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START 
Biblioteka w Skokach

IX RAJD 
ROWEROWY
mocno terenowy
w NIEZNANE    

Dwie trasy:
- godz. 9:00

SPORTOWA - szybkie tempo 
50 km 

- godz. 10:00
REKREACYJNA 

23 km
powrót - zdziwisz się jak mało km ;-) 

zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

regulamin:
www.gmina-skoki.pl

ZAPISY od 1 do 31 marca lub wyczerpania się miejsc
turystyka@gmina-skoki.pl 
(z podaniem trasy i miejscowości zamieszkania)
(Limit miejsc nie dotyczy mieszkańców gminy Skoki) 

4 kwietnia
sobota
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ZIMOWA BIBLIOTEKA 
DZIECIĘCEJ DOCIEKLIWOŚCI

Nie bez powodu, dociekliwym, nazwaliśmy tegoroczny zimowy wypoczynek. Dzieci zadawały tak dużo wnikliwych pytań, stawiając na akuratność 
i precyzyjność odpowiedzi, że inaczej nazwać tejże sumienności się po prostu nie dało. Program półkolonii na owe dociekanie nie pozostawał obojętnym. 
Przysporzył wiedzy, przygody, doświadczeń, aktywności i inspiracji. Byście wiara musieli widzieć ten kintop w bimbie! Niezapomniane turystyczne przeżycie 
w zabytkowym tramwaju angażowało z powodzeniem wszystkie dziecięce zmysły. Czekoladowe serce Poznania, najsłodsza Goplana, dała dzieciom możliwość 
uzyskania Dyplomu Mistrza Czekoladowego. Dużą dawkę pozytywnych emocji dostarczyło młodzieży latanie w poznańskim FLYParku. Kreatywność manualną 
rozwinęły warsztaty slajmowe i malowania metodą ebru oferowane przez Annę Wieczorek. Pokaz tworzenia słodyczy i własnoręczna produkcja lizaków, spo-
tkanie z Doktorem Dolittle, gra w kręgle w Niku Bowling oraz szaleństwo w urwisolandii dopełniły całości wypoczynku. 

W dwóch turnusach zimowych półkolonii uczestniczyło łącznie 150 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Dziećmi opiekowali się wykwalifikowani pedagodzy i in-
struktorzy. Organizatorem wypoczynku była, po raz czternasty, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach.

Elżbieta Skrzypczak
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W ramach budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2020 zaplanowano  
realizację inwestycji i zadań o charakterze inwestycyjnym o łącznej  
wartości 5 141 000,00 zł, w tym:

1. W Dziale: Rolnictwo i łowiectwo – 530 000,00 zł, w tym:
- Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościnno, Potrzano-

wo) – 80 000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do 

Poznania – 450 000,00 zł.
2. W Dziale: Transport i łączność – 1 090 000,00 zł, w tym: 

- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych – 30 000,00 zł;
- Przebudowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach – 150 000,00 zł;
- Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 li-

nii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz – 100 000,00 zł;
- Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje – 150 000,00 zł; 
- Przebudowa drogi pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach 

– 300 00,00 zł;
- Budowa chodników i utwardzenie terenu przy wiatach przystankowych 

na terenie miasta i gminy – 20 000,00 zł;
- Budowa chodnika i oświetlenia drogowego w Rościnnie – 280 000,0 zł;
- Budowa chodnika w Pawłowie Skockim – 20 000,00 zł;
- Zakup wiat przystankowych – 10 000,00 zł;
- Budowa ciągów pieszo – rowerowych Skoki - Sława Wlkp.; Sława Wlkp. – 

Rejowiec; Skoki – Roszkowo – 30 000,00 zł.
3. W Dziale: Gospodarka mieszkaniowa – 200 00,00 zł, w tym:

- Modernizacja budynku mieszkalnego Rejowiec 11 – 100 000,00 zł;
- Modernizacja budynku mieszkalnego Potrzanowo 51/2 – 50 000,00 zł;
- Adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku Sława Wlkp. 8 – 50 000,00 zł.

4. W Dziale: Administracja publiczna – 74 000,00 zł, w tym:
- Zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze 

w Urzędzie Gminy – 45 000,00 zł;
- Zakup UPS do serwerowni UMIG – 4 000,00 zł;
- Budowa Strategii Miasta i Gminy Skoki – 25 000,00 zł. 

5. W Dziale: Różne rozliczenia – 800 000,00 zł, w tym:
- Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku 

– 800 000,00 zł.
6. W Dziale: Oświata i wychowanie – 115 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja ogrodzenia szkolnego w Rejowcu – 15 000,00 zł;
- Modernizacja budynku przedszkola w Skokach – 100 000,00 zł.

7. W Dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 724 500,00 zł, 
w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach - rejon ulic: Falista, Dojazd, Gór-
na, Okrężna – 500 000,00 zł;

- Budowa wodociągu na terenie działek H. Cegielskiego w Skokach – 150 
000,00 zł;

- Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulic Polnej i Antoniew-
skiej w Skokach – 300 000,00 zł;

- Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul. Parkowej w Skokach 
– 40 000,00 zł;

- Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. 
Piaskowej a Kazimierza Wielkiego w Skokach – 220 000,00 zł;

- Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych – 20 000,00 zł;

- Zakup i montaż altany śmietnikowej na placu targowo – parkingowym 
w Skokach – 10 000,00 zł;

- Wykonanie dokumentacji przygotowawczej inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska – 5 000,00 zł;

- Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych 
źródeł energii – 40 000,00 zł; 

- Budowa oświetlenia w północno – wschodniej części miasta pomiędzy 
ul. Kościuszki a ul. Antoniewską – 400 000,00 zł;

- Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, 
transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest – 35 000,00 zł;

- Most radiowy WiFi Rynek – Targowisko Internet – monitoring – 4 000,00 
zł.

8. W Dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 124 000,00 zł, 
w tym:

- Modernizacja świetlicy w Kakulinie – 15 000,00 zł;
- Budowa wiaty rekreacyjnej w Jabłkowie – 18 000,00 zł;
- „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych wo-

jewództwa wielkopolskiego – 80 000,00 zł;
- Dotacja dla Biblioteki na zakup sprzętu elektronicznego – 11 000,00 zł.

9. W Dziale: Kultura Fizyczna – 484 000,00 zł, w tym:
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo – rekreacyjnych – 

30 000,00 zł;
- Budowa piłkochwytów/ ogrodzeń boisk na terenie Gminy – 20 000,00 zł;
- Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” 

w Skokach – 400 000,00 zł;
- Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw – 30 000,00 zł;
- Most radiowy WiFi – plac zabaw ul. Antoniewska – Umig Internet – mo-

nitoring – 4 000,00 zł.
       

Edmund Lubawy

Zadania Publiczne w 2020
Na początku roku zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolonta-

riacie zostały rozstrzygnięte konkursy na realizację następujących zadań 
publicznych skierowanych do mieszkańców Skoków w 2020 roku:

- Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. 
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przedsię-
wzięć sportowych i rekreacyjnych” realizowane przez Stowarzyszenie pn. KS 
Wełna w Skokach - wartość zadania: 170 620,00 zł (dofinansowanie Gminy 
Skoki 155 000,00 zł). Szczegóły dostępne na profilu Wełna Skoki - oficjalna 
strona na Facebooku. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć 
- szczególnie skierowaną do najmłodszych mieszkańców Gminy po numerem 
telefonu 604 079 195.

-  Zadanie z zakresu Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i spo-
łeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. 
„W zdrowym ciele zdrowy duch - edycja VII” realizowane przez Stowarzysze-
nie Edukacyjne Tęcza z siedzibą w Jabłkowie  – wartość zadania: 45 000,00 
(zadanie w całości finansowane jest przez Gminę Skoki). Serdecznie zapra-
szamy do zapoznania się z ofertą skierowaną do „seniorów” z terenu Gminy. 
Szczegóły na plakatach oraz pod numerem telefonu 691 478 843.

- Zadanie z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego pn. „Prowadzenie orkiestry dętej oraz nauka gry na instrumentach” 
realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skokach - wartość zadania 
97 830,00 (dofinansowanie Gminy Skoki to 90 000,00 zł.) Serdecznie zapra-
szamy osoby bez ograniczeń wiekowych do kontaktu pod numerem telefo-
nu 604 493 670 lub 606 503 636 oraz śledzenie profilu Orkiestry Dętej OSP 
w Skokach na Facebooku.

        
   Kinga Pilna

Informacje
o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

INWESTYCJE I ZADANIA O CHARAKTERZE 
INWESTYCYJNYM (WYDATKI MAJĄTKOWE)

PLANOWANE DO REALIZACJI Z BUDŻETU GMINY SKOKI W ROKU 2020
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go, o ile szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W roku szkolnym 
2020/2021, szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Gmi-
na Skoki zobowiązana jest do stosowania na drugim etapie postępowania re-
krutacyjnego kryteriów i odpowiadających im punktów, które zostały okre-
ślone Uchwałą Nr XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 
marca 2017 r. 

Najwięcej, bo aż pięć punktów może zdobyć kandydat, którego rodzic lub 
opiekun prawny jest osobą samotnie wychowującą dzieci. Trzy punkty będą 
przyznane, jeżeli rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły. W przy-
padku, gdy rodzice lub rodzeństwo kandydata są absolwentami danej szko-
ły, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyznane mu zostaną 
dwa punkty. 

Z kolei jeden punkt otrzyma kandydat, którego dziadkowie zamieszkują 
w obwodzie danej szkoły. 

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, rodzi-
ce bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wniosku 
o przyjęcie do szkoły. Oświadczenie to może podlegać weryfikacji przez prze-
wodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skokach rozpoczyna się od dnia 10.02.2020, a jej szczegółowy 
harmonogram znajduje się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki oraz na tablicy 
ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.

Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 6-7 lat za-
chęcam do skorzystania z oferty Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skokach.

Beata Nowak-Szmyra

Przypominamy!!!
 

Korzystając z Platformy Komunikacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki 
zyskują Państwo możliwość załatwienia wielu urzędowych spraw szybciej 
i bez wychodzenia z domu.

Poprzez Platformę można m.in:
• złożyć wniosek lub podanie do Urzędu,
• wypełnić deklarację podatkową,
• sprawdzić wysokość oraz termin płatności podatków i opłat,
• zapłacić podatek,
• wypełnić e-PIT,
• złożyć wniosek w Programie Rodzina 500+,
• zalogować się do CEiDG.

Zachęcamy Państwa do korzystania z Platformy:
eurzad.gmina-skoki.pl lub poprzez zakładkę na stronie 
www.gmina-skoki.pl

Blanka Gaździak

Zasady przyjęcia dziecka 
do przedszkola publicznego 
prowadzonego przez Gminę 
Skoki

Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Samorządowego im. Kubu-
sia Puchatka mają dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy 
Skoki. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc 
w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są 
pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ust.1 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2016r. Prawo oświatowe / tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz.1148 ze zm. / 
Są to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, nie-
pełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne 
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Kryteria te mają jednakową, 5-cio punktową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników, uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego, w sytuacji kiedy przedszkole nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria, które zo-
stały ustalone przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXVIII/211/2017 
z dnia 30 marca 2017 r.  tzw. „kryteria gminne” mają różną wagę punktową. 
Najwięcej, bo aż 5 punktów otrzyma kandydat, którego rodzice bądź opie-
kunowie prawni są osobami pracującymi, prowadzą działalność gospodarczą 
bądź pobierają naukę w systemie dziennym. 

