zagadek”, czyli znanego dzieciom escape room.

Krasomówstwo cenną sztuką
MARIANNA LAHUTA i PIOTR MRÓZ, uczniowie skockiej
podstawówki będą reprezentantami regionu północno –
zachodniego Polski podczas XXIV Ogólnopolskiego Konkursu
Krasomówczego w Katowicach.
- Uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny przygotowywali
się do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha
Korfantego. W tym roku to wyzwanie podjęli: Marianna Lahuta
i Piotr Mróz – informuje Barbara Surdyk, która wraz z mężem
Andrzejem podjęli się zadania przygotowania uczestników do
konkursu.
Tematem przewodnim wystąpienia konkursowego była myśl
Seneki: „Prawdziwa radość jest rzeczą poważną”. Włożony wysiłek
i praca przyniosła prawdziwą radość uczestnikom i opiekunom, bo
obydwoje znaleźli się na podium.
Marianna swoim pięknym przemówieniem, w którym zawarła wątek osobistego doświadczenia, a także pochwaliła się
naszym zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim, przekonała
jury do prawdziwości postawionej tezy, że ci przyznali jej
pierwsze miejsce. Natomiast Piotr swoją ciekawą mową, w części
nawiązującą do wojny w Ukrainie wywalczył trzecie miejsce dowodząc, że zwycięska walka jest prawdziwą radością i rzeczą poważną.
- Sukces uczniów SP im. Adama Mickiewicza w Skokach jest
tym większy, gdyż stanęli w szranki z kolegami i koleżankami
szkół ponadpodstawowych i to oni będą reprezentować
północno-zachodnią część Polski na Ogólnopolskim Konkursie
w Katowicach – podkreślają opiekunowie. Z powodu pandemii
konkurs odbywał się w formule zdalnej, co nie było żadnym
ułatwieniem dla uczestników.
Jak podkreślają Barbara i Andrzej Surdykowie, to nie
pierwszy sukces uczniów naszej szkoły w tym konkursie.
W ubiegłym roku najwyższą ocenę jury podczas eliminacji okręgowych otrzymała Jagna Kaliska – Bui. Olga Kujawa została
wyróżniona przez jury i zdobyła drugą nagrodę publiczności.
Wysoko oceniony został też udział Gabrieli Andrzejewskiej.
Mariannie i Piotrowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. (red)

Lekcje informatyki służą poznawaniu zasad bezpieczeństwa
Fot. A. Macioszek
Dla klas uczęszczających na zajęcia stacjonarne uczestnicy
Uczniowskiego Laboratorium Wyobraźni przygotowali zajęcia,
w trakcie których wykorzystali grę ScotieGo, którą otrzymaliśmy
w ramach projektu ULI. Gra opiera się na nowych technologiach
i w sposób hybrydowy łączy zabawę z tekturowymi bloczkami
z aplikacją dostępną na tablety. Maria Seidler i Bartosz
Warzbiński, uczniowie klasy 8c, przygotowali salę, w której
odbyły się zajęcia. Podzielili ją na stanowiska, przy których
pracowali zaproszeni uczniowie z klas młodszych. Do zabawy
wykorzystali również tablety, które szkoła otrzymała w ramach
projektu.
Zajęcia miały na celu pokazanie jak pożytecznie spędzać czas
korzystając z gry hybrydowej, łączącej tradycyjne planszówki
i nowe technologie, które stały się nieodłącznym elementem
edukacji.
Anna Macioszek

Piotr Mróz też wywalczył
udział w finale krajowym.
Fot. F. Szklennik

Marianna Lahuta wygrała
eliminacje regionalne.
Fot. F. Szklennik
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Juliusz wśród najlepszych

Walentynkowa matematyka nagrodzona słodyczami przez
rodziców. Fot. B. Cibail
Mam nadzieję, że uczniowie przekonali się, że matematyka
mimo wszystko nie jest nauką „bez serca”. Potwierdził to
słodki upominek przygotowany przez rodziców – za co bardzo
dziękujemy.
Beata Cibail

Walentynki na sportowo

W sobotę 5 marca, w Liceum Ogólnokształcącym
w Swarzędzu, prowadzonym przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS, odbył się finał konkursu z literatury i języka
polskiego pn. „Złota Żaba”.
Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 8a Juliusz
Wrzesiński, który w eliminacjach szkolnych uzyskał najwyższy
wynik. W Swarzędzu spotkało się 250 wybitnych znawców
języka polskiego, którzy zmagali się z zawiłościami językowymi
i literackimi naszego pięknego języka.
Przed komisją konkursową stoi nie lada wyzwanie – ocena
twórczych prac uczestników. Wyniki zostaną ogłoszone na początku kwietnia. Życzymy Julkowi wysokiej lokaty i gratulujemy
udziału w finale.
Danuta Kobus-Bogunia

Matematyczne walentynki
Czy można połączyć święto zakochanych z matematyką?
Okazuje się, że można, bo „miłość jest jak matematyka –
czasem mamy kłopot z jej zrozumieniem”.
W poniedziałek 14 lutego uczniowie klasy IVc wykonali piękne
serca z wyciętych kwadratów wykorzystując sztukę origami.
Atmosferę walentynkowego święta poczuli rozwiązując zadania
do niego nawiązujące. Należało odgadnąć, jakie wartości liczbowe
kryją się pod ukrytymi przedmiotami tj. sercem, pudełkiem, czy
różą. Na przygotowanych wcześniej sercach uczniowie układali
zadania dla koleżanek i kolegów z klasy. Jak sami stwierdzili, samo
ułożenie zadania nie było rzeczą łatwą.

14 lutego 2022 roku w hali sportowo-widowiskowej w Skokach uczniowie klasy 3b wzięli udział w walentynkowym turnieju sportowym zorganizowanym przez wychowawcę klasy.
Celem sportowych zmagań było zachęcenie dzieci do większej
aktywności fizycznej i pokazanie, że każda forma ruchu niesie
zdrowie i ogromną radość. Zawody rozpoczęła wspólna, bardzo
intensywna rozgrzewka, którą poprowadzili uczniowie. Samodzielnie wymyślone i zaprezentowane ćwiczenia były bardzo
pomysłowe i różnorodne. Trzecioklasiści sprawdzili poziom
swoich umiejętności w biegu wahadłowym, wyskoku dosiężnym
i skoku w dal z miejsca. Potem zawodnicy zostali podzieleni na
dwa zespoły, które rywalizowały ze sobą w wyścigach rzędów.
Konkurencje były tak dobrane, aby wszyscy uczestnicy dobrze
się bawili. Slalomy, bieg z przeszkodami, przejścia pod płotkami,
czołganie, to tylko część zabaw, w których zmagali się uczniowie.
Sportowa rywalizacja był dla dzieci okazją do sprawdzenia
własnych umiejętności i zdobycia kolejnych doświadczeń. Turniej
zakończył się wręczeniem wszystkim zawodnikom pamiątkowych
medali, które ufundował klasowy sponsor. Wspólna rywalizacja
dostarczyła nie tylko mnóstwa wrażeń i świetnej zabawy.
Sportowe zmagania z pewnością były także doskonałą okazją
do pokazania trzecioklasistom, że w sporcie oprócz zwycięstwa
ważna jest zdrowa i uczciwa rywalizacja.
Elżbieta Chojnacka
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
Dzień Kobiet trwa zawsze
Dla kobietek i dla kobiet w dniu ich święta skocka biblioteka przygotowała filmowe i beauty popołudnie.
Dziewczęta obejrzały przygody niezwykłej Klary Muu, która zapragnęła zostać gwiazdą muzyki. Dowiedziały się, że każda z nich ma
osobliwy talent, trzeba go tylko potrafić odkryć. Panie przekonały się, że są najpiękniejsze niezależnie od samooceny. Główna bohaterka
Renee (Amy Schumer) w komedii pt: „Jestem taka piękna” rozbawiła i zachęciła do umiłowania siebie takimi, jakimi jesteśmy.
Warsztaty poprowadzone przez Annę Wieczorek były niezbędnym dodatkiem do babskiego dnia. Panie tworząc akcesoria kąpielowe
zanurzyły się na chwilę w marzeniach o spa. Życzymy, aby relaks w bibliotece wpłynął dobroczynnie na Wasze zdrowie i samopoczucie.
Jako bilet wyjścia biblioteka zaprosiła do wypożyczenia książek z niespodzianką. Wszak damy czytają.
Uczestniczki życzyły wszystkim kobietom: zdrowia, kwiatów, szczęścia, miłości i po prostu życzeń.
Elżbieta Skrzypczak

Jesteśmy ozdobą tych kosmetyków. Fot. BPMiG Skoki

Sól i pieprz zbędne. Fot. BPMiG Skoki

„M” jak Mistral i Maestro
JUSTYNA MIETLICKA od dziecka marzyła o pisaniu. Nie wierzy w wenę
twórczą jako dominującą w pracy pisarza. Książkę zdaniem pisarki trzeba
„wysiedzieć”, a muza winna zastać twórcę przy pracy.
Jak dotąd nie odwiedziła Marsylii. Jeśli piecze to dacquoise, z apetytem zajada
mamine dania. Nie recenzuje własnych książek, kocha na zabój ich bohaterów.
Justyna Mietlicka, skoczanka, autorka dwóch powieści obyczajowych była
gościem Biblioteki Publicznej w Międzynarodowym Dniu Pisarza. Od pierwszego
spojrzenia ujęła widzów swoistą delikatnością, a od wygłoszenia pierwszych zdań
urzekła miłością do literatury i sztuki.
Spotkanie na kanwie wywiadu, zainicjowanego premierowo przez dziennikarza
Franciszka Szklennika, okazało się niezwykle wartkie, wciągające i rzeczowe.
Swoista improwizacja zdawała się z każdym wywołanym, przez prowadzącego
tematem, wspinać na wyżyny dobrego smaku literackiego.
Publiczność jak zawsze zapewniła swobodną atmosferę. Wśród widzów
dostrzec można było czytelników, bliskich pisarki, jej przyjaciół oraz nauczycielkę
języka polskiego, zachwycającą się osiągnięciami uczennicy.
Obdarowana przez fanów kwiatami pani Justyna promieniała radością. Kolejna
powieść, jak zapewniła, już się pisze. Czekamy z utęsknieniem. Autorka nie przywiązała się jednak do magicznego inicjału rozpoczynającego tytuły jej książek.
Najpewniej zatem „M” nie będzie dalej powielane. (ES)

Elżbieta Skrzypczak wita pisarkę w bibliotece.

Spotkanie w formie wywiadu okazało się trafionym
pomysłem. Fot. A. Macioszek
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To nie był zwykły koncert
Koncerty z okazji święta pań mają w Skokach już kilkunastoletnią tradycję. Pierwszy zagrany został 2 marca 2007 r.
I choć repertuarowo dedykowane są kobietom, cieszą się popularnością także wśród panów.
Miniony różnił się od poprzednich. Dostarczył wielu wzruszeń przepełnionych miłością do naszej narodowej kultury i tradycji. Zdominowany przez utwory patriotyczne był zarazem lekcją historii i muzyki. Polskie i światowe utwory zostały pieczołowicie skomponowane
i znakomicie zaśpiewane czystymi, wyszkolonymi głosami. Idealnie współbrzmiące instrumenty orkiestry oraz wytańczone na wysokim
poziomie rozpoznawalne przeboje wzbudziły zachwyt wśród siedemsetosobowej publiczności.
Wysublimowane wydarzenie było dziełem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wojskowi muzycy stanęli jak
zawsze na piedestale estetyki i doskonałości. Koncert zorganizowany został przez Bibliotekę Publiczną MiG w Skokach, a sfinansowany ze
środków Ministra Obrony Narodowej.
Już wiemy, że nie był ostatnim. Wspólnie z kierownictwem orkiestry czynimy starania o szybkie ponowne spotkanie z najwspanialszą
publicznością.
Szczególnie serdecznie kłaniamy się Wam drogie Panie, życząc wszelkiej radości. Niechaj otacza Was muzyka, a Wasze serca wypełnia to
co w niej najpiękniejsze.
Organizatorki

Była też śpiewna opowieść o Powstaniu Wielkopolskim.
Fot. K. Lubawa

Sceniczny „Torreador”.
Fot. K. Lubawa

„Brunetki, blondynki…”
Fot. K. Lubawa

Niesamowite wykonanie „Snu o Wiktorii” zespołu Dżem.
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
Dziewięćdziesiąt dziecięcych
uśmiechów
Skocka Biblioteka była organizatorem dwóch turnusów
zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Jego uczestnicy
nazwali bibliotekę „fabryką pomysłów na najfajniejsze
zabawy”. To bardzo miłe. Odwdzięczamy się najlepiej jak
potrafimy.
Każdego ranka witały nas uśmiechnięte Bibliomaluchy
i Bibliostarszaki. Od progu opowiadały, pytały, a nawet negocjowały. Były pełne energii i spragnione nowych wyzwań.
W bibliotece odpoczywały, odkrywały nowe jej obszary, doświadczały. Podczas podróży zaciekawione i spontaniczne.
W czasie warsztatów kreatywne i zainteresowane. Takie właśnie
są dzieci. Miło przebywać w ich towarzystwie i zawsze warto
o nich napisać. O wielkich radościach i uśmiechach młodych ludzi.
A kadra pedagogiczna? To niezwykle zaangażowana ekipa pań.
Dzięki ich doświadczeniu i spontaniczności uczestnicy półkolonii
mogli czuć się bezpiecznie i pewnie. A to przecież, podczas
wypoczynku, z dala od rodziców, najważniejsze.
Elżbieta Skrzypczak

Kiedyś będę go prowadził. Fot. BPMiG Skoki

„Kolejorz” w naszych sercach.
Fot. BPMiG Skoki

Tajemnicze spotkanie w maglu.
Fot. BPMiG Skoki

A wydawało się takie trudne.
Fot. BPMiG Skoki

I raz, i dwa! Fot. BPMiG Skoki
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Stowarzyszenia
Emeryckie pożegnanie karnawału

Pamiątkowe zdjęcie z pożegnania karnawału. Fot. St. Grzegorzewski
Skoccy seniorzy, zrzeszeni w Oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, podczas „ostatkowej zabawy”
pożegnali karnawał.
Jak zwykle spotkali się w sali lustrzanej byłej biblioteki przy ulicy Ciastowicza 11. Oprawę muzyczną w tym dniu zapewnił Jakub Szymczak,
natomiast o poczęstunek zadbali sami uczestnicy zabawy. 26 lutego od godziny 17:00 do późnych godzin wieczornych rozbrzmiewała muzyka,
a dobry humor i śpiew towarzyszył wspólnej zabawie. Niektórzy seniorzy zadziwiali kondycją nie opuszczając żadnego kawałka. Niestraszny
były im: walc, fokstrot czy twist.
Stanisław Grzegorzewski

Jak most łączący
Rok temu na mapie gminy pojawiło się nowe stowarzyszenie.
MARCIN RESZELSKI łączy funkcję lidera stowarzyszenia
z funkcją sołtysa i znanego lokalnego przedsiębiorcy.
Stowarzyszenie KS 1932 Potrzanowo zostało powołane
19 marca 2021 roku, a do rejestru Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu wpisane zostało w maju. Grupę inicjatywną stanowiło
siedem osób. Inicjatorzy postanowili, że pracami zarządu będą
kierowali równorzędni członkowie, a Marcinowi Reszelskiemu
powierzono jakby rolę nadrzędną w tym gronie. Dziś, oprócz
niego, w skład zarządu wchodzą jeszcze: Hubert Student,
Krystian Słonimski, Maciej Kuczyński, Arkadiusz Andraka,
Patryk Szwed, Daniel Maćkowiak i syn Kacper Reszelski.
MOJE, NASZE MIEJSCE
- Potrzanowo to przecież największa wieś w powiecie wągrowieckim, na którego terenie zamieszkuje dobrze ponad 1 500
mieszkańców, choć tych zameldowanych jest nieco mniej. Spora
grupa zamieszkała tu w ostatnich latach. Ja też. Czasami próbuje
się dzielić mieszkańców na tych „swoich” i na tych „nowych”, którym

ponoć wszystko przeszkadza. Kto ma zamiar osiedlić się w dowolnej
wsi, to musi pamiętać, że to jest miejsce pracy rolników, stąd też na
drogach pojawiać się będą maszyny rolnicze, prowadzona jest tu
hodowla, nie ma zawsze chodników wzdłuż wszystkich dróg, nie jeżdżą
tramwaje i autobusy miejskie. I że bywa niekiedy „daleko od szosy”
– mówi Marcin Reszelski, który teraz jako sołtys musi się niekiedy
zmierzyć z oczekiwaniami mieszkańców wsi. – Kiedyś sam w mediach
społecznościowych wypowiadałem się jednostronnie o pewnych
sprawach, dziś patrzę na to inaczej. Jestem teraz jak most łączących
jednych i drugich.
Pomysł powołania stowarzyszenia wziął się stąd, że tak duża
wieś ma własny potencjał i możliwość jego zagospodarowania.
- Mamy tu boisko, które jest położone na terenie należącym do
gminy. Wymaga ono modernizacji. Myślimy o wymianie płyty boiska,
zainstalowaniu zraszaczy. Jeśli samorząd zdecyduje się na oddanie
obiektu pod naszą opiekę to my nie będziemy czekać, aż ktoś nam
wszystko da do zrealizowania projektu – wyjaśnia prezes i sołtys
w jednej osobie. – Póki co, korzystamy do trenowania ze skockiego
Orlika, a zdarza się nam, że i trzy razy w tygodniu się tam pojawiamy.
Dziś drużynę piłkarską pod szyldem KS 1932 Potrzanowo stanowi piętnastu zawodników i kilkunastu trenujących z główną
kadrą oraz około 30 zawodników w wieku 10-17 lat. Tak więc klub
liczy prawie 60 zawodników, z których spora część trenuje piłkę
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Stowarzyszenia
w brzuchu”, jeśli będzie potrzeba rozwiązania palącego problemu wsi.
Takim jest na pewno kanalizacja, ale sprawa jest w toku.
Prezes stowarzyszenia i sołtys w jednej osobie zapewnia, że
doprowadzą do pomyślnej realizacji już rozpoczęte projekty,
a przy okazji podkreśla, że ich realizacja wyraźnie pokazuje,
kto chce pomóc, a kto poprzestaje na deklaracjach. Jednym
z pomysłów był turniej piłkarski, dochód z którego wesprze
rehabilitację pooperacyjną małego Piotrusia Kędziory.
Franciszek Szklennik