Tą samą liczbę punktów otrzyma kandydat, którego rodzina jest objęta 
opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach. W sytuacji, kiedy rodzeństwo 
kandydata uczęszcza do przedszkola, to otrzyma on 3 punkty. Najmniej, bo 
tylko 1 punkt, zostanie przyznany kandydatowi, którego rodzeństwo, rodzi-
ce bądź opiekunowie prawni uczęszczali do Przedszkola Samorządowego im. 
Kubusia Puchatka w Skokach. 

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, rodzi-
ce bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wniosku 
o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenie to może podlegać weryfikacji przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora przed-
szkola.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 w Przedszkolu Samorządowym 
im. Kubusia Puchatka w Skokach rozpoczyna się od dnia 10.02.2020, a jej 
szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej w Biulety-
nie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki 
oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka 
w Skokach.

Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-6 lat za-
chęcam do skorzystania z oferty Przedszkola Samorządowego im. Kubusia 
Puchatka w Skokach.

      

Beata Nowak-Szmyra

Kryteria rekrutacji do klasy 
pierwszej szkoły podstawo-
wej, dla której organem pro-
wadzącym jest Gmina Skoki

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skokach przyjęte zostaną dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do kla-
sy pierwszej dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjne-
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Oglądacie się dziś z pewnością na punkt wyjścia zegara, który wybił dla Was 
już 50 lat wspólnego życia małżeńskiego; zegara, którego wskazówek cofnąć 
się nie da. Dziś z pewnością martwicie się o dzieci i wnuki – jak ułożą sobie 
własne życie w tej naszej rzeczywistości, czy dopisze Wam zdrowie, by móc 
cieszyć się tym jak rozwijają się następne pokolenia Waszej rodziny, czy dzie-
ciom i wnukom żyć będzie się dobrze. Kiedy z refleksją pochylacie się nad ro-
dzinnymi albumami z pewnością zdajecie sobie sprawę, że to dzięki Waszym 
wysiłkom w Waszych rodzinach panuje szczęście i wzajemne zrozumienie. 

Możecie również z dumą stwierdzić, że dobrze wywiązaliście się ze swoich 
obowiązków wobec siebie, dochowując sobie przez tyle lat wierności małżeń-
skiej, spiesząc sobie z moralnym poparciem i pomocą zarówno w radosnych 
jak i smutnych chwilach Waszego życia. 

Drodzy Jubilaci!
Proszę przyjąć najlepsze gratulacje związane z przeżyciem 50 lat w związ-

ku małżeńskim. Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. Jeśli zatem 
ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwią-
zań, dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził prawdziwy skarbiec czynów wielkich 
i małych i uformował swoje człowieczeństwo tak, że może mierzyć się z praw-
dziwymi przeciwnościami losu.

Dziś, dziękując Wam za to, wyrażam swój podziw i uznanie i życzę jak naj-
lepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych, na wiele 
następnych wspólnych lat.”

 
Słowa powitania i życzeń oraz gratulacje osobiste do Jubilatów skiero-

wał też Burmistrz Tadeusz Kłos, który z kolei przystąpił do indywidualnej 
dekoracji Małżonków Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Dekoracji Medalami dostąpili – dane małżonków podajemy wg chrono-
logii zawieranych małżeństw: 

 - Mieszkańcy Skoków Jan i Dorota z domu Kawczyńska Wójcikowie. 
Ślubowali 6 kwietnia 1969 r. w USC w Skokach, a przysięgę swą przed kapła-
nem potwierdzili w tym samym dniu w kościele pw. Świętego Mikołaja Bisku-
pa w Skokach. Państwo Wójcikowie zarówno mieszkaniowo, jak i zawodowo 
zawsze byli związani ze Skokami. Pan Jan pracował w Zakładach Hipolita Ce-
gielskiego w Poznaniu oraz w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Skokach a pani 
Dorota pracując jako nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skokach kilka pokoleń młodych Skoczan przygotowywała do dorosłego ży-
cia. Pan Jan zawsze pasjonował się brydżem i obecnie działa w skockim ze-
spole brydżowym.

Państwo Wójcikowie wychowali 2 synów i szczycą się z posiadania 1 
wnuczki i 3 wnuków oraz 1 prawnuczki.

- Mieszkańcy Bliżyc Zbigniew i Alina z domu Słomka Lawrenzowie. Ślu-
bowali 11 października 1969 roku w USC w Skokach, a sakramentalne „tak” 
przed ołtarzem w tym samym dniu potwierdzili sobie w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Rejowcu. Po ślubie zamieszkali w gospodarstwie 
rolnym rodziców pana Zbigniewa w Bliżycach, które następnie prowadzili do 
czasu przekazania na rzecz syna. W trakcie prowadzenia gospodarstwa pan 
Zbigniew działał w Kółku Rolniczym a pani Alina w Kole Gospodyń Wiejskich 
w Bliżycach.

 Państwo Lawrenzowie wychowali córkę i 2 synów, i cieszą się z posiadania 

Wichury
Podczas silnych wiatrów postępuj wg poniższych zaleceń:

• szukaj schronienia w budynku, 
• włącz radio na baterie i słuchaj uważnie komunikatów o zagrożeniach   

sposobach postępowania, 
• dokładnie zamocuj elementy mogące podczas silnego wiatru zostać  

przeniesione, spaść i wyrządzić szkody,
• pozamykaj wszystkie okna i drzwi zewnętrzne do budynków, również  

gospodarczych, 
• bez uzasadnionej potrzeby nie wychodź z budynku, 
• wyłącz odbiorniki energii elektrycznej, urządzenia gazowe, a najlepiej 

główny wyłącznik prądu i gazu – zminimalizuje to prawdopodobieństwo 
powstania pożaru,

• skryj się w najniższych partiach budynku z dala od okien i oszklonych 
drzwi,

• nie parkuj i nie zatrzymuj pojazdu pod trakcjami elektrycznymi, drzewami 
lub innymi obiektami, pod którymi mógłby zostać zniszczony lub uszko-
dzony na skutek ich przewrócenia bądź upadku odrywanych od nich ele-
mentów,

• jeśli przy drodze, którą podróżujesz, rosną drzewa, postaraj się zatrzymać 
pojazd w miejscu otwartej przestrzeni, wolnym od upadających części 
drzew i innych obiektów.

Kinga Pilna

ZŁOTE JUBILEUSZE 
MAŁŻEŃSTWA
„Nie sztuką jest pokochać, 
sztuką jest wytrwać!”

 
W czwartek – 23 stycznia na zaproszenie Burmistrza Tadeusza Kłosa w 

Restauracji „Moraś” gościli małżonkowie, którzy w roku 2019 świętowali 
Złote Jubileusze Małżeństwa. Wszystkie przybyłe osoby dzisiaj łączy to, 
że chociaż przed ponad 50 laty piękni i młodzi ślubowali w różnych Urzę-
dach Stanu Cywilnego i w różnych parafiach, po ślubie w Mieście i Gminie 
Skoki znaleźli swe miejsce na ziemi. Dla wszystkich Skoki i Ziemia Skocka 
stały się Ich Małą Ojczyzną, na której pracując kontynuowali życie rodzin-
ne i w której w przyszłości chcieli by złożyć swe doczesne szczątki.

Wszyscy nasi dostojni goście swe uroczystości Jubileuszowe wcześniej 
w odpowiednim czasie obchodzili już w gronie rodziny i przyjaciół, a obecna 
wizyta będąca dopełnieniem tych uroczystości wiązała się z przyznaniem Im 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Medali „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”.

Dostojnych gości w ciepłych i serdecznych słowach powitała Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Wolicka Przywarty, a że słowa te równocze-
śnie były wyrazem pewnego hołdu i uznania dla Jubilatów oraz wzorem dla 
młodych małżeństw i dla szykujących się do zawarcia związku małżeńskiego, 
ich fragment pozwalam sobie zacytować poniżej:

„Szanowni Jubilaci!”
Minęło 50 lat od chwili kiedy połączyliście swój los. Kiedy wiedzeni uczu-

ciem i wzajemną ufnością powiedzieliście sobie słowo „tak” i włożyliście 
obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie do-
trzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzyliście się wzajemnym 
uczuciem i poszanowaniem. Z Waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, 
którzy wybrali lub wybiorą wspólną drogę małżeńską.

 Przychodziły na świat w Waszych małżeństwach dzieci. Usilnie zabiega-
liście nie tylko o ich fizyczny, ale głównie o ich duchowy rozwój. Uczyliście je 
otaczającego świata i pierwszych słów, przywiązania do ludzi i zaufania do 
nich. Gdy dzieci dorastały, razem pokazywaliście im słowem i własnym przy-
kładem jak żyć, jak odróżnić dobro od zła. Kształtowaliście ich charakter i su-
mienia. Od Was przejęli niejedno z codziennej kultury bycia, z dobrych nawy-
ków potrzebnych człowiekowi w codziennym życiu.
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a w dalszej kolejności serwowanym przez personel lokalu zimnym bufetem.
W trakcie można też było wymienić przeżycia i wspomnieć minione lata, 

z czego też skorzystali zarówno „bohaterowie dnia” – nasi Jubilaci oraz orga-
nizatorzy, jak i goście i przedstawiciele prasy.

Z uwagi na komplikacje zdrowotne w uroczystości w dniu 23 stycznia 
nie mogli uczestniczyć Jubilaci: mieszkańcy Chociszewa Alojzy i Emilia 
Moszyńscy oraz mieszkańcy Skoków Tadeusz i Urszula Jerzakowie i ich 
dekoracji, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Medalami, 
Burmistrz Tadeusz Kłos dokonał indywidualnie:

Państwa Alojzego i Emilii Moszyńskich w trakcie wizyty w ich mieszka-
niu w dniu 22 stycznia, a państwa Tadeusza i Urszuli Jerzaków w trakcie 
ich bytności w Urzędzie w dnia 24 stycznia br. W trakcie jednych i drugich 
„odwiedzin” wspominano też ważniejsze momenty i ciekawostki z życia 
Jubilatów, a my poniżej w skrócie kreślimy najważniejsze z nich.

 - Mieszkańcy Chociszewa, Alojzy i Emilia z domu Bulińska Moszyńscy. 
Ślubowali 28 czerwca 1969 roku w USC w Skokach, a wolę swą w tym samym 
dniu potwierdzili w obecności kapłana w kościele pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Rejowcu. Po ślubie małżonkowie mieszkali w Wągrowcu, 
a obecnie są mieszkańcami Chociszewa. Pan Alojzy pracował jako maszynista 
parowozów Polskich Kolei Państwowych, a pani Emilia zajmowała się prowa-
dzeniem domu i wychowaniem dzieci.

Państwo Moszyńscy wychowali 4 synów i są szczęśliwymi dziadkami 
4 wnuczek i 4 wnuków.