Okrągły jubileusz i wspomnienia

Marcin Reszelski nie żałuje swoich życiowych wyborów.
Fot. F. Szklennik
nożną w Wełnie Skoki, Nielbie Wągrowiec, Patriocie Mieścisko.
Trenować przyjeżdżają ludzie z Potrzanowa, Skoków, Jabłkowa
i nawet Przebędowa. Jak zapewnia prezes każdy chętny może
pojawić się na treningu.
- Początkowo drużynę opieraliśmy wyłącznie na miejscowych zawodnikach, ale zgłoszenie nas do II ligi halowej w Wągrowcu wymagało
ruchów transferowych – żartuje pan Marcin.
Drużyna utrzymywana jest z datków dorosłych członków klubu,
pomagają też lokalni sponsorzy, tak więc zespół ma już nowe stroje. Ich
start w lidze halowej nie był imponujący. Na 11 rozegranych spotkań
wygrali tylko dwa. – Nie odpuszczamy jednak. Rozgrywamy sparingi
z wyżej notowanymi drużynami, bo od takich mamy się uczyć – mówi.
Stowarzyszenie poważnie myśli też o utworzeniu grupy ludzi
grających w siatkówkę. Marcin Reszelski liczy tu na wsparcie ze strony
mieszkającego w Potrzanowie Wiesława Sierzchuły, emerytowanego
dyrektora dawnego gimnazjum i szkoły podstawowej, który jest
pasjonatem siatkówki. Trzon drużyny już jest i jest człowiek, który się
tym zajmuje – Daniel Maćkowiak.
Drużyna z Potrzanowa startuje też chętnie w turniejach,
które służą jakiemuś szczytnemu celowi. Grali dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Olgi Miśkiewicz z Kiszkowa
i podczas jednego z wągrowieckich turniejów na os. Wschód.
SAM TEGO CHCIAŁEM
Jednym z problemów wsi stało się to, że w ostatnich latach
często dochodziło do zmiany sołtysów. Był do niedawna nawet
okres „bezkrólewia”, a wybory sołtysa i rady sołeckiej odkładane
były w czasie ze względu na pandemię. W końcu doszło do
zebrania wiejskiego i Marcin Reszelski stanął w szranki wyborcze
i wyszedł z nich zwycięsko.
- Sam tego chciałem – mówi żartobliwie. Brakowało nam jakby
„zawiadowcy stacji”, a rodzimi mieszkańcy zachęcali mnie do tego.
Wprawdzie słyszę niekiedy, że jak „burmistrz teraz mi płaci”, to już
gadam inaczej. Tak, trzymam już język na wodzy, bo zostając sołtysem
wiem już więcej o budżecie gminy, możliwościach inwestycyjnych. Będę
jednak wiercił burmistrzowi i radzie miejskiej przysłowiową „dziurę

1 marca, po krótkiej przerwie, odbyło się zebranie emerytów, podczas którego przekazano informacje związane
z planami wyjazdów wycieczkowych w 2022 roku.
Członkowie organizacji będą mogli skorzystać z wyjazdów do:
Łaz, Zakopanego, Ustki, Ciechocinka i na Mazury.
Należy wspomnieć, że podczas poprzedniego zebrania koszykiem słodkości uhonorowano 80-letnią Jubilatkę, panią Danutę
Berent. Zabrzmiało też gromkie „Sto lat!”

Danuta Berent (w środku) w gronie oddanych przyjaciół.
Fot. St. Grzegorzewski
Wzruszającym elementem spotkania było wspomnienie naszego przyjaciela Antoniego Wiśniewskiego w rocznicę jego śmierci,
które przedstawił Stanisław Grzegorzewski przywołując słowa,
które napisali mieszkańcy Skoków na smutną wieść o śmierci
Antka. Przytoczono słowa m.in.: Iwony Migasiewicz, Elżbiety
Skrzypczak, Wiesławy Surdyk–Fertsch, Piotra Kaczmarka,
Wiesława Berendta, Małgorzaty Florysiak, Barbary Rochowiak,
Ewy Chudziak, Danuty Grzegorzewskiej, Edmunda Lubawego.
Pokazany został również króciutki filmik z występu Chóru
Harfa z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, który miał miejsce
1 lutego 2009 roku. W zadumie rozeszliśmy się do domów
pamiętając słowa ks. Jana Twardowskiego: ,,Spieszmy się kochać
ludzi, tak szybko odchodzą…”.
Stanisław Grzegorzewski

26

Siostry i bracia kurkowi podsumowali kadencję

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia. Fot. St. Grzegorzewski
26 lutego członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbyli swoje walne zgromadzenie o charakterze sprawozdawczo –
wyborczym.
Zgromadzenie rozpoczęło się tradycyjnie od odśpiewania „Hymnu Brackiego”. Obrady prowadził prezes KBS brat Krzysztof Jachna.
Sprawozdanie z działalności statutowej zarządu i Rady Brackiej przedstawił wiceprezes KBS brat Krzysztof Migasiewicz, a informację
o działalności finansowej i stanie finansów bractwa przedstawił skarbnik brat Adam Mroziński. Brat Stefan Kubiak, który przewodniczy
Komisji Rewizyjnej, poinformował o pracy komisji i wynikach kontroli finansowej bractwa. Sprawozdanie z pracy Sądu Honorowego
przedstawił jego przewodniczący, brat Andrzej Tatara.
Zgromadzenie członków bractwa przyjęło wszystkie sprawozdania bez zastrzeżeń, co skutkowało jednogłośnym wynikiem głosowania
nad udzieleniem absolutorium władzom statutowym KBS.
W związku z upływem kadencji dokonano też wyboru braci na funkcje przewidziane statutem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Skokach. Funkcję Chorążego Bractwa powierzono bratu Mikołajowi Koterasowi, Majorem - strażnikiem tradycji - został ponownie wybrany brat Krzysztof Jachna, gospodarzem strzelnicy wybrano brata Stanisława Gołembowskiego, a ks. proboszczowi Karolowi Kaczorowi
ponownie nadano funkcję kapelana.
Walne Zgromadzenie wybrało także delegatów na Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, który odbędzie się w tym
roku. Mandaty delegatów powierzono braciom: Krzysztofowi Jachnie, Krzysztofowi Migasiewiczowi i Adamowi Mrozińskiemu. Delegatami
rezerwowymi zostali bracia: Grzegorz Misiak i Andrzej Tatara.
Zgromadzeni jednogłośnie opowiedzieli się za przyznaniem Iwonie Migasiewicz i Martinowi Rudolfowi, przedstawicielowi zaprzyjaźnionego bractwa z niemieckiej gminy Bardowick, tytułu „Honorowego Członka Kurkowego Bractwa Strzeleckiego”. Zapadła również
jednogłośna decyzja o przystąpieniu KBS w Skokach do Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractw Kurkowych RP.
Uchwalono również preliminarz budżetowy i plan pracy na bieżący rok.
Zgromadzeni wyrazili solidarność z narodem ukraińskim walczącym z agresją rosyjską. Zebrano też dobrowolne datki na pomoc Ukrainie.
Tradycyjnie już spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem.
Stanisław Grzegorzewski.
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Sport i rekreacja
Drużyna nie składa broni
Trzy mecze wygrane, dwa remisy, 10 porażek i zaledwie
11 punktów w 15 meczach. To dorobek drużyny w rundzie
jesiennej 5. ligi Red Box. Zespół jest gotowy do poprawienia
bilansu.
Seniorska drużyna słynęła zawsze ze sporej liczby strzelonych
bramek, jednakże w poprzedniej rundzie zdobyła ich zaledwie 28
tracąc 37. Ani zarząd klubu, ani trener Dawid Jasiński, ani też
zawodnicy nie dopuszczają jednak do siebie myśli, że opuszczą
5. ligę.
- Po pierwszych meczach w rundzie rewanżowej będziemy widzieć jak zespół przepracował okres przerwy w rozgrywkach. Mam
świadomość, że drużyna odczuwała braki kadrowe na niektórych
pozycjach po odejściu chociażby Jakuba Ślósarczyka, czy Arkadiusza
Dereżyńskiego. Z tego poprzedniego składu pozostali jednak decydujący wielokrotnie o wyniku piłkarze i to na nich będziemy opierać
wyjściowy skład drużyny – mówi Wiesław Szczepaniak, prezes KS
Wełna Skoki. – Zarząd klubu zrobił wszystko, aby – zgodnie z oczekiwaniami trenera Jasińskiego – poszukać wzmocnień. To zadanie dotyczyło przede wszystkim podstawowego bramkarza, pomocnika
i napastnika.