 - Mieszkańcy Skoków, Tadeusz i Urszula z domu Pruss Jerzakowie. Ślu-
bowali 25 grudnia 1969 roku w USC w Skokach i związek swój uroczyście po-
twierdzili przed kapłanem w tym samym dniu w kościele pw. Świętego Miko-
łaja Biskupa w Skokach. Po ślubie zamieszkali w domu rodziców pani Urszuli, 
w którym zamieszkują do dzisiaj. Pan Tadeusz pracował w Zakładach Łożysk 
Tocznych, a następnie w Spółdzielni Kółek Rolniczych i w Zakładzie Ochrony 
Mienia, a pani Urszula w Kombinacie Ogrodniczym w Owińskach, w Zakła-
dzie „CENTRA” i w Zakładach Muzycznych w Poznaniu. Państwo Jerzakowie 
są członkami Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

1 wnuczka i 6 wnuczek.
- Mieszkańcy Rościnna Zdzisław i Halina z domu Jóźwiak Kłosowscy. 

Ślubowali 11 października 1969 roku w USC Choceń w powiecie Włocła-
wek, a wolę swą w tym samym dniu w obecności kapłana potwierdzili w ko-
ściele pw. Świętej Marii Magdaleny w Grabkowie w Diecezji Włocławskiej. 
Po ślubie małżonkowie zamieszkali u rodziców pana Zdzisława w Rościnnie. 
Pan Zdzisław pracował w Zakładzie Krawieckim Polskich Kolei Państwowych 
w Poznaniu, a pani Halina w Zakładzie Fryzjerskim w Poznaniu. Obecnie swe 
zainteresowania społeczne pan Zdzisław realizuje jako członek Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, do którego należy od początku działalności Bractwa 
w Skokach oraz członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 

Państwo Kłosowscy wychowali córkę i syna i cieszą się z posiadania wnuczki.
Z uwagi na stan zdrowia w uroczystości nie mogła uczestniczyć pani Hali-

na, a przysługujący Jej Medal odebrał mąż – pan Zdzisław.
- Mieszkańcy Bliżyc Jan i Aurelia z domu Lawrenz Sudołowie. Ślubowali 

15 listopada 1969 roku w USC w Skokach i śluby swe w tym samym dniu uro-
czyście potwierdzili w kościele pw. Wszystkich Świętych w Raczkowie. Po ślu-
bie małżonkowie zamieszkali i pracowali w gospodarstwie rolnym rodziców 
pana młodego w Bliżycach, które następnie prowadzili do czasu przekazania 
na rzecz syna Jarosława, któremu do czasu gdy zdrowie Im na to pozwala-
ło starali się pomagać w gospodarowaniu. W tym też czasie pan Jan działał 
w miejscowym Kółku Rolniczym, a pani Aurelia w Kole Gospodyń Wiejskich.

 Państwo Sudołowie wychowali córkę i syna i są dumni z posiadania 
1 wnuczki i 4 wnuczków oraz 1 prawnuczki. 

Z uwagi na stan zdrowia pan Jan nie mógł uczestniczyć w uroczystości, 
a przynależny Mu Medal odebrała żona - pani Aurelia, której towarzyszyła 
synowa Hanna.

- Mieszkańcy Skoków Marian i Anna z domu Wiśniewska Konradowie. 
Ślubowali 25 grudnia 1969 r. w USC w Skokach i wolę swą przed ołtarzem po-
twierdzili w tym dniu w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach. 
Po ślubie zamieszkali u rodziców pani Anny w Skokach. Pan Marian praco-
wał w instytucjach związanych z obsługą i unowocześnianiem rolnictwa oraz 
w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych i w TASKOMONT-cie, a pani Anna 
w Zakładach TELETRA w Poznaniu. Pan Marian zawsze lubił kontakt z przy-
rodą, który stara się utrzymać poprzez aktywną działalność w Kole Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Skokach – zresztą swą pasją „zaraził” nie tylko syna 
Piotra, ale i wnuczkę Julię, która już osiąga sukcesy w młodzieżowych zawo-
dach wędkarskich.

  Państwo Konradowie wychowali córkę i syna i cieszą się z posiadania 
2 wnuczek i 2 wnuczków oraz 1 prawnuczki.

- Mieszkańcy Skoków, Wojciech i Wanda z domu Moszczyńska Glin-
kiewiczowie. Ślubowali 25 grudnia 1969 roku w USC w Skokach i swą wolę 
w tym samym dniu przed kapłanem potwierdzili sobie w kościele pw. Święte-
go Mikołaja Biskupa w Skokach. Po ślubie zamieszkali w domu dziadków pa-
na Wojciecha w Skokach. Pan Wojciech pracował w Zakładach Metalurgicz-
nych „POMET” w Poznaniu i w Szkole Podstawowej w Skokach, a pani Wanda 
w Kombinacie Ogrodniczym w Owińskach i w Szkole Podstawowej w Skokach. 
Pan Wojciech w młodości był czynnym piłkarzem Klubu Sportowego „Wełna”. 
Pan Wojciech i pani Wanda są też członkami skockiego Oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach, a pan Wojciech jest 
również członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i Towarzystwa Miło-
śników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej oraz Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego. 

Państwo Glinkiewiczowie wychowali 2 córki i 1 syna. Są też dumni z posia-
dania 3 wnuczek i 2 wnuków oraz 3 prawnuczków.            

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wzniesiono toast lampką 
szampana za zdrowie i dalsze szczęśliwe życie Jubilatów, któremu towarzy-
szyło „Sto lat” w wykonaniu zespołu muzycznego Blue Voice Małgorzaty i Ar-
tura Pokorzyńskich.

Teraz też nastąpił koncert w wykonaniu zespołu, w trakcie którego uczest-
nicy mieli możność nie tylko wysłuchać, ale zatańczyć przy indywidualnie 
zamawianych melodiach, które towarzyszyły ich życiu i zabawie w czasach 
młodości. Organizatorzy uroczystości – Samorząd Gminny – dbając o pokarm 
dla ducha zadbali też o jego odpowiednik dla ciała. Każdy więc mógł uraczyć 
się okolicznościowym, smacznym tortem oraz wg uznania kawą lub herbatą, 

9Luty 2020



oraz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, a Pan Tadeusz rów-
nież członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. 

Państwo Jerzakowie wychowali 3 córki i szczycą się posiadaniem 3 wnu-
czek i 2 wnuczków oraz 1 prawnuczki i 2 prawnuczków.

Spotkania Jubileuszowe naszym Złotym Jubilatom przypominać będą 
Medale i życzenia okolicznościowe od Burmistrza oraz wiązanki kwiatów, 
którymi obdarowane zostały Jubilatki i pamiątkowe gadżety promujące 
Gminę oraz fotografie wykonane w trakcie uroczystości, które organiza-
torzy spotkania przekażą na adres poszczególnych Małżonków.

       
Edmund Lubawy

Z wizytą u 103-latka
 
Pan Sylwester Grytka, niegdyś poznaniak, obecnie zamieszkały 

w Grzybowie to najstarszy mieszkaniec Gminy Skoki. 17 grudnia 2019 r. 
obchodził Jubileusz 103. urodzin.

Z tej okazji  gratulacje, drobny upominek oraz najlepsze życzenia osobiście 
złożył Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos wraz z Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką-Przywarty. Spotkanie w towarzy-
stwie córki i zięcia przebiegało w miłej, pełnej wspomnień atmosferze. Pan 
Sylwester zaskoczył gości bardzo dobrą kondycją psychiczną i fizyczną będąc 

czynnym uczestnikiem spotkania i wspominając przeżyte lata. 
Szanownemu Jubilatowi serdecznie gratulujemy pięknego Jubileuszu i ży-

czymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na następne lata życia. 

Joanna Wolicka – Przywarty 
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Sesje Rady Miejskiej Gminy 
Skoki w 2019

W 2019 r. odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki, podczas któ-
rych podjęto 91 uchwał, przeprowadzono 142 głosowania. 

Największa liczba wystąpień wśród radnych podczas sesji rady należy do 
radnego Leszka Gronowicza i wynosi 68, łączny czas wypowiedzi to 1 godzi-
na i 9 minut. Na drugim miejscu plasuje się radna Wiesława Surdyk – Fert-
sch z liczbą wystąpień 33, natomiast z dłuższym, łącznym czasem wypowiedzi 
1 godzina 28 minut. 

W sumie radni spędzili 16 godzin i 50 minut na obradach sesji, najdłużej 
trwała sesja budżetowa 3 godziny 16 minut, a najkrótsza była IV sesja, która 
odbyła się 29.01.2019 r. 

To nie cały czas, który radni w ubiegłym roku spędzili na sali sesyjnej, po-
nieważ każdy z radnych jest w przynamniej jednej komisji stałej rady miej-
skiej, które średnio w miesiącu odbywały po 2 posiedzenia. 

Realizacja zadań publicznych 
w oparciu o ustawę o działal-
ności pożytku publicznego  
i wolontariacie w 2019

W 2019 roku zostały zrealizowane trzy całoroczne zadania z zakresu:
- ochrony i promocji zdrowia,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalno-

ści na rzecz osób w wieku emerytalnym.
W trybie uproszczonym (z inicjatywy stowarzyszeń) zostało zrealizowa-

nych 8 inicjatyw - m.in. zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, zajęcia fitness, półko-
lonie letnie, piknik naukowy, zajęcia z robotyki i programowania.

W wyniku wsparcia finansowego z budżetu Gminy Skoki w ciągu 2019 
odbyły się:

a) zajęcia dla dzieci i młodzieży:
- 20 warsztatów z robotyki i programowania (40 godziny zajęć),
- 12 warsztatów artystycznych z elementami arteterapii (24 godziny zajęć),
- impreza harcerska XIV Market-Garden,
- 5-dniowa półkolonia letnia,
- 1 152 godziny treningów piłki nożnej dla różnych grup wiekowych,
- 8 Turniejów piłkarskich, mecze, sparingi.
b) zajęcia dla dorosłych:
- 25 godzin ćwiczeń - Zdrowy kręgosłup,
- 37 godzin ćwiczeń - fitness,
- 288 godzin treningów piłki nożnej, 
c) zajęcia dla seniorów:
- 4 spotkania z zakresu profilaktyki kulinarnej - 12 godzin zajęć,
- 4 spotkania z zakresu fizjoterapii i gimnastyki - 8 godzin zajęć,
- 6 wycieczek pieszych Nordic Walking,
- 2 rajdy rowerowe,
- program Chudnij zdrowo,
- 4 warsztaty – Profilaktyka i zdrowie,
- 7 warsztatów – Ciało i umysł,
- 12 wyjazdów na basen,
- 55 zajęć gimnastycznych - pilates, aerobic, yoga,
d) pomoc hospicyjno-paliatywna
- 53 pacjentów (7 osób opieka stacjonarna, 46 osób opieka domowa)
e) imprezy ogólnodostępne:
- II Rodzinny Piknik Strażacki – Bezpiecznie – Zdrowo – Rozrywkowo - Na-

ukowo 
- Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Veolia Euro Cup 2019

Łącznie na realizację w/w zadań Gmina Skoki przeznaczyła: 263 705,00 zł. 

Kinga Pilna

TROCHĘ STATYSTYK Z URZĘDU ZA 2019
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Inwestycje i remonty 
zrealizowane przez gminę 
Skoki w 2019
1. Wykonano adaptację pomieszczenia po byłej kotłowni na biuro (13,30 m2) 

wraz z przebudową układu komunikacyjnego (21,50 m2) Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skokach ul. Ciastowicza 11 – wartość zadania  49 993,79 zł.

2. Zmodernizowano mieszkanie gminne w Jagniewicach 7A/3 (wyremon-
towano korytarz, kuchnię z kotłownią oraz łazienkę) - wartość zadania 
11 950,13 zł.

3. Zmodernizowano mieszkanie gminne w Chociszewie nr 14/2 (przebudo-
wano mieszkanie na trzypokojowe z łazienką i kotłownią) - wartość zada-
nia 44 491,46 zł.

4. Zmodernizowano kotłownię w budynku świetlicy wiejskiej w Stawianach  
(wymieniono kocioł wraz z grzejnikami i orurowaniem c.o.) – wartość za-
dania 19 473,01 zł.

5. Zmodernizowano część budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim 
(ocieplono 180 m2 dachu styropapą gr. 15 cm wraz z orynnowaniem i no-
wym pokryciem papą termozgrzewalną. Ocieplono 50,0 m2 ściany szczyto-
wej. Wyremontowano pomieszczenie handlowe wraz zapleczem) - wartość 
zadania 97 560,90 zł.

6. Wymieniono pokrycie dachu szkoły w Lechlinie (Rozbiórka trzonów komi-
nowych wraz z przemurowaniem, wymiana ok. 570 m2 dachówki karpiówki 
wraz z orynnowaniem dł. 61,0 m, rurami spustowymi) – wartość inwestycji 
244 703,23 zł.

7. Wykonano termomodernizację budynku gminnego przy ul. Zamkowej 9 
w Skokach (ocieplono dach styropapą gr.15 cm o pow. 150,7 m2. Wykonano 
nową elewacje budynku z płyt styropianowych gr. 15cm – 372,0 m2) - war-
tość zadania 128 197,14 zł.

8. Wykonano termomodernizację skrzydła B budynku przychodni w Skokach 
(powierzchnia ocieplonego styropapą dachu – 330,5 m2, powierzchnia ele-
wacji 665,2 m2. Wymieniono 23,1m2 stolarki okiennej wraz z dwoma para-
mi drzwi zewnętrznych)- wartość zadania 227 464,34 zł.

9. Wykonano wymianę dachu wraz z przebudową strychu na pomieszczenia 
mieszkalne budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. (wymieniono 227,80 m2 
dachówki zakładkowej wraz ociepleniem połaci dachowych i ułożeniem 
płyt g-k. wygospodarowano dwa mieszkania, na poddaszu) - wartość inwe-
stycji 297 092,21 zł.

10. Wybudowano parking przy dworcu w Sławie Wlkp. (wykonano 1 344,5m2   
powierzchni utwardzonych kostką betonową, wykonano oświetlenie par-
kingu, nową sieć wodociągową) – wartość inwestycji 1 098 308,50 zł.

Artur Nowakowski 

W 2019 w ramach inwestycji 
liniowych zrealizowano 

Nawierzchnie drogowe:
W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych Gmina Sko-

ki przebudowała drogi gminne na łącznej długości ok. 3,7 km. Nawierzchnie 
dróg wykonano z betonu asfaltowego lub kostki betonowej. Łączne poniesio-
ne wydatki na prace drogowe wyniosły 4 445 911 zł. Nowe nawierzchnie dro-
gowe powstały:
• na ul. Polnej przy budynku komunalnym wybudowano drogę o nawierzchni 

asfaltowej na długości 252 m, chodnik z kostki betonowej o pow. 712,44 m2 
i oświetlenie drogowe składające się z 9 energooszczędnych lamp,

• na ulicy Przylesie wybudowano nawierzchnię drogi z kostki betonowej 
o długości 456 m, chodników i wjazdów na posesje na pow. 1 092 m2 oraz 
kanalizację deszczową o długości 505 m zakończoną separatorem,

• na ul. Dolnej, Bliskiej i częściowo Falistej utwardzono drogi kostką betono-
wą na długości 454 m oraz wykonano odwodnienie,

• na ulicy Włókna w Potrzanowie na istniejącej podbudowie drogi ułożono 
nawierzchnie bitumiczną o długości 798 m,

• w Budziszewicach wykonano ostatni etap nawierzchni bitumicznej drogi 
do granicy gminy Rogoźno na długości 795 m,

• w Bliżycach w centrum wsi wybudowano nawierzchnię bitumiczną na dłu-
gości drogi 929 m, 
Dodatkowo za kwotę 110 125,31 zł wyremontowano most na drodze 

gminnej prowadzącej ze Sławy Wlkp. do Potrzanowa. Prace polegały na wy-
konaniu izolacji obiektu, nowej nawierzchni bitumicznej i barier ochronnych.

 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna:
• sieć wodociągową na terenie działek letniskowych w Sławicy o długości 

1 420 m za kwotę 185 401,00 zł,
• sieć kanalizacji sanitarnej o długości 426 m na ul. Turystycznej w Skokach 

za kwotę 109 470,00 zł.
        

                Adam Zdanowski

Stypendia i zasiłki szkolne 
w roku szkolnym 2019/2020 
zostały wypłacone

Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2019/2020, uprawnionym 
uczniom (decyduje kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, które nie 
może przekroczyć kwoty 528 zł netto), zamieszkałym na terenie Gminy 
Skoki, została udzielona pomoc finansowa w formie stypendium szkol-
nego. Wnioski na stypendium szkolne były składane do 15 września 2019 r. 
Łącznie zostały złożone 92 wnioski, z których aż 77 zostało rozpatrzonych 
pozytywnie. Stypendium szkolne zostało przyznane na 4 miesiące od wrze-
śnia do grudnia, a jego miesięczna wysokość kształtowała się od kwoty 124 
zł do kwoty 248 zł. Największą grupę uprawnionych tj. 55 osób, stanowili 
uczniowie szkół podstawowych, a pozostali w liczbie 22 to uczniowie szkół 
ponadpodstawowych. 

Ponadto w roku szkolnym 2019/2020, czterem uczniom z naszej gminy zo-
stała przyznana jednorazowa pomoc w formie zasiłku szkolnego w wysoko-
ści po 620 zł na ucznia. Ta forma pomocy udzielana jest w przypadku nagłych 
zdarzeń losowych np. śmierć członka rodziny, pożar, powódź itp. 

Na udzielenie pomocy finansowej w formie stypendium i zasiłku szkolnego 
została wydatkowana kwota 65  472 zł, w tym 52  377 zł stanowiła dotacja 
otrzymana z budżetu państwa, natomiast kwota 13 095 zł to udział środków 
własnych Gminy Skoki. 

 
Beata Nowak - Szmyra

Imprezy rekreacyjno-sporto-
we 2019

W 2019 zorganizowano 17 imprez rekreacyjno-sportowych dla miło-
śników rowerów, biegów i spacerów z kijkami nordic walking. 7 z nich to 
były imprezy typowo sportowe, zawody, nastawione na sportową rywa-
lizację. Cieszy rosnący udział naszych mieszkańców w zawodach. Repre-
zentują oni biało-niebieskie barwy w gminie Skoki oraz innych imprezach 
sportowych w całym kraju. 

Łącznie we wszystkich wydarzeniach wzięło udział ok. 2 845 osobo/
uczestników. 

A oto zestawienie wszystkich tych imprez.
VII Marsz po Zdrowie w ramach finału WOŚP w Skokach, 12 stycznia, była 

to rekreacyjna wyprawa wokół jeziora Budziszewskiego na dystansie 15 km 
z udziałem 70 pieszych uczestników (kijkarzy i biegaczy). 
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V Zawody w Kolarstwie Przełajowym, 10 marca w Skokach ok. 100 ko-
larzy. 

V Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego w Puszczy Zielonce w Gościńcu 
Winnica w Sławicy, 23 marca – 380 uczestników (rowerzyści, biegacze i kij-
karze).

 VIII Rowerowy Rajd w Nieznane z metą w Werand Home w Sławicy, 
6 kwietnia, na dwóch trasach rekreacyjnej (25 km) i sportowej (50 km) udział 
wzięło ok. 150 rowerzystów. 

IV Rowerowy Rajd Bibliotekarza, 4 maja w Skokach. Mimo deszczowej 
pogody na 103 zgłoszonych uczestników, na 20 km trasę wyjechało ok. 50 
rowerzystów.

VI Skockie Przełaje i IV Mistrzostwa Nordic Walking, 11 maja w Skokach 
z udziałem 76 kijkarzy, 56 biegaczy na dystansie 5 km i 88 biegaczy na dy-
stansie 10 km.

V Zawody w Kolarstwie Górskim Bike Cross Maraton Gogol MTB 2019, 
12 maja w Skokach z udziałem ok. 200 kolarzy, w 2019 r. notujemy spadek 
uczestników, zapisanych było ponad 350, jednakże ulewne deszcze odstra-
szyły wielu od udziałów w zawodach.

XII Rodzinny Rajd Rowerowy na Dzień Dziecka z TĘCZĄ, 1 czerwca z me-
tą w Lechlinie, z udziałem 97 dzieci i 107 dorosłych opiekunów, co daje wynik 
204 rowerzystów. 

 V Rajd Rowerowy na Orientację z bazą w Lechlinie. W zawodach na tra-
sach: rekreacyjnej i sportowej udział wzięło ok. 90 rowerzystów, w tym oko-
ło 10 dzieci. 

V Rajd Rowerowy szosa SKOCKA 100, 8 czerwca z bazą w Antoniewie. 
Na trasę 100 km rowerem wybrało się łącznie 110 rowerzystów, których po-
dzielono na grupy ze względu na tempo pokonywania trasy. 

 4. Rajd Nocny Nordic Walking „Pociąg Start”. Impreza rekreacyjna od-
była się 3 sierpnia, udział wzięło 40 kijkarzy, którzy pociągiem podjechali do 
Przysieczyna, aby pieszo wrócić trasą 12 km do Skoków. 

I Festiwal Nordic Walking z Doliną Wełny, 13 lipca – NOWOŚĆ 2019. Re-
kreacyjna impreza piesza z kijkami nordic walking na dystansie 20, 15 i 10 km, 
z łącznym udziałem 133 piechurów. 

II Skoki Cross Duathlon, 15 września w Skokach. Zawody łączące ze so-
bą dwie dyscypliny sportu, tj. biegi i rower, z udziałem ok. 120 zawodników. 

III Rajd Rowerowy Dzień bez Samochodu, 21 września z metą w Zielonce 
koło Murowanej Goślinie. Tu podobnie pogoda lekko popsuła szyki, na 170 
zgłoszonych uczestników na deszczową trasę sportową (50 km) i rekreacyj-
ną (25 km), wyruszyło ok. 70 rowerowych twardzieli. 

III Bieg Podkowy - II Biegi Dzieci, 29 września w Skokach. 

 Z udziałem łącznie 172 małych zawodników w biegu dzieci (49 maluchów 
od 0 do 4 lat) i 123 trochę starszych biegaczy z pomiarem czasu w wieku od 5 
do 14 lat oraz 399 dorosłych biegaczy na dystansie 5 i 10 km w biegu głów-
nym.

 IV Półmaraton Skoki – Wągrowiec, 27 października. Na trasie 21.097 km 
z Wągrowca do Skoków wystartowało łącznie 268 zawodników. 

I Nocny Rajd rowerowy – NOWOŚĆ 2019 z bazą w Lechlinie. W nocnym 
rajdzie zakończonym ogniskiem udział wzięło 70 rowerzystów. 