- Samorząd wesprze finansowo projekt „Szatnia na medal”
i poważny problem zostanie rozwiązany – mówi W. Szczepaniak.
– Wierzę, że w przyszłym sezonie będziemy grać w gronie 5-cio
ligowców, a to zobowiązuje. Wyjaśniam jednocześnie, że zarząd klubu
ani na moment nie podważał pozycji trenera Dawida Jasińskiego.
Mamy zaufanie do jego wiedzy, umiejętności i zamierzeń. To nowoczesny typ trenera, który jest otwarty na własne szkolenie i na
metody treningowe. Pod jego okiem mogą rozwijać się młodzi piłkarze
wywodzący się z naszych grup juniorskich. Kilku z nich jest już
podstawowymi graczami. Dawid oferuje drużynie pewną stabilizację
w przygotowaniach, która przenosić się też będzie na działania klubu.
Trudne czasy wymagają nowych metod gospodarowania wszystkim,
czym klub i jego otoczenie dysponują – dodaje włodarz klubu.
Klub nie koncentruje się jedynie na drużynie seniorskiej.
Ruszyły już zapisy do grup dziecięcych i młodzieżowych
prowadzonych przez trenerów: Andrzeja Szczepaniaka
i Tomasza Woźniaka. Informacja o zapisach funkcjonuje na:
https://www.facebook.com/KS-Wełna-Skoki-OficjalnaStrona-262426384329028
- Szybkimi krokami zbliża się jubileusz 100-lecia KS Wełna Skoki.
Obchody planujemy w 2025 roku. Do tego czasu chcielibyśmy zrealizować kilka potrzebnych inwestycji. Liczymy na wsparcie władz
miasta i gminy oraz sympatyków klubu – dodaje prezes.
Już w kwietniu, wspólnie ze szkołą podstawową w Skokach
i Stowarzyszeniem Edukacyjnym TĘCZA zorganizowany zostanie
sportowy festyn rodzinny.
Franciszek Szklennik

- Drużyna będzie walczyć o awans w tabeli - mówi Wiesław
Szczepaniak. Fot. F. Szklennik
Kiedy powstawał ten tekst klub był jeszcze w trakcie ostatnich
ustaleń i trudno było pisać o konkretnych nazwiskach. Wiadomo
jednak, że do podstawowego składu linii obrony wraca Patryk
Sergiel i to jest dobra wiadomość dla drużyny.
- Nasza drużyna składa się przede wszystkim z zawodników
z terenu miasta i gminy. To łącznie 17 piłkarzy. Do tego dochodzi
sześciu zawodników z zewnątrz. Kompletując skład na rundę
rewanżową sięgnęliśmy po zawodników z Wągrowca i Akademii
Reissa – wyjaśnia prezes Szczepaniak.
Według jego słów zarząd klubu robi wszystko, aby zawodnicy
mieli komfort trenowania i gry. Dzięki staraniom samorządu
i burmistrza miasta i gminy realny będzie w tym roku remont
pomieszczeń klubowych. To konieczność, ponieważ stan szatni
i innych pomieszczeń tego wymaga.
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Zawsze wyjdziemy na boisko z wolą zwycięstwa

Dawid Jasiński jest optymistą przed sezonem. Fot. F. Szklennik
DAWID JASIŃSKI i drużyna ligowa Wełny Skoki
intensywnie przygotowywali się do rundy rewanżowej. O tym
wszystkim rozmawia z trenerem Franciszek Szklennik
Za drużyną i Tobą trudny sezon, który nie przysporzył wielu
punktów ligowych. Co było główną przyczyną niepowodzeń?
- Zgadza się, runda jesienna nie była dla nas łatwa. Cała runda
została poddana analizie, straciliśmy bardzo dużo bramek po
prostych błędach indywidualnych, które decydowały później o wyniku
spotkania. Czasami też brakowało nam szczęścia. Na 15 rozegranych
kolejek ligowych tylko raz przegraliśmy różnicą większą niż 2 bramki
(z Wiarą Lecha Poznań). W wielu spotkaniach nasza gra była lepsza
niż wynik i niestety tabela to pokazuje.
Grę w zespole zakończyli „żelaźni gracze”, którzy wielokrotnie decydowali o losach meczów. Czy to miało wpływ na
grę zespołu?
- Nie ma co ukrywać, że takich zawodników jak Kuba Ślosarczyk
czy Arek Derezynski łatwo zastąpić nie jest. Obaj co sezon dawali
gwarancje strzelonych bramek, wpisali się w historię tego klubu i ich
absencja w tej rundzie była widoczna.
W zespole pojawili się młodzi i obiecujący zawodnicy.
Jak oceniasz ich grę?
- Marcel Zachwyc, Adam Frąckowiak, Wojtek Skiba, Janek Fertsch
to młodzieżowcy, którzy spędzili już sporo minut na boisku. Pierwsza
dwójka najczęściej wybiegała w pierwszej jedenastce, a mieli wtedy
niespełna 18 lat.
Wiem, że testowałeś kilku nowych zawodników.
Czy podjąłeś już ostateczne decyzje o zakwalifikowaniu
nowych graczy i kto to jest?
- Potrzebowaliśmy wzmocnień i takie udało nam się zrealizować.
Do zespołu dołączy trzech nowych zawodników. Obserwujemy jeszcze
jednego zawodnika, decyzję co do jego przyszłości podejmiemy na
dniach. Cieszy nas również powrót Patryka Sergiela, który z pewnością

wzmocni linię defensywy.
Jakie pozycje w drużynie wymagają uzupełnienia
i wzmocnienia?
- Przyglądaliśmy się testowanym zawodnikom, okres przygotowawczy był długi, więc czasu na podjęcie decyzji też mieliśmy więcej.
Wierzę w to, że Zawodnicy, którzy do nas dołączą, pozytywnie wpłyną
na zespół. Kadrowo będziemy na pewno mocniejszym zespołem niż
w rundzie jesiennej. Szukaliśmy wzmocnień na pozycji 1, 4/5, 7/11, 9.
Rozstaliśmy się z Maciejem Duszyńskim (bramkarz) i Piotrem Reszelą
(pomocnik).
Rozegraliście w przerwie rozgrywek kilka spotkań sparingowych i drużyna pokazała moc. Czy można powiedzieć, że
klaruje się już styl gry zgodny z oczekiwaniami trenera?
- Do pierwszego meczu ligowego pozostały 2 tygodnie. Plan
przygotowań realizujemy jak na razie w 100 procentach. Jestem
bardzo zadowolony i zbudowany postawą zespołu. Wiemy, jaki mamy
cel i za wszelką cenę będziemy chcieli go zrealizować. Wierzę, że styl
gry będzie nie tylko ładny dla oka, ale przede wszystkim skuteczny.
Runda rewanżowa będzie rundą decydującą o pozostaniu
w gronie pięcioligowców. A zadanie nie będzie takie proste.
Czy drużynę stać na bezpieczny powrót do środka tabeli?
- Runda wiosenna z pewnością nie będzie łatwa. Zarówno my
jak i inne zespoły mają do zdobycia w każdym spotkaniu 3 punkty
i nikt nie będzie chciał też spaść z ligi. Nasz zespół stać w tej lidze na
wygranie meczu z każdym rywalem. Naszym celem będzie najbliższy
mecz i na tym będziemy się skupiali.
Czego dziś potrzeba drużynie, żeby mogła spokojnie
trenować i zdobywać ligowe punkty?
- W klubie niczego nam nie brakuje, atmosfera w zespole jest
również dobra. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze spotkanie,
chcemy dobrze zacząć rundę wiosenną, wierzę, że w tym wszystkim
pomogą nam również kibice, których już teraz zapraszam na mecz
z Lubuszaninem Trzcianka.
Dziękuję za rozmowę.
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Sport i rekreacja
Skoczanki wicemistrzyniami wielkopolski LZS
6 marca odbyła się Wojewódzka Zimowa Spartakiada LZS
w Przygodzicach pod Ostrowem. Drużyna piłki siatkowej, kierowana
przez jej kapitana KAMILĘ FREDRYCH, zajęła 2. miejsce.
W eliminacjach skoczanki pokonały drużynę z Chodzieży
i Ostrzeszowa. W finale musiały niestety uznać wyższość siatkarek
z Ostrowa.
Był to drugi tytuł wicemistrzowski w piłce siatkowej naszej
drużyny. W poprzednich latach zdobyły 2 brązowe medale i 1 srebrny.
W drużynie zagrały: Kamila Fredrych (k), Aleksandra Pigula,
Angelika Biniewska, Justyna Bukowska, Roksana Sobierajczyk,
Daria Agacińska.
Na tych samych zawodach nasz mieszkaniec Mirosław Piechocki
wygrał turniej wiedzy LZS broniąc tym samym tytuł z ubiegłego roku
i to po raz czwarty.