Karolina Stefaniak 



W ostatnich latach, w gminie Skoki sukcesywnie rośnie liczba miesz-
kańców. Wg stanu na 31.12.2019 r. ogólna liczba mieszkańców zameldo-
wanych na pobyt stały i czasowy wynosi 9 570, z czego 4 799 stanowią 
kobiety, a 4 771 – mężczyźni. Dla porównania statystyka tych danych za 
ostatnie 5 lat przedstawiała się następująco:

W	ostatnich	latach,	w	gminie	Skoki	sukcesywnie	rośnie	liczba	mieszkańców.	Wg	stanu	na	31.12.2019	ogólna	liczba	
mieszkańców	zameldowanych	na	pobyt	stały	i	czasowy	wynosi	9	570,	z	czego	4	799	stanowią	kobiety,	a	4	771	–
mężczyźni.	Dla	porównania	statystyka	tych	danych	za	ostatnie	5	lat	przedstawiała	się	następująco:	

W	poszczególnych	grupach	wiekowych	kobiety	wciąż	stanowią	większość	społeczeństwa.

	

W	2019	roku	w	Gminie	Skoki	zameldowano	550	nowych	mieszkańców,	z	czego	117	stanowią	zameldowania	związane	
z	urodzeniem	się	dziecka.	Z	rejestru	mieszkańców	wymeldowano	215	mieszkańców.	

Tabela	poniżej	przedstawia	liczbę	osób	zameldowanych	w	2019	r.	z	podziałem	na	miejscowości	gminy	Skoki.		

Kobiety Mężczyźni Liczba	mieszkańców

2019 4799 4771 9570

2018 4757 4770 9527

2017 4723 4692 9415

2016 4677 4659 9336

2015 4655 4656 9311

2014 4660 4632 9292

Wybrane	dane	demograficzne	wg	stanu	na	31.12.2019
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Wybrane dane demograficzne 2019

Rok Kobiety Mężczyźni
Liczba 

mieszkańców

2019 4799 4771 9570

2018 4757 4770 9527

2017 4753 4692 9415

2016 4677 4659 9336

2015 4655 4656 9311

2014 4660 4632 9292

BUDZISZEWICE 7 7

CHOCISZEWO 3 3 6

DZWONOWO LEŚNE 1 1

GLINNO 3 3

GOZDOWIEC 2 2

GRZYBOWICE 2 2

GRZYBOWO 14 14

JABŁKOWO 12 12

JAGNIEWICE 4 4

KAKULIN 1 1

KUSZEWO 4 2 6

LECHLIN 9 9

LECHLINEK 2 2

ŁOSINIEC 11 1 12

NIEDŹWIEDZINY 8 8

PAWŁOWO SKOCKIE 4 2 6

POTRZANOWO 67 3 70

RAKOJADY 0 1 1

REJOWIEC 4 1 5

ROSZKOWO 4 4

ROŚCINNO 17 3 20

SŁAWA 
WIELKOPOLSKA

4 1 5

SŁAWICA 5 3 8

SZCZODROCHOWO 13 13

WYSOKA 5 5

30 475 75 550

W poszczególnych grupach wiekowych kobiety wciąż stanowią większość społeczeństwa.

W 2019 roku w Gminie Skoki zameldowano 550 nowych mieszkańców, 
z czego 117 stanowią zameldowania związane z urodzeniem się dziecka. 
Z rejestru mieszkańców wymeldowano 215 mieszkańców.

Tabela poniżej przedstawia liczbę osób zameldowanych w 2019 r. z po-
działem na miejscowości gminy Skoki.

Miejscowość
Mieszkańcy

stali czasowi razem

SKOKI 260 52 312

ANTONIEWO 2 2

ANTONIEWO GÓRNE 2 2

BLIŻYCE 2 1 3

BRZEŹNO 4 1 5



je, scenografia, profesjonalna gra aktorska, ale przede wszystkim piękne pio-
senki wykonywane na żywo przez aktorów. Dzieci były zachwycone i skupione 
przez cały czas trwania sztuki.

„Herbatka z Babcią 
i Dziadkiem”

 
Babcia i Dziadek to słowa, które każ-

demu kojarzą się z ciepłem, miłością 
i wszystkim, co dobre. Dlatego dzie-
ci z naszego Przedszkola gościły swoje 
Babcie oraz Dziadków na uroczystości 
z tej okazji. Uroczystości odbyły się we 
wszystkich grupach wiekowych.

Przedszkolaki z niecierpliwością wy-
czekiwały zaproszonych gości, nie mo-
gąc się doczekać, kiedy zapukają do drzwi 
przedszkola. Licznie przybyli dziadkowie 
mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta 
w specjalnie przygotowanych progra-
mach artystycznych.

 Dzieci pod czujnym okiem wychowaw-
czyń zaprezentowały wiersze, piosenki, tańce, inscenizacje i przedstawienia. 

W przepięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosferze wnuczęta wspania-
le wystąpiły przed bliskimi. Po występach goście zostali zaproszeni na herbatkę 
i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

To były naprawdę wyjątkowe dni, pełne uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe 
i rozpromienione twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie 
spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

Zagraliśmy z Orkiestrą
Podczas XVIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w naszym 

mieście odbyło się wiele atrakcyjnych wydarzeń. Przedszkolaki z naszej pla-
cówki także przyłączyły się do tego święta, prezentując swoje umiejętności. Dla 
większości był to pierwszy występ na tak dużej scenie i przed tak liczną publicz-
nością. Mieliśmy zaszczyt przedstawić tańce ludowe i nie tylko. Cieszymy się, 
że swoim udziałem mogliśmy wspomóc ten szczytny cel i obiecujemy, że za rok 
kiedy będzie grała Orkiestra nas na niej nie zabraknie.

Wizyta w drogerii
 
24 stycznia dzieci z grupy ,,Maleń-

stwa” wybrały się do pobliskiej droge-
rii ,,LuAna”. Celem wycieczki było za-
poznanie dzieci z zawodem sprzedawcy 
oraz wyposażeniem sklepu. Ponadto 
zwrócono uwagę na sposób robienia za-
kupów oraz użycie zwrotów grzeczno-
ściowych. Przedszkolaki miały okazję ob-
serwować pracę ekspedientki, poznały 
różne rodzaje artykułów sprzedawanych 
w tym sklepie. Pani Agnieszka zademon-
strowała dzieciom również działanie ka-
sy fiskalnej, pozwalając dzieciom na odbi-
cie towarów, które następnie dzieci dostały w prezencie. 

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce, która przyjęła nas z dużą sympatią 
i serdecznością.

„Kolorowy zawrót głowy”

 23 stycznia odbył się w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Pu-
chatka długo wyczekiwany przez dzieci balik karnawałowy. Na bal przy-
byli: policjanci, księżniczki, czarownice, wróżki, strażacy… nie sposób zliczyć 
i wymienić wszystkich postaci. W tym dniu paniom nauczycielkom również 
udzielił się karnawałowy nastrój. Zamieniły się w różnorakie postacie z bajek. 
Wystrój sali wprowadził w radosną atmosferę oraz zachęcał do wesołej zaba-
wy wraz z wodzirejem, który wszystkim zaproponował tematykę przewodnią 
jaką była zabawa z kolorami. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc razem 
ze swoimi paniami w tańcach oraz zabawach. Mimo zmęczenia na każdej buzi 
malował się szeroki uśmiech.

Spotkanie z Miejskim  
Domem Kultury w Wągrowcu 

22 stycznia w ramach cyklu spotkań pt. „Kultura dla Malucha” organi-
zowanych przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu dzieci z Przedszkola 
Samorządowego im. Kubusia Puchatka uczestniczyły w seansie filmowym 
pt. „Futrzaki ruszają na ratunek”. Głównym bohaterem filmu był kot „Mak-
siu”, który koniecznie chciał być sławny i podziwiany na całym świecie. Kot 
wspólnie ze swoim przyjacielem „Bobo” ruszają na ratunek innym zwierzętom 
w obliczu nieziemskiej katastrofy. Bajka przepełniona zabawnymi dialogami 
miała na celu wyjaśnić dzieciom jak ważną wartością w życiu jest przyjaźń, 
pomoc tym, którzy tego naprawdę potrzebują.

„Cudowna lampa Alladyna”
 

9 stycznia naj-
starsze grupy z 
Przedszkola Sa-
morządowego im. 
Kubusia Puchat-
ka wybrały się na 
wycieczkę do Po-
znania na spektakl 
muzyczny pt. „Cu-
downa lampa Al-

ladyna”. Opowieść o przygodach młodego Alladyna i zaczarowanej lampie, 
w której ukryty jest duch Dżin spełniający życzenia wzbudziła w dzieciach 
wiele emocji. Magiczny świat ukazał widzom ważne w życiu wartości, takie 
jak przyjaźń, miłość; ale także był przestrogą przed niebezpieczeństwami 
związanymi z nieznajomymi. Tajemniczości dodawały piękne, kolorowe stro-

Oświata

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 
IM. KUBUSIA PUCHATKA W SKOKACH
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w rytm dziecięcych przebojów, konkursy i inne atrakcje, które poprowadziła 
Grupa Animacyjna BIT. Karnawałowa tradycja to miła, szalona, pełna wrażeń, 
kolorów, dźwięków, smaków zabawa, nie tylko dla dorosłych. Bal karnawało-
wy jest atrakcją bardzo lubianą również przez dzieci, dostarcza im wielu prze-
żyć i radości. Tak też było właśnie u nas, w dniu 24 stycznia 2020 roku. Dzie-
ci przebrane były za bohaterów znanych bajek Walta Disneya. Wszyscy przy 
dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie! Zabawa urozmaicana była różnymi 
tańcami, także z rekwizytami. W czasie przerwy dzieci miały czas na słodki po-
częstunek. Była to również okazja do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w 
karnawałowych przebraniach. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z ża-
lem wracały do szkoły. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygoto-
wanie pięknych balowych strojów i słodkości. Kolejny bal karnawałowy już za 
rok. 

Joanna Tomczak

Dyskoteka karnawałowa
Tradycyjnie, tuż przed feriami, odbyła się w naszej szkole dyskoteka kar-

nawałowa. W ten przyjemny dla uczniów sposób zakończyliśmy I semestr 
nauki. Zabawę prowadzili DJ Dymek i DJ Kacper z kl. VI. Karnawał to okres 
zimowych balów, maskarad, pokazów tanecznych, obchodzonych nie tylko 
w Polsce, ale i na Świecie. Z tej okazji podczas szkolnej dyskoteki odbyły się po-
kazy tańców nowoczesnych. Zaprezentowały je uczennice z dwóch szkolnych 
grup tanecznych. Tancerki grupy starszej i młodszej ćwiczą na co dzień pod 
okiem wykwalifikowanej trenerki pani Marty. Układy, które mieliśmy przyjem-
ność oglądać, zachwyciły całą publiczność. Okazuje się, że nie trzeba wyjeżdżać 
aż do Rio, by znakomicie się bawić. 

Anita Siejkowska 

Ferie z książką

 Ferie zimowe to bardzo dobry czas na czytanie. Długie wieczory tworzą 
ku temu świetną atmosferę. Dlatego tuż przed zimowymi wakacjami ucznio-
wie odwiedzili szkolną bibliotekę, by wypożyczyć ciekawe książki do samodziel-
nego i wspólnego z rodzicami, czytania. Pamiętajcie, że czytanie niesie za sobą 
szereg korzyści. Życzymy wszystkim zaczytanych ferii.

Anita Siejkowska

Dzień Babci i Dziadka 
w przedszkolu

 Obchody Dnia Babci i Dziadka na stałe wpisały się w kalendarz uroczy-
stości naszego Przedszkola.

Dzień Babci i Dziadka

Babcia i Dziadek to osoby, które w życiu każdego dziecka ogrywają bar-
dzo ważną rolę, bo kto pocieszy, przytuli, upiecze szarlotkę, u kogo są naj-
wspanialsze wakacje i święta? Dlatego nikomu nie trzeba przypominać 
o randze obchodów święta Babci i Dziadka. Są to najpiękniejsze dni, 
w których obdarzani są Oni szczególnymi dowodami miłości. 

Jak co roku w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łą-
ka” w Jabłkowie nie mogło zabraknąć babć i dziadków na uroczystości dla 
nich przygotowanej dnia 23 stycznia 2020 roku. Uroczystość rozpoczęła pani 
dyrektor Sławomira Kędziora, która serdecznie przywitała przybyłych gości. 
Życzyła wszystkim Babciom oraz Dziadkom samych pięknych chwil w życiu 
i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków. Nie zabrakło też życzeń 
i słów uznania od zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Burmistrz Mia-
sta i Gminy Skoki pan Tadeusz Kłos, sekretarz Gminy pani Blanka Gaździak, 
kierownik referatu oświaty pani Beata Nowak-Szmyra oraz radny gminy pan 
Mateusz Stajkowski. Najważniejszą częścią uroczystości były występy na-
szych milusińskich. Jako pierwsi wystąpili uczniowie klas 4-6, którzy zapre-
zentowali przedstawienie bożonarodzeniowe. Następnie na scenie zagościli 
przedszkolacy i uczniowie klas I-III prezentując wierszyki, piosenki i tańce. Na 
koniec wystąpili uczniowie kółka teatralnego i tanecznego, umilając czas przy 
kawie i cieście. Wszyscy dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które 
włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek 
oraz podziękować dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede 
wszystkim za czas, który zawsze mają dla swoich wnuków.

Wychowawcy klas I-III

Bal karnawałowy klas I-III

 Uczniowie klas młodszych naszej szkoły tanecznym krokiem zakoń-
czyli I semestr nauki. Starannie przygotowane przez rodziców, fanta-
zyjne stroje ubarwiły salę w strażnicy OSP w Skokach. Były tańce i węże 

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO TĘCZA
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Tym razem odbyły się na sali w Rościnnie. Dzieci najlepiej jak tylko potra-
fiły wyraziły swoją miłość do dziadków poprzez wystawienie Jasełek. Dzięki 
współpracy z rodzicami po występach dzielni artyści, w towarzystwie swoich 
najdroższych gości, mogli się posilić pysznymi wypiekami. Babcie i Dziadko-
wie wrócili tego dnia do domów z własnoręcznie przygotowanymi przez dzie-
ci laurkami i innymi miłymi niespodziankami.

Podsumowanie I semestru 
roku szkolnego 2019/20 
w Lechlinie

 Spotkanie podsumowujące pracę w I semestrze rozpoczął pan kierow-
nik od podziękowań dla wszystkich uczniów, którzy w tym okresie brali 
udział w konkursach, przedstawieniach, aktywnie uczestniczyli w życiu 
swoich klas i szkoły, reprezentowali szkołę na zewnątrz w konkursach 
i turniejach. Potem przeszedł do wyróżnień indywidualnych i tak dyplomy 
bardzo dobrych uczniów otrzymali: 

klasa I - Julia Majchrzak, Nikola Dziechciar, Kinga Muszyńska i Oliwia Mu-
szyńska, 

klasa II - Martin Smak, Maciej Siódmiak,
klasa III - Gabriel Zasadzinski,
klasaIV - Amy Malczewska, Wiktoria Włodarczak, Marianna Zaranek, Mar-

cel Biedny,
klasa V - Ewelina Kubiak, Jakub Bezulski.
Następnie wręczono statuetki klasom IV-VI za zdobycie najlepszych wyni-

ków w nauce z poszczególnych przedmiotów. W tym roku statuetki dla naj-
lepszych humanistów, matematyków, przyrodników, anglistów, sportowców 
i artystów przypadły klasie IV. Tym samym klasa ta otrzymała medal SUPER 
KLASY. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Życzymy wszystkim uczniom 
jak najlepszych wyników w nauce w 2. części roku szkolnego.

Justyna Graczyk

Sukcesy i podsumowanie 
I semestru

 Nadszedł wreszcie czas na zasłużony wypoczynek. Uczniowie z niecier-
pliwością i radością żegnali I semestr. Zanim udali się na dwutygodniowe 
ferie, w rejowieckiej szkole nastąpiło podsumowanie pracy i osiągnięć za 
pierwsze półrocze. Podczas uroczystego apelu rozstrzygnięto semestralny 
konkurs na Klasę z klasą oraz wręczono uznania za indywidualne sukcesy. Kie-
rownik szkoły, pani M. Hinc wraz z wychowawcami poszczególnych klas wrę-
czyła dyplomy uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu oraz ze wzoro-
wą frekwencją. Uczniowie z najwyższą średnią na koniec I semestru to:

Klasa II – Julia Charubin, Julianna Witt, Krzysztof Baszczyński, Jakub Stacho-
wiak,

klasa V - Wiktoria Żak, Weronika Stasiak,
klasa VI – Klaudia Kędziora, Nicole Pac, Marta Szymkowiak, Kinga Dembiń-

ska.
Uczniowie, którzy nie opuścili ani jednego dnia w szkole to:
Klaudia Kędziora z kl. VI oraz Gracjan Tyszkowski z kl. V.
W I semestrze najlepszymi artystami zostali uczniowie klasy VI. Do nich rów-

nież należy tytuł i statuetka najlepszych sportowców, dlatego jednoznacznie 
otrzymali tytuł i medal Klasy z klasą.

Największą i zarazem najmłodszą Przyjaciółką Książek, czyli czytelniczką, 
która w I semestrze najczęściej odwiedzała szkolną bibliotekę i korzystała z jej 
zbiorów jest Maja Bajserowicz z klasy I. 

Laureatom serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów. Wszystkim 
uczniom życzymy wytrwałości w dążeniu do celów w II semestrze. Dziękujemy 
również tym, którzy godnie reprezentowali szkołę i odnosili sukcesy podczas 
zawodów sportowych i w konkursach oraz uczniom angażującym się w działal-
ność społeczną i charytatywną. 

Anita Siejkowska

Spotkanie z ornitologiem

 24 stycznia w przedszkolu w Jabłkowie gościliśmy niezwykłego gościa, 
jakim był pan Hubert Czarnecki - ornitolog z zamiłowania. Przekazał on dzie-
ciom ważną wiedzę na temat ochrony ptaków, pomocy im w okresie zimowym 
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nej energii, chęci dzielenia się z innymi, wsparcia dla lekarzy w ratowaniu życia 
i zdrowia dzieci. Będziemy wspólnie grać do końca świata i o jeden dzień dłużej.

Joanna Tomczak

Wiersze spod choinki

 10 stycznia odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas 1-3 zatytuło-
wany „Wiersze spod choinki”. Tego dnia zaprezentowali się zwycięzcy elimi-
nacji klasowych. Wszyscy uczestnicy swoją recytacją przedłużyli podniosłą at-
mosferę minionych świąt. Panie Joanna Tomczak i Anna Szulda, które oceniały 
występy małych artystów miały dylemat, ponieważ wystąpienia były porówny-
walne. Jednak konkurs kieruje się swoimi prawami i ten wygrała uczennica kla-
sy 1. Julka Majchrzak, drugie miejsce zajął Gabryś Zasadziński z klasy 3., a trze-
cie Gabrysia Gracz z klasy 2. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a pozostali drobne 
upominki.

Justyna Graczyk

 
Wycieczka do Wągrowca

  
   Dwutygodniowe ferie zimowe dla 
uczniów naszej gminy ze świetlic środo-
wiskowych dobiegły końca. Nie wszyst-
kie dzieci miały możliwość wyjechać 
gdzieś dalej na wypoczynek. Dlatego też 
opiekunowie świetlic postanowili uatrak-
cyjnić swoim wychowankom czas wolny i 
zorganizowali dla nich wycieczki. Pierw-
sza z nich odbyła się do Wągrowca. Tam, 
w kinie miejskim, wzięli udział w projek-
cji filmu „Doktor Dolittle”. Stworzony na 
podstawie lektury H. Loftinga film, przed-
stawia niezwykłe przygody weterynarza, 

oraz wyjaśnił sens i cele ich obrączkowania. Opowiedział ciekawe historie kil-
ku ptaków m.in. o jednonogiej czapli podróżującej po Europie oraz bocianie 
z Wysokiej, który założył rodzinę w Bliżycach. Największą atrakcją były jed-
nak ptaki złapane w sieci, przyniesione przez pana Huberta do sali przed-
szkolnej. Były to trzy mazurki, dwie sikorki bogatki i jedna sikorka modraszka. 
Dzieci z ogromnym zainteresowaniem przyglądały się złapanym zwierząt-
kom, głaskały je, obserwowały proces obrączkowania ich, mierzenia skrzydeł, 
poznały sposoby na rozróżnienie ich płci oraz przybliżony wiek ptaków. Po 
przeprowadzonych zajęciach, przedszkolaki wspólnie z panem Hubertem wy-
puściły zaobrączkowane ptaszki na wolność. Pod koniec przygody jaką spę-
dziliśmy razem z panem ornitologiem, dzieci otrzymały podarunek w postaci 
budki lęgowej, która powieszona na terenie przedszkola będzie przypomina-
ła im o tym wydarzeniu oraz pomagała z jeszcze większym zaangażowaniem 
troszczyć się o naszych zwierzęcych przyjaciół. Bardzo serdecznie dziękuje-
my panu Hubertowi Czarneckiemu za napełnienie wiedzą naszych wycho-
wanków oraz zapewnienie im wielu wspaniałych wrażeń poprzez kontakt ze 
zwierzętami. 

M. Załęska

Turniej warcabowy

 W styczniu rozegrany został wśród dziewczyn klas IV i V w Lechlinie 
Turniej warcabowy. Podczas rozgrywek uczennice rozwijały analityczne 
myślenie, budowały wytrwałość i determinację, pracowały nad koncen-
tracją. Uczyły się także rywalizacji – sztuki przegrywania i podnoszenia się 
z porażek oraz sztuki skromnego wygrywania.  Każda uczestniczka turnieju 
poczuła bowiem smak zwycięstwa oraz gorycz porażki. Podsumowując prze-
prowadzone rozgrywki, miejsca na podium zajęły odpowiednio:

I miejsce – Wiktoria Włodarczak, kl. IV
II miejsce – Ewa Majchrzak, kl. IV
III miejsce – Weronika Czempińska, kl. V

Dziękuję uczestniczkom za stworzenie miłej, sportowej atmosfery oraz 
gratuluję udziału i zachęcam do rozwijania i doskonalenia swoich umiejętno-
ści. 