Zespół naszych wicemistrzyń. Fot. arch. UMiG

Karolina Stefaniak

W Rościnnie rywalizowali w „tysiąca”

Po raz 13. miłośnicy tej gry karcianej spotkali się w Rościnnie. Turniej był długo wyczekiwany przez graczy.
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Fot. Hubert Czarnecki
Jak relacjonuje główny organizator turnieju, Hubert Czarnecki, w zawodach wzięło udział 40 graczy. Karciane zmagania wygrał Michał
Szymaś, tuż za nim uplasował się Arkadiusz Zrobczyński, a trzecią pozycję zajął Waldemar Bratka. Co ciekawe, w turniejowe szranki
stanęły również trzy panie. Organizatorzy zapewnili profesjonalne sędziowanie i obsługę rejestracji wyników. Chętnych do gry było więcej
niż możliwej liczby uczestników, co podyktowane było panującą pandemią. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za udział i do
zobaczenia za rok.
Karolina Stefaniak
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Historia
Komunikat
Szanowni członkowie i sympatycy Koła Skoki Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, szanowni
Czytelnicy „Wiadomości Skockich”.
Zarząd Koła Skoki Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 uprzejmie informuje, że 28 stycznia nastąpiła
zmiana na stanowisku prezesa
organizacji. Z pełnienia tej funkcji,
z przyczyn osobistych, ustąpił dotychczasowy prezes Krzysztof
Jachna, zarząd zaś jednogłośnie
postanowił, aby obowiązki prezesa pełnił Adam Mroziński, od lat
aktywny członek naszego Towarzystwa, naszego Koła oraz członek
zarządu.
Na wniosek nowo wybranego
Adam Mroziński.
prezesa Adama Mrozińskiego
Fot. arch. prywatne
drugim wiceprezesem został
Krzysztof Jachna. W ten sposób korpus prezesów Koła Skoki
TPPW 1918/1919 pozostał taki sam i składa się z: prezesa
Adama Mrozińskiego oraz wiceprezesów: Iwony Migasiewicz
i Krzysztofa Jachny. Gwarantuje to dalszą spokojną działalność
na rzecz upamiętniania powstańczego czynu skoczan w powstaniu
wielkopolskim, o czym wszystkich Państwa zapewniają członkowie korpusu.

Nowe oblicze figury
Kilka tygodni temu zakończyły się prace przy figurze
Niepokalanego Serca Maryi stojącej w pobliżu skrzyżowania
ulic: Jana Pawła II - Wągrowieckiej - Kazimierza Wielkiego.
Pojawiły się też pytania o jej historię. Dzielimy się tym,
co wiemy. Data powstania tej rzeźby, ufundowanej przez
mieszkańców Skoków, nie jest dokładnie znana. Odnosząc się
do dat wypisanych na tablicy, można wnioskować, że 1946 to
rok jej postawienia, a 1950 dotyczy ogłoszenia przez papieża
Piusa XII dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny
(1 XI 1950 r.). Zdaje się to też potwierdzać informacja, że przed
II wojną światową w tym miejscu stał nieduży budynek
mieszkalny, podobno poważnie uszkodzony w styczniu 1945 roku
przez manewrujący na skrzyżowaniu radziecki czołg.

Zdjęcie z widokiem na figurę z kolekcji Jerzego Rosina (ok. 1960-70).
Dwanaście lat temu, we wrześniu 2009 r., postać Matki
Bożej „nabrała kolorów”. Inicjatorkami i fundatorkami tego
przedsięwzięcia były: Anna Słoma i Elżbieta Baranowska. Obie
panie własnym sumptem i własnoręcznie oczyściły cały pomnik
oraz pomalowały posąg. Pomocy udzielili także Ewa i Michał
Rosikowie. O kwiatowe dekoracje i znicze od lat dba Cyryla
Wicher. Figura usytuowana jest na działce gminnej i z inicjatywy
samorządu zasadzono rząd ozdobnych kann pomarańczowych.
Zdjęcie figury wykonane w 2016 roku.
Fot. Tomasz Sobalak

W tym roku zostały przeprowadzone prace, o których ich inicjatorka
Elżbieta Chojnacka mówi: Pierwszy
etap prac obejmował wyczyszczenie
figury, szlifowanie, usunięcie farby,
uzupełnienie brakujących elementów,
pomalowanie na oryginalny, pierwotny kolor, zabezpieczenie całości
specjalnymi środkami zabezpieczającymi przed szkodliwym
działaniem skutków atmosferycznych, wypełnienia ubytków
w cokole i podstawie, wykonanie granitowej okładziny cokołu
i postumentu figury, impregnacja całego postumentu oraz
odnowienia tablicy pamiątkowej.
W porozumieniu z władzami Gminy Skoki prowadzone są
prace nad oświetleniem figury. Dalszym etapem będzie zagospodarowanie najbliższego terenu. O wszelkich pracach i wią-żących
się z nimi kosztami będziemy informować na bieżąco. Osiemdziesięciu siedmiu darczyńców wpłaciło kwotę 20 555,00 zł.
Wszyscy oni mają prawo wglądu do dokumentacji związanej
z pracami remontowymi.

Uroczystość umieszczenia tablicy na cokole miała miejsce
w święto Bożego Ciała, 24 maja 1951 roku, kiedy proboszczem
był ks. Wiktor Joachimczak. W procesji z licznym udziałem
wiernych i orkiestry strażackiej brał udział ks. dr Władysław
Karasiewicz z Poznania. On też niósł Najświętszy Sakrament do
czterech ołtarzy.

Iwona Migasiewicz
TMMSiZ

Fot. Iwona Migasiewicz
(2021)

„W poprzednim wydaniu ukazał się tekst wspomnieniowy o śp. Annie Jachnie. Tytuł pochodził od redakcji”
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Przyroda
Nowe pakiety w programach rolno-środowiskowo-klimatycznych
w 2022 roku

W 2022 roku wprowadzone zostaną dwa nowe pakiety w programach rolno-środowiskowo-klimatycznych, które będą możliwe
do realizacji w gospodarstwie przez 1 rok:
- pakiet 8 – Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk – płatność 838 zł/ha,
- pakiet 9 – Retencjonowanie wody – 260 zł/ha.
Warunki do pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, które muszą być spełnione przy realizacji tego pakietu:
- zobowiązanie realizowane na TUZ położonych poza terenami Natura 2000,
- warunek posiadania co najmniej jednej sztuki zwierzęcia od 15 marca do 30 września z gatunku: bydło domowe, bawoły domowe, kozy,
owce lub konie.
Wymogi do pakietu 8 są następujące:
- zakaz tworzenia nowych, rozbudowy lub odtworzenia istniejących urządzeń melioracyjnych,
- zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych oraz przyorywanie, włókowanie, a także bronowanie w określonych terminach,
- ograniczenie nawożenia oraz stosowania środków ochrony roślin,
- częstość koszenia to dwa pokosy w ciągu roku,
- termin koszenia – od 1 czerwca do 30 września,
- zebranie i usuniecie skoszonej biomasy,
- pozostawienie nieskoszonego fragmentu łąki o powierzchni od 5-10 proc.
TUZ-y wchodzące w pakiet 8 będzie można również użytkować kośno-pastwiskowo, jak również pastwiskowo.
Pakiet 9. Retencjonowanie wody będzie mógło być realizowane na powierzchni, na której jest jednocześnie realizowane zobowiązanie
rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarze 2000 oraz pakietu 5. Cenne
siedliska poza obszarami Natura 2000 lub pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk.
Opracowała Beata Mączyńska
PZDR nr 5 z siedzibą w Gnieźnie-P.WĄG-5
Fot.cenyrolnicze.pl.
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Kultura
„Wiadomości” też młodych
ludzi

dla dzieci, miał odpowiedzieć: „tak samo jak dla dorosłych, tylko
lepiej”.
Proszę zatem o kontakt osoby zainteresowane wspólną
podróżą po świecie słowa i opisu. Swoje zgłoszenia i propozycje
przesyłajcie na adres: gazeta@gmina-skoki.pl lub za pośrednictwem Fb.
Publikujemy jeden z tekstów przesłanych do redakcji przez
wspomnianą wcześniej Karolinę Laube. Tekst zrobił na mnie
olbrzymie wrażenie.
Franciszek Szklennik, redaktor naczelny