Joanna Tomczak

Wiatr w żagle
 Po raz kolejny zagraliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomo-

cy, wspierając Sztab #1072 w Skokach sumą 796,85 zł + waluta obca. 
Zorganizowane treningi zmotywowały wiele osób do wspólnej zbiórki na 
rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej. Joanna Tomczak prowadziła treningi 
w Jabłkowie, Nowym Brzeźnie, Wągrowcu i Lechlinie, Tomasz Jarzembowski 
i Mirosław Duszyński w Lechlinie. Natomiast Agnieszka Mańka przygotowa-
ła dekoracje. Ponadto Tęczowe Fit Babeczki zaprezentowały układy tanecz-
ne podczas 28. Finału w Skokach. Wszystkie działania były pełne pozytyw-
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który potrafił rozmawiać ze zwierzętami. Pełne humoru, ale i nauki historie 
wesołej ferajny zachwyciły młodych widzów. Kolejnym celem wycieczki była 
wizyta w zabytkowej wspinalni Ochotniczej Straży Pożarnej. Na parterze bu-
dynku mieści się Izba Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu, a w niej daw-
ny sprzęt strażacki. Historię OSP w ciekawy sposób przedstawił uczniom pan 
Stefan Matuszak. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób kiedyś strażacy pra-
cowali przy gaszeniu pożarów, jakiego sprzętu używali, jaki specjalistyczny 
strój i dlaczego obowiązywał ich podczas akcji. Dużym zainteresowaniem cie-
szył się dawny sygnał alarmowy zwołujący strażaków do pożaru, który dzie-
ci mogły dziś same uruchomić. Największą jednak frajdę sprawiło śmiałkom 
wejście na taras widokowy, mieszczący się na szczycie wysokiej wspinalni. 
Stamtąd, już spokojnie, można było podziwiać panoramę miasta. Wycieczka 
została jednogłośnie uznana za bardzo udaną i wszyscy uczestnicy będą ją mi-
le wspominać.

Anita Siejkowska i Anna Mazurek 

 
Flażoleciści w katedrze 
poznańskiej

 „Chwalcie Pana bębnem i tańcem, 
chwalcie Go na strunach i flecie!”
(Ps 150)
W pięknym czasie świętowania ta-

jemnicy Bożego Narodzenia spotka-
liśmy się kolejny raz na XXIV KOLĘ-
DOWANIU FLAŻOLECISTÓW PRZY 
BETLEJEMSKIM ŻŁÓBKU, aby wspól-
nie – muzycznie, świętować w poznań-
skiej katedrze.

W sobotni poranek 11 stycz-
nia Poznańska Bazylika Archi-
katedralna tradycyjnie zamie-
niła się w miejsce kolędowania 
dzieci i młodzieży, którzy przybyli z 
kilkudziesięciu parafii. Każdy uczest-
nik spotkania prowadzonego przez ks. Jana Markowskiego tradycyjnie 
otrzymał śpiewnik z najpiękniejszymi, najbardziej popularnymi polskimi 
kolędami i tabulaturą flażoletową. Flażoletowe kolędowanie rozpoczęło 
o godzinie 10:30 wspólną próbą poszczególnych kolęd. O godzinie 11:00 
rozpoczęło się nabożeństwo słowa, następnie powitano wszystkich przyby-
łych flażolecistów, wyczytując listę uczestników. Podczas nabożeństwa fla-
żoleciści zagrali 11 kolęd. O godzinie 12:00 odmówiony został Anioł Pański, 
a następnie biskup Damian Bryl udzielił zebranym duszpasterskiego błogo-
sławieństwa. Kolejne miłe spotkanie flażolecistów za nami. Cieszymy się, że 
wybrała się z nami nasza koleżanka Agata, która jak się okazuje jeszcze nie 
zakończyła „naszej szkolnej” przygody z flażoletem.

Anna Mazurek

Zabawa LOWE
 1 lutego po raz trzeci 

Lokalny Ośrodek Wie-
dzy i Edukacji działa-
jący przy Szkole Pod-
stawowej w Jabłkowie 
zorganizował zabawę 
karnawałową w sa-
li OSP w Skokach. Po 
przywitaniu przybyłych 
gości rozpoczęliśmy za-

bawę i tańce. Oprawę muzyczną zapewnił prezenter muzyczny DJ DEEJV, a 
przepyszne jedzenie przygotowały trenerki i uczestniczki edukacji kulinarnej, 
przy wsparciu Cateringu Wołkow. W międzyczasie goście mogli skorzystać z 

fotobudki, która okazała się świetną atrakcją i formą pamiątki, zarówno dla za-
proszonych gości, jak i dla organizatorów imprezy. Można było powygłupiać się 
przed obiektywem aparatu i skorzystać z zabawnych rekwizytów do zdjęć. Cie-
szymy się, że nasze coroczne spotkania karnawałowe stały się już tradycją oraz 
wspaniałą okazją do integracji lokalnej społeczności. Dziękuję wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizację i przebieg zabawy oraz naszym gościom, 
dzięki którym stworzyliśmy atmosferę sprzyjającą wspólnym tańcom i zabawie. 

Joanna Tomczak

Zdrowy kręgosłup

13 stycznia w budynku szkoły w Lechlinie spotkali się seniorzy z terenu 
naszej gminy podczas zajęć Zdrowy kręgosłup, rozpoczynając tym samym 
udział w najnowszym projekcie pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – edy-
cja VII, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA. 
Zadanie zostało powierzone przez Gminę Skoki w otwartym konkursie ofert. 
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 to kwota 45 000,00 zł. Za-
jęcia poprowadzi instruktor Joanna Tomczak w budynkach szkół w Lechli-
nie i Jabłkowie, treningi obejmują ćwiczenia rozluźniające, stabilizujące, 
wzmacniające, równoważne i rozciągające poszczególne grupy mięśniowe. 
W zajęciach zawarta jest także nauka prawidłowego oddychania i utrzymania 
odpowiedniej postawy ciała. Harmonogram zajęć przedstawia się następująco: 

1 Lechlin, poniedziałki 17:30-18:30
• Styczeń 2020 r. – 13, 20, 27
• Luty 2020 r. – 3, 10, 17, 24
• Marzec 2020 r. – 2, 9, 16, 23, 30
• Kwiecień 2020 r. – 6, 20, 27
• Maj 2020 r. – 11, 18, 25
• Czerwiec 2020 r. – 1, 8
• Wrzesień 2020 r. – 21, 28
• Październik 2020 r. – 5, 12, 19, 26
• Listopad 2020 r. – 2, 9, 16, 23, 30
• Grudzień 2020 r. – 7, 14

2. Jabłkowo, czwartki 15:30-16:30
• Styczeń 2020 r. – 16
• Luty 2020 r. – 13, 20, 27
• Marzec 2020 r. – 5, 12, 19, 26
• Kwiecień 2020 r. – 2, 23
• Wrzesień 2020 r. – 17, 24
• Październik 2020 r. – 1, 8, 15, 22
• Listopad 2020 r. – 5, 12, 19, 26
• Grudzień 2020 r. – 3, 10 

W obecnej chwili trwa nabór, zapisujemy się raz na cały cykl ze wskazaniem 
w których zajęciach wyrażamy chęć uczestnictwa. Wszelkich bliższych informa-
cji udziela koordynator projektu p. Sławomira Kędziora pod numerem telefonu 
691 478 843.

Joanna Tomczak
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wych substancji psychoaktywnych. Podczas spotkania omówione zostały 
powszechnie dostępne preparaty używane (bezpośrednio lub po domowej 
obróbce) przez dzieci i młodzież w celu uzyskania krótkiego (na dużej prze-
rwie) lub dłuższego, 2÷5 godzinnego efektu odurzenia. Omówiono także 
związek nadużywania technologii cyfrowych (gry komputerowe, fonoholizm, 
smartfon) z używaniem środków pobudzających, głównie napojów energe-
tycznych i pobudzaczy na bazie pseudoefedryny i benzydaminy, jak również 
omówiono powody sięgania przez dzieci i młodzież po tego typu środki odu-
rzające. Poza wstępnym przeszkoleniem rodziców w zakresie rozpoznawa-
nia objawów użycia w/w środków omówiono także elementy profilaktyki. 

Pedagog szkolny 
Krzysztof Ołdziejewski

„Wielkie bale w karnawale, 
dyskoteki, świateł blask.
Kolorowe szkolne sale 
w rytmie tańca mkną do gwiazd!”

Tradycyjny balik szkolny został zorganizowany w naszej szkole tuż 
przed feriami. Był on nie tylko okazją do tańca i zaprezentowania bajko-
wych przebrań, ale i kolejną sposobnością do radosnej integracji. W orga-
nizację baliku, obok dzieci i ich wychowawców, zaangażowani byli przede 
wszystkim rodzice, którzy zadbali o strawę muzyczno-taneczną i tę dla 
brzuszka, czyli o słodycze i napoje. 

Po południu odbyła się dyskoteka dla starszych dzieci, które w ten sposób 
świętowały zakończenie I semestru nauki. Rodzicom za ich czas i zaangażo-
wanie pięknie DZIĘKUJEMY.

Renata Stróżewska

Ferie z wojskiem
Bezśnieżne ferie wcale nie muszą być nudne o czym przekonała się 

młodzież naszej szkoły. Wszyscy zainteresowani służbą wojskową mieli 
okazję zgłębić wiedzę na temat specyfiki pracy żołnierza w ramach akcji 
,,Ferie z wojskiem”. Zajęcia takie odbyły się 31 stycznia na terenie Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Już przy wejściu na teren koszar cze-
kała jedna z największych niespodzianek: pokaz sprzętu wojskowego. Na pla-
cu defiladowym wystawiono czołgi, transportery, bojowe wozy piechoty oraz 
pojazdy w służbie straży pożarnej, saperów czy medyków.

Egzamin ósmoklasisty 2020
Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący pierwszy etap eduka-

cji – szkołę podstawową. Jego celem jest nie tylko określenie poziomu 
wiedzy i wykształcenia, zdobytego przez ucznia – egzamin ósmoklasisty 
zastępuje również egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej. Jego 
wyniki są szczególnie istotne wówczas, gdy liczba chętnych do szkoły jest 
wyższa, niż liczba wolnych miejsc w danej szkole. Na egzaminie ósmoklasisty 
pojawią się zarówno zadania otwarte, czyli takie, w których uczeń sam będzie 
musiał udzielić poprawnej odpowiedzi, jak i zamknięte, w których popraw-
ną odpowiedź trzeba będzie wybrać spośród kilku różnych. Pierwszego dnia 
odbywa się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (uczniowie ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający przedłużenia czasu i po-
siadający stosowne zaświadczenia będą go pisali maksymalnie przez 180 mi-
nut). Drugiego dnia odbywa się egzamin z matematyki, który trwa 100 mi-
nut (maksymalnie 150 minut dla uczniów z zaświadczeniami).