Pomarańcza

Redakcja „Wiadomości Skockich” zaprasza dzieci, młodzież
i tych, którzy weszli w dorosłość do tworzenia swojego kącika
na łamach naszego miesięcznika. Mamy świadomość, że dziś
bliższy Wam jest Internet, który zastępuje i książkę, i gazetę.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie temu, abyście uczestniczyli
w redagowaniu lokalnego periodyku. Chcemy prezentować
Wasze teksty, które dotyczą wzajemnego komunikowania
się mieszkańców miasta i gminy, Wasze próby literackie
i dziennikarskie. Jesteście znaczącą częścią lokalnej społeczności,
macie lub wkrótce będziecie mieli swoje wyborcze uprawnienia.
Przed Wami możliwość funkcjonowania w samorządzie i organizacjach pozarządowych. Nikt nie powiedział, że wszystkie
obszary ludzkiej aktywności są już w pełni zagospodarowane.
Do tej pory byliśmy jakby we własnym gronie. Teraz mamy
gości z nękanej wojną Ukrainy. Może być tak, że część z nich
zostanie u nas na dłużej. Oni potrzebują nas, a my potrzebujemy
ich we wspólnym komunikowaniu się i budowaniu nowego
lokalnego obrazu.
Gotowość wsparcia redakcji w pracy z osobami chętnymi do
tworzenia tekstów dla „Wiadomości Skockich” wyraziła skoczanka
Karolina Laube, studentka polonistyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, która ma tzw. „lekkie i dobre pióro”.
Chęć współpracy z zespołem młodej redakcji wyraziła Wiesława
Surdyk–Fertsch, doświadczona nauczycielka i metodyk, Elżbieta
Skrzypczak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Skoki, która też zaproponowała bibliotekę jako miejsce naszych
roboczych spotkań.
Wasz udział w zespole zostanie wzbogacony o możliwość
uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich i twórczych
prowadzonych przez znakomitych specjalistów z poznańskich
uczelni i ośrodków kulturotwórczych. Tu, w Skokach mamy
również znakomitych nauczycieli – polonistów oraz pisarzy.
Świat dorosłych jest ciekawy, o ile nie zapomną oni o świecie
swoich następców. Walt Disney zapytany o to, jak się robi filmy

Fot. Orange Peeled by Timothy Jones
Pomarańczowa bariera chroniąca przed światem niczym
płaszcz otulająca jej krągłe, jędrne kształty. Czy to sama,
czy z czyjąś pomocą, zsuwa z siebie twardą osłonę, odkrywając
przed nami swoje wnętrze; ukazując miękką stronę swej natury.
Lekko chropowata skóra opada na zimny blat, zwijając się
z powrotem w kręgi, jak gdyby chciała uciec od chłodu drewna
i powrócić na barki swej właścicielki. Ona jednak niewzruszona,
z dumą prezentuje nierówną powierzchnię cienkiej, przezroczystej skóry, naznaczonej białymi żyłkami. Jak kobieta, prezentująca przed nami swe prawdziwe piękno; słodkie sekrety.
Za nią nieśmiałe, ukryte na drugim planie, stoją dwie inne
panie. Wytoczyły się z mroku. Jeszcze nie zrzuciły swoich
płaszczy. Wciąż odziane w nieprzyjazną, gorzką warstewkę,
ukrywają przed nami piękno, jakie skrywa ich wnętrze. Udają,
że nie posiadają miękkich i czułych miejsc, w które łatwo je zranić.
Lekko chropowate odzienie szczelnie opina ich pulchne ciała.
Skutecznie dotrzymują tajemnicy ich delikatnych serc.
Oglądają z niesmakiem, jak ich siostra bezwstydnie pozbywa
się kolejnych płatów grubej skóry, za którą chowała się od
urodzenia. Ona jednakże ignoruje oburzenie innych, nie zważa na
chłód otoczenia. Niczym zaklęta, zdziera z siebie kolejne kawałki
ubrań. Jej pomarańczowa dusza, lśni dumnie w delikatnych
promieniach słońca.
Karolina Laube
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Kultura
MUZA MUSI ZASTAĆ
TWÓRCĘ PRZY PRACY
Moja pierwsza rozmowa z Justyną Mietlicką miała miejsce
w lipcu ubiegłego roku, tuż po ukazaniu się debiutanckiej
książki pt. „Mistral”. Podczas rozmowy pojawiła się informacja, że autorka pracuje nad kolejną książką i wtedy nie
chciała zdradzić jej tematu. Dowiedziałem się jednak, że będzie
książką osadzoną bardziej lokalnie i wręcz ze skockim akcentem.
Teraz faktem jest już książka pt. „Maestro”, która ukazała się
w 2021 roku. Umówiłem się z autorką, że o jej książkach porozmawiamy z Czytelnikami podczas spotkania autorskiego, kiedy
będą możliwości rozmowy w szerszym gronie osób. Warunki
wyznacza niestety pandemia. Okazja do kolejnego spotkania
była wyborna – 3 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Pisarza i Pisarki, ustanowiony w 1921 roku przez PEN Club. To,
że spotkanie autorskie mogło się odbyć w takim dniu, to zasługa
Elżbiety Skrzypczak, dyrektorki Biblioteki Publicznej Miasta
i Skoki oraz jej zespołu.
„Mistral” jest zbudowany na kanwie kryzysu w związku Rity
– zakochanej w sztuce i Huberta, który prowadzi firmę założoną
przez jego teścia. Hubert planuje wyjazd do Marsylii i raczej bez
towarzystwa swojej żony. Ona, powodowana podejrzeniem,
że mąż ma tam zaplanowane spotkania nie tylko w sprawach
biznesowych powoduje, że jadą tam razem. Już na miejscu
pojawia się przy nich dawny znajomy. I…nic nie jest już takie samo
jak dawniej. Kto i jaką grę prowadzi? Odpowiedź na to znajduje
się i w książce. I w życiu. Bo „mistral”, to „wiatr mistrz”. Od słowa
„Maestre”.

Spotykamy się w Skokach, choć nie bywa tu Pani
codziennie.
- Skoki to bardzo miłe miasteczko, a sytuacja powoduje, że
dzielimy swój czas między Poznaniem i Skokami. Ja tu chętnie
przyjeżdżam. Oprócz walorów tego miasta przyciąga nas tu weekend.
Te ciągłe przyjazdy powodują, że nie zdołaliśmy Poznania tak dobrze
poznać. Nie spodziewałam się nigdy, że będziemy żyć tak trochę „na
walizkach”. Napisałam w swojej notce autobiograficznej, że mieszkam
w Poznaniu, ale nigdy się nie wyprowadziłam ze Skoków.
Nie nadaje się Pani do życia na bezludnej wyspie?
- Zdecydowanie nie. Ja za bardzo kocham ludzi, żeby wieść życie
Robinsona Crusoe. Są chwile, kiedy sobie urządzam jednak taką
„bezludną wyspę” kiedy zamykam drzwi od pokoju i wszyscy wiedzą,
co się dzieje. Jednakże chcę zawsze mieć przeczucie, że kiedy otworzę
drzwi od mojej wyspy, to tuż za nimi zastanę gwar i będą tam potrzebni
mi ludzie. To zawdzięczam mojej mamie, która spowodowała, iż nasz
dom jest iście włoski – przetaczają się tu tłumy ludzi. Przy mojej
wyspie powinien zawsze cumować taki statek, na pokładzie którego
mogłabym szybko wrócić do ludzi.
Czy przypuszczała Pani kiedyś, że zacznie Pani pisać?
- O tym, że chcę pisać książki, wiedziałam od zawsze. Podporządkowałam temu wszystkie wybory dotyczące edukacji i studiów.
Studia zresztą przeciągałam w nieskończoność. A kiedy wreszcie je
skończyłam zamiast usiąść przy biurku, zaczęłam pracować w biznesie.
Być może liczyłam na to, że pragnienie pisania wyblaknie i przestanie
być aktualne. Jest taka teoria, że jeśli chcesz zostać pisarzem, ale nie
jesteś pewien, to powinieneś zacząć robić inne rzeczy i obserwować,
czy tamto pragnienie cię opuści. Naprawdę się starałam, ale jednak
mnie nie opuściło i w końcu po prostu postanowiłam zmierzyć się
z tym wyzwaniem.
Czy istnieje uniwersalna recepta na to, jak się pisze książki?
- Wbrew pozorom nie ma w tym chyba nic efektownego. To jest
normalna praca. Siadam i piszę, przepisuję, poprawiam. Jest w tym
jednak pewien moment niesamowity, który nie przychodzi z niczego.
Otóż, jak mawiał Picasso: „muza musi zastać twórcę przy pracy”.
Akcja „Mistrala” dzieję się Marsylii. Była tam Pani?
- Od początku wiedziałam, że historia, którą chcę opowiedzieć musi
się dziać w szczególnym miejscu. Byłam przekonana, że to nie może
być Polska. Jestem kiepska w podejmowaniu decyzji i prawdopodobnie
minęło kilka tygodni zanim zdecydowałam, że to będzie właśnie
Marsylia. A kiedy podjęłam decyzję, okazało się, że nagle wszystko
zaczęło pasować i zobaczyłam swoją bohaterkę właśnie tam. Nigdy
nie byłam w Marsylii, więc pisanie o tym mieście stanowiło wyzwanie.
Na szczęście uwielbiam się uczyć, zatem poznawanie Marsylii oprócz
tego, że zajęło mi bardzo dużo czasu, było przede wszystkim ogromną
frajdą. Poza tym mogłam w nieskończoność odwlekać pisanie. Były
dni kiedy wmawiałam sobie, że ciągle za mało wiem i zamiast pisać
cały dzień czytałam o tym mieście.

Fot. arch. J. Mietlickiej
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Co było inspiracją do „Mistrala”? Historia wymyślona,
zaobserwowana?
- Pisanie tej książki zaczęło się od bohatera, a raczej bohaterki.
Reszta ułożyła się sama. Nie kradnę wątków z czyjegoś życia. A tym
bardziej nie piszę książek o sobie, bo byłyby bardzo nudne.
Po co w książce pojawia się „artystyczna” dusza? Czy
dlatego, żeby utrwalić pogląd, że jej więcej wybacza, że jest
inna niż pozostali?
- Artyści i ludzie, którzy kochają sztukę są dla mnie źródłem
inspiracji. To zwykle bardzo ciekawe osobowości, „kolorowe ptaki”,
ludzie niezbyt praktyczni, może za bardzo skupieni na sobie, żyjący
w niestandardowy sposób, często wyprzedzający swoje czasy, łamiący
konwenanse i przez to właśnie, jak myślę, bardzo ciekawi. Uważam, że
z bohaterami książek jest zupełnie inaczej niż z ludźmi w prawdziwym
życiu. Najciekawsi są ci skomplikowani, trudni, obciążeni jakimś
bagażem. Ludzie, którzy są poprawni, uczciwi, dobre matki, dobrzy
ojcowie, poprawne małżeństwa - to się sprawdza w życiu, ale
w książkach niekoniecznie. Oczywiście są pisarze, którzy potrafią
w cudowny sposób opisywać prozę codziennego życia, ale ja chyba do
nich nie należę.
Jak Pani przyjęła słowa krytyków literackich, (chociażby
Jarosława Czechowicza) którzy - co ich prawem i chlebem wskazali na słabsze momenty w treści książki?
- Książki powstają po to, żeby je czytać i, żeby o nich mówić.
To miłe, kiedy ktoś postanawia napisać kilka słów o pracy autora.
Jarosław Czechowicz jest znanym krytykiem i bardzo się cieszę, że
znalazł czas, żeby przeczytać akurat „Mistral”. Bardzo to doceniam.
Na pewno nie jest tak, że jakieś recenzje spędzają mi sen z powiek.
Jeśli krytyka jest konstruktywna, to przyjmuję ją z pokorą. Jestem
typem ucznia więc bardzo pokornie podchodzę do kierowanych pod
moim adresem ocen. Tym bardziej jeśli recenzję pisze ktoś, kto czyta
literaturę fachowo. Jeśli w recenzji są słowa także krytyki, to są dla
mnie inspiracją, żeby napisać kolejną, lepszą książkę i kolejną jeszcze
lepszą… Nie wiem jakim sposobem akurat moja książka trafiła do rąk
pana Czechowicza, ale jak go spotkam, to zapytam o to.
„Mistral to niewiarygodnie wciągająca i zmuszająca
do refleksji powieść, perfekcyjne połączenie wątków
obyczajowych z wyjątkowością sztuki. Historia prowadzi do
zaskakującego finału... Bo gdy wieje wiatr, wszystko się może
zdarzyć”. To fragment jednej z recenzji…

Po ukazaniu się kolejnej książki Justyny Mietlickiej pt.
„Maestro” w mediach ukazały się zarówno recenzje jak
i opinie czytelników. Powieść obyczajowa, co zapowiadała
wcześniej autorka, toczy się w świecie artystycznym. Bohater
książki „Maestro” przewija się w wielu wątkach, które są ze
sobą powiązane. Akcja książki dzieje się bardziej lokalnie, bo
w Poznaniu, ale ze skockim wątkiem.
„Maestro” nie jest jednak opowieścią o muzyce, lecz
o brutalnym świecie, który został skontrastowany ze światem
„artystycznym”. „Czasami potrzebne jest trzęsienie ziemi, żeby
wszystko wróciło na swoje miejsce”. To cytat z jednej z recenzji.
Książka traktuje o tym, jak szybko i niekiedy niespodziewanie
świat ludzi, w tym przypadku Jerzego, może zostać skonfrontowany z prawdziwym życiem, jak szybko rozwiane mogą zostać
wszelkie iluzje i że powrót ze świata „który mi się należy” może
nie być przyjemną podróżą. Bywa, że zabraknie wtedy pomocnej
dłoni. Swoją rolę w tym odgrywają media, bo one są źródłem
„pokarmu” dla każdej społeczności. Tym bardziej, im bardziej
dotknięte jest ono chęcią do posługiwania się informacjami,
nawet nieprawdziwymi. W dobie chęci swoistego odwetu za
swoje położenie ludzie gotowi są sięgnąć po każde narzędzie.
Na okładce książki widzimy opuszczoną kurtynę. Dla widzów
spektaklu ważne jest i to, co zobaczą po jej podniesieniu, i to, co
dziać się będzie dalej, gdy została opuszczona.
Na blogu Lady Pasji pojawiły się słowa: „Szarości, niejednoznaczności, nieścisłości… to odcienie dominujące w tej
książce. Ludzie bez skazy tu nie funkcjonują, mamy za to paletę
win, wachlarz mniejszych i większych grzechów przeciwko
drugiemu człowiekowi. Ta książka zachwyca subtelnością
w ukazywaniu podłości świata”.
„Książka J. Mietlickiej pt. „Maestro” to ciekawa pozycja.
Wyróżnia ją dobrze przemyślana, nieszablonowa fabuła.
Opowiada o pasji, muzyce i życiu w blasku fleszy. A także o szarej
rzeczywistości, do której trzeba wrócić po opuszczeniu kurtyn”.
(fragment kolejnej recenzji).
Justyna Mietlicka przyznała się podczas spotkania
w Bibliotece, że pracuje już nad kolejną książką, ale zdradziła
tylko tyle, że główną areną zdarzeń w niej opisanych jest Poznań.
Franciszek Szklennik

- Oczywiście wspaniale jest słyszeć, że książka zrobiła na kimś
wrażenie. Dostawałam i nadal dostaję zdjęcia od Czytelników, a im
często towarzyszą bardzo miłe słowa. Prawdziwym zaskoczeniem
była dla mnie reakcja skoczan. Zawsze wiedziałam, że mieszkają tutaj
wspaniali ludzie. Cieszę się, że wielu z nich znam osobiście.
Pani debiutancka książka jest: romansem, dramatem
psychologicznym, czy też… ?
- Nie piszę gatunkowo. Gatunek ma zawsze jakiś szablon, a moim
zdaniem szablony krępują wyobraźnię. „Mistral” na pewno nie jest
romansem, chociaż taki potencjał niewątpliwie tkwi w tej historii.
Nie jest też kryminałem. Jak już wspomniałam, buduję historię wokół
bohatera i pewnie dlatego najbliżej jej jest do powieści obyczajowej
z wątkiem psychologicznym.
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Seniorzy, zdrowie
IX edycja projektu prozdrowotnego

Panie uczestniczące w zajęciach pilates. Fot. K. Stefaniak
Gmina Skoki powierzyła Stowarzyszeniu Edukacyjnemu TĘCZA realizację zadania w ramach otwartego konkursu ofert.
7 lutego w budynku szkoły w Lechlinie spotkały się osoby 50+ z terenu naszej gminy podczas zajęć pn. „Zdrowy kręgosłup”, rozpoczynając
tym samym udział w najnowszym projekcie pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja IX”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie
Edukacyjne TĘCZA. Wysokość środków finansowych przekazanych przez Gminę Skoki na zadanie z zakresu „Działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” wynosi 45 tys. zł.
Tegoroczny projekt obejmuje szereg działań rekreacyjno-sportowych i prozdrowotnych, w tym: pilates, zdrowy kręgosłup, profilaktykę
żywienia, marsze nordic walking, rajdy rowerowe, profilaktykę zdrowotną.
W lutym ruszyły także zajęcia pilates, które odbywają się w Skokach oraz warsztaty kulinarne, które prowadzone są w szkole w Lechlinie.
O uruchamianiu pozostałych zajęć będziemy informować na bieżąco. Wszelkich bliższych informacji udziela Sławomira Kędziora, koordynator
projektu pod numerem telefonu 691 478 843.

Ćwiczenia są ważnym elementem dbałości o zdrowie.
Fot. J. Tomczak

Ważną sprawą dla seniorów jest właściwe odżywianie.
Fot. J. Tomczak
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Czysta Gmina
Spółka wodna realizuje
ważne zadania
22 lutego br. w Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie odbyło
się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej.

który jednogłośnie został zatwierdzony przez członków Gminnej
Spółki Wodnej. Na zebraniu podjęta została również uchwała
o podwyższeniu składki melioracyjnej do kwoty 37,00 zł od 1 ha
gruntów rolnych.
Przewodniczący zarządu zwrócił uwagę na trudną sytuację
w sektorze rolnictwa spowodowaną anomaliami pogodowymi,
które niosą liczne lokalne podtopienia lub susze. Wobec takiej
sytuacji coraz ważniejszą rolę odgrywają prawidłowe stosunki
wodne w glebie oraz potrzeby funkcjonowania spółki wodnej.
Jego zdaniem składki melioracyjne winny być traktowane jako
forma obowiązkowa gwarantująca prawidłowe funkcjonowanie
całego systemu melioracyjnego.
Obecny na zebraniu Tadeusz Kłos, burmistrz miasta i gminy,
podkreślił znaczenie spółki na terenie gminy. Zapewnił również,
że samorząd, w miarę możliwości budżetowych, będzie udzielał
spółce wsparcia finansowego.
W ostatnich latach niezwykle poważną sprawą stała się
ochrona przeciwpowodziowa, melioracje czy prowadzenie
racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. Gminna
Spółka Wodna w Skokach, pomimo trudności technicznych,
organizacyjnych i finansowych, stara się realizować zamierzone
plany i reagować na wszelkie zgłoszenia mieszkańców.
Adrianna Urbaniak

Zarządowi spółki wodnej przewodniczy
radny Stanisław Janecko. Fot. A. Urbaniak
Stanisław Janecko, przewodniczący zarządu Gminnej Spółki
Wodnej, przedstawił sprawozdanie dotyczące zrealizowanych
w 2021 roku zadań rzeczowych i finansowych z zakresu melioracji
wodnych. Za zaplanowaną w budżecie kwotę 192 570,00 zł dokonano bieżących i głównych prac melioracyjnych na łącznym
obszarze 250 ha, a wartość 181 869,64 zł, co stanowiło 94,44 %
budżetu. Niestety, z powodu konieczności wykonania dużej ilości
napraw drenarskich, nie wszystkie zadania konserwacji rowów
szczegółowych zostały wykonane.
Krzysztof Woźniak, kierownik Gminnej Spółki Wodnej w Skokach, przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji zadań
z udziałem dotacji. W 2021 r. spółka pozyskała środki na realizację
zadań: z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 53 262,00 zł,
z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego – 30 762,10 zł, z Gminy Skoki – 65 000,00 zł, ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
– 9 309,00 zł oraz składki melioracyjne – 122 479,30 zł.
Posłużyły one do konserwacji 14 270 m rowów oraz naprawy
urządzeń drenarskich o długości 2 585 m na obszarze 250 ha
gruntów.
Gminna Spółka Wodna w Skokach realizuje również usługi
zlecone przez inne podmioty. Do najważniejszych z nich należy
utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w pasie
gazociągu tranzytowego, zlecona w ramach wieloletniej umowy
przez Europol Gaz w Warszawie a także prace zlecane przez
urząd miasta i gminy.
W 2021 roku na rzecz miasta wykonane zostały roboty
awaryjne na rowach będących własnością Gminy Skoki w:
Jabłkowie, Lechlinie, Rejowcu i Sławie Wielkopolskiej. Wykonano
udrożnienia i naprawy przepustów drogowych w Lechlinie
i Bliżycach. Spółka dbała o czystość i porządek na terenach
zielonych przy plaży nad J. Włókna w Potrzanowie oraz nad
stawami w: Rejowcu i Szczodrochowie.
Uczestnikom zebrania przedłożono plan robót na
urządzeniach wodno – melioracyjnych do wykonania w 2022 r.,

W Sławicy powstaje wodociąg

Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc rozpoczął budowę
trzeciego etapu sieci wodociągowej w Sławicy. Wykonany
zostanie wodociąg o długości 5 341 m oraz 251 przyłączy
wodociągowych.
Koszt inwestycji to 849 403,00 zł. Gmina Skoki pozyskała na
to zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu
Polski Ład w kwocie 806 933,00 zł, czyli 95 proc. wartości zadania.
Realizacja robót ziemnych w wąskich drogach wiąże się
z utrudnieniami w dojeździe do nieruchomości. Każdy wykonany
odcinek wodociągu przed jego zasypaniem musi być poddany
w stanie odkrytym próbie szczelności i zinwentaryzowany geodezyjnie. Korzyści wynikające z wodociągu będą jednak stanowiły
o poprawie komfortu mieszkańców.
Zakończenie prac planuje się w połowie czerwca i po tym
fakcie mieszkańcy będą mogli budować własne przyłącza na swój
koszt, na odcinku od granicy pasa drogowego do nieruchomości.
Zamiar wykonania własnego przyłącza należy zgłosić do
użytkownika wodociągu, którym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, który wyda warunki techniczne, zamontuje wodomierz oraz zawrze umowę na sprzedaż wody.
Adam Zdanowski
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach poszukuje pracownika
na stanowisko MONTER SIECI WOD.-KAN.
Opis stanowiska:
• eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dokonywanie bieżących przeglądów, konserwacji, napraw,
• usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych,
• budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe – preferowane kierunki: instalacyjny w branży sanitarnej (wod.-kan.), budowlany lub
mechaniczny,
• prawo jazdy kat. B, B+E (ważna kwalifikacja zawodowa),
• gotowość pracy w systemie zmianowym,
• umiejętności: praca w zespole, sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność, chęć rozwoju.
Mile widziane:
• mile widziane uprawnienia na koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowe,
• mile widziane doświadczenie w branży bądź pokrewnej,
• mile widziane uprawnienia SEP 1-3 kV w zakresie dozoru i eksploatacji.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pakiet socjalny.
Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres e-mail: bok@zwikskoki.pl lub pocztą na adres: Zakład Wodociągów
i Kanalizacji, ul. Jana Pawła II 43b, 62-085 Skoki, z dopiskiem „Monter sieci wod.-kan.”
Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji na stanowisko Monter sieci wod.-kan. prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą przy
ul. Jana Pawła II, 62-085 Skoki, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia
2017 r.”
Jeśli Pan/Pani wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie
dodatkowej klauzuli o treści:
„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach moich danych osobowych
na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji”.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Jana Pawła II 43b, 62-085 Skoki.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w ZWiK Skoki: bok@
zwikskoki.pl
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne oraz pozostaje bez wpływu na wynik postępowania rekrutacyjnego.
Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane nie będą udostępnione innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie postępowania rekrutacyjnego. Cofnięcie zgody skutkuje
wyłączeniem Pani/Pana kandydatury w kolejnych etapach rekrutacji.
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PSZOK
SKOKI ul. Rogozińska 10 A

czynny w dni robocze
środa 10:00-15:00
piątek 12:00 - 17:00
sobota 8:00 - 13:00

PUNKT
SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA
ODPADÓW
KOMUNALNYCH

PSZOK to miejsce, do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki w ramach wnoszonej opłaty
za gospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (opakowania
po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach),
przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
odpady medyczne wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),
zużyte akumulatory i baterie,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny sprzęt gospodarstwa domowego),
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
UWAG A!
zuży te op ony z
(wyłącznie niezanieczyszczone frakcje odpadów budowalnych
pojazdów o do
puszcz alne j
masie całkow it
ej do 3,5 t – z za
np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy),
st rzeżeniem ,
że limit rocz ny op
odpady tekstyliów i odzieży.
on
w
yn
osi
do 4 sz tuk na ro
k na nier uchomoś
ć.

DZIAŁKI REKREACYJNE
szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach),
przeterminowane leki i chemikalia,
odpady medyczne wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny sprzęt gospodarstwa domowego),
zużyte akumulatory i baterie,
odpady tekstyliów i odzieży.

UWAG A!

niem,
ogabary towe – z zastrzeże
meble i inne odpady wielk
kg na rok na nieruchomość
że limit roc zny wynosi do 250

UW

AG A!
zuży te op ony z
pojazdów o do
puszcz alne j
masie całkow it
ej do 3,5 t – z za
st rzeżeniem ,
że limit rocz ny op
on w ynosi do 2 sz
tuk
na rok na nier uc
homość

UWAG A!

odpady budow lane i rozbiórkowe stanow iące odpady
komunalne (wyłącznie niezanieczyszczone frakcje
odpadów budowalnych np. ceramika, czysty gruz
ceglany i betonowy) - z zastrzeżeniem, że limit roczny
wynosi do 100 kg na rok na nieruch omość

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

(Rodzinne Ogrody Działkowe, sklepy, biura, szkoły, przedsiębiorstwa, restauracje, itp.)

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych.