Trzeciego dnia odbywa się egzamin z języka obcego nowożytnego, któ-
ry trwa 90 minut (maksymalnie 135 minut dla uczniów z zaświadczeniami). 
W trakcie egzaminu każdy uczeń siedzi przy osobnym stoliku, na którym, 
prócz arkuszy egzaminacyjnych, mogą znajdować się przybory do pisania: 
długopis lub pióro z czarnym tuszem, a na egzaminie z matematyki również 
linijka (w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych mogą leżeć na 
nim również leki i pomoce niezbędne ze względu na niepełnosprawność). 
Na egzamin nie można przynosić słowników, kalkulatora, ani telefonu ko-
mórkowego czy innych urządzeń (w tym tabletów i elektronicznych tłuma-
czy). Uczniowie piszący egzamin mogą opuścić salę egzaminacyjną tylko 
w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zezwolenia nauczyciela, który 
przewodzi zespołowi nadzorującemu przebieg egzaminu – zgodnie z przepi-
sami musi on wcześniej upewnić się, że uczeń nie będzie mógł kontaktować 
się w tym czasie z innymi osobami (chyba, że zajdzie konieczność udzielenia 
mu pomocy medycznej). Podobnie jak termin egzaminu, tak i termin ogło-
szenia wyników ustalany jest przez dyrektora Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej. Zgodnie z nim wyniki egzaminu przeprowadzonego w 2020 roku 
w terminie głównym ogłoszone zostaną 19 czerwca 2020 roku. Zaświadczenie 
o szczegółowych wynikach egzaminu każdy ósmoklasista otrzyma natomiast 
w dniu zakończenia roku szkolnego. Na zaświadczeniu znajdą się dwa wyni-
ki: procentowy (czyli odsetek punktów zdobytych z danego przedmiotu) oraz 
centylowy (czyli odsetek ósmoklasistów, którzy uzyskali wynik taki sam lub 
niższy). Termin główny: język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) - godz. 
9:00; matematyka - 22 kwietnia 2020 r. (środa) - godz. 9:00; język obcy no-
wożytny - 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) - godz. 9:00. Egzamin ósmoklasi-
sty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas ósmych – by ukończyć 
szkołę, trzeba do niego przystąpić. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie 
zdać. Jednak to w dużym stopniu od jego wyniku zależy to, czy dziecko zosta-
nie przyjęte do wymarzonej szkoły średniej czy branżowej. 

Doradca zawodowy pedagog szkolny
Krzysztof Ołdziejewski

Wywiadówka profilaktyczna
Pod koniec I semestru, korzystając z okazji obecności rodziców w szkole 

(zebranie dla rodziców), została zorganizowana „profilaktyczna wywiadów-
ka” pod nazwą „Rodzicu bądź czujny - Nowe sposoby odurzania się dzieci 
i młodzieży”. W spotkaniu uczestniczył prowadzący zajęcia praktyk, specja-
lista terapii uzależnień cert. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkoma-
nii, mgr nauk o rodzinie, socjoterapeuta, biegły sądowy Sądu Okręgowego 
w Poznaniu i Słupsku, specjalista z ewidencji Ministerstwa Sprawiedliwości 
w przedmiocie zbierania informacji na temat używania przez młodzież środ-
ków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i no-

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKOKACH
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Koniec roku pełen atrakcji
Koniec roku był niezwykłym czasem dla uczniów klasy Vc oraz Ve. 

Dzieci pod kierunkiem wychowawców wystawiły dla swoich rodziców 
przedstawienie teatralne pt. „Kopciuszek”. Piękna muzyka, śpiew, efek-
ty dźwiękowe, oświetlenie, wspaniałe stroje i gra aktorska przyciągnęły 
uwagę licznej widowni. Dalsza część spotkania upłynęła na miłych roz-
mowach przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców obu grup. 

Kolejnym wydarzeniem był wspólny wyjazd obu klas do Teatru im. Alek-
sandra Fredry w Gnieźnie na zimową opowieść Beniamina M. Bukowskiego 
pt. „Królowa Śniegu” inspirowaną klasyczną baśnią Andersena. To przepięk-
na historia o tym, jak skutecznie przeciwstawić się złu, przepracować smu-
tek i gniew, odnajdując tym samym radość. Nowoczesna scenografia stwo-
rzyła piękną teatralną przestrzeń dla gry aktorów, a efekty sceniczne takie 
jak: śnieg, dym i mgła wprowadziły dzieci w świat baśniowej tajemniczości 
 i magii, wywołując na twarzach wielu z nich prawdziwy zachwyt. 

Podsumowaniem wspólnych przedsięwzięć była wycieczka do kina Miej-
skiego Domu Kultury w Wągrowcu na seans pt. „Kraina Lodu”, po którym 
wszyscy w  miłej, świątecznej atmosferze i pięknej zimowej aurze, udali się 
do Restauracji Willisch Café, by usiąść i porozmawiać przy filiżance herbaty 
i pysznych lodach, życząc sobie tym samym wesołych świąt. 

Paulina Mączyńska i Alicja Kramer 

Matematycznie, 
ale nie tylko...

W drugim tygo-
dniu ferii w naszej 
szkole odbywały się 
zajęcia przygotowu-
jące do uczestnictwa 
w popularnej zaba-
wie zwanej „Escape 
room”. W dobie table-
tów i smartfonów na-
uczyciele muszą tak 
uatrakcyjniać lekcje, 
aby uczniowie z chęcią w nich uczestniczyli. Dzięki takiemu nowatorskie-
mu podejściu do dydaktyki młodzi ludzie mają możliwość szybszego przyswa-
jania treści zawartych w podstawie programowej i poszerzania swoich zain-
teresowań. Idąc naprzeciw wymaganiom współczesnej młodzieży i działając 
w myśl zasady „bawiąc-uczyć” przygotowaliśmy pokój zagadek. Uczestnicy 
tej interesującej formy zajęć muszą wykorzystywać umiejętności analitycz-
nego myślenia, czytania ze zrozumieniem, a przede wszystkim współpracy, 
która będzie niezwykle potrzebna w dorosłym życiu naszych podopiecznych.

Ponadto forma pokoju zagadek pozwala na korelację między przedmiota-
mi stawiając nowe, ciekawe wyzwania przed Nauczycielami. Zapewnia rów-
nież tak ważną, z punktu widzenia każdego Wychowawcy, integrację zespołu 
klasowego.

Uczniowie z klasy 8b spotkali się, aby zaplanować i stworzyć dla młod-
szych uczniów matematyczny escape room. W trakcie zajęć trudno było nie 
dostrzec zaangażowania i kreatywności naszej młodzieży. Otrzymali oni po-
moce w postaci stron internetowych i generatorów, np. różnych labiryntów, 
krzyżówek, Qr-kodów. Sami natomiast, dzięki umiejętności logicznego my-
ślenia i ścisłej współpracy, musieli zgromadzić wszystkie informacje i wska-
zówki w celu rozwikłania trudnych zagadek. Przygotowania tak się spodo-
bały, że na drugi dzień zorganizowaliśmy walentynkowy pokój zagadek, 
w którym wykorzystaliśmy wiedzę z biologii, matematyki i języka angielskiego.

O efektach naszych zajęć będzie można się przekonać już w najbliższym 
czasie, podczas „święta zakochanych”.

 Natalia Klimas

Ogromne wrażenie robił sprzęt lotniczy prezentowany przez 2. Skrzy-
dło Lotnictwa Taktycznego z Poznania, taki jak: pociski rakietowe, bomby 
kierowane czy wyposażenie indywidualne pilotów. Poza oglądaniem sprzę-
tu wojskowego można było spróbować swoich umiejętności strzeleckich 
z broni pneumatycznej lub wiatrówki oraz jazdy pojazdami wojskowymi przy 
wykorzystaniu symulatorów i trenażerów. Dla sprawdzenia kondycji fizycz-
nej przygotowano tor przeszkód, który cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Ponadto młodzież zapoznała się z zasadami pierwszej pomocy, opatrywania 
ran czy użycia defibrylatora. W hali sportowej czekała kolejna niespodzianka 
- koncert dwóch orkiestr wojskowych. Na licznych  stanowiskach promocyj-
nych każdy zainteresowany mógł zdobyć garść informacji jak zostać żołnie-
rzem. To był dzień pełen wrażeń.

Wioleta Grzegorzewska

Pierwszaki się integrują

W styczniu na wycieczkę szkolną wybrały się klasy: 1a i 1c. Na począt-
ku udaliśmy się do Parku Rozrywki „Rodzinka” w Skórzewie, gdzie na 
wszystkie pierwszaki czekała moc atrakcji w postaci małpiego gaju, ba-
senów z kulkami, zjeżdżalni, trampolin, tajemniczych tuneli i gier interak-
tywnych. Po wyczerpującej zabawie przyszedł czas na gwóźdź programu. 
Animatorzy Rodzinki przygotowali dla dzieci niespodziankę w formie baliku. 
Obie klasy miały okazję wziąć udział w grupowych zabawach, pląsach pro-
wadzonych przez Olafa z Krainy Lodu oraz wspólnym tańcu z Timonem, któ-
ry specjalnie dla dzieci przybył z bajki o Królu Lwie. W rytmach znajomych 
piosenek, dzieci bawiły się wspaniale. Po intensywnej zabawie wszyscy mie-
li możliwość skorzystania ze smakołyków, jakie zostały przygotowane spe-
cjalnie dla uczestników wycieczki. Wycieczkę klasy pierwsze wraz z nauczy-
cielami zakończyły w restauracji McDonald’s, w której każdy maluch mógł 
podzielić się wrażeniami przy ulubionym zestawie Happy Meal. Zmęczeni, 
a zarazem pełni wrażeń, wróciliśmy do Skoków.

Opiekę nad dziećmi sprawowały panie: Agnieszka Kwiatkowska, Jowita 
Maćkowiak, Alicja Nowak oraz niżej podpisana.

Marika Wesołowska
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Noworoczne spotkanie 
z seniorami

Koło wolontariatu po raz czwarty przygotowało noworoczne spotka-
nie z seniorami z terenu gminy, które odbyło się 10 stycznia o godzinie 
17:00 w szkolnej świetlicy. W tym roku na nasze zaproszenie odpowiedzia-
ło 26 gości. Część z nich odwiedziła nas już kolejny raz, niektórzy byli po raz 
pierwszy i, mamy nadzieję, nie ostatni. Wolontariusze, pod opieką p. Elżbie-
ty Chojnackiej, przygotowali piękny montaż słowno-muzyczny utrzymany 
w świątecznym klimacie. Przed gośćmi zaprezentowali się uczniowie 7b , I b, 
i 8c. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił p. Grzegorz Samol (grą na 
akordeonie) oraz p. Małgorzata Zrobczyńska z uczniami klasy 5a. 

Jak co roku zadbaliśmy również o poczęstunek. W zaimprowizowanej 
kuchni prym wiodły: p. Agnieszka Wasylewicz, Wioleta Grzegorzewska i Da-
nuta Senger. Pomagały im uczennice klasy 5b. Nie można również nie wspo-
mnieć o naszych absolwentach: Jacku Mani, Natalii Kuszpit i Michale Laube, 
którzy wspierali nas w organizacji imprezy. Fundusze pochodziły z datków 
uzbieranych podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz od prywatnych 
sponsorów.

Nie wszyscy goście mogli samodzielnie dotrzeć na spotkanie, dlatego na-
uczyciele; Małgorzata Dudek, Ilona Węglewska, Grzegorz Samol, Wiesława 
Surdyk - Fertsch i Wioleta Grzegorzewska zapewnili im transport. Nad cało-
ścią czuwały panie: Magdalena Samol, Ilona Węglewska, Dorota Mrozińska 
i Renata Hamulczyk. W ich i swoim imieniu składam serdeczne podziękowa-
nia wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy poświęcili wolny czas i pomo-
gli nam zapewnić godną oprawę uroczystości. 

Celem naszej imprezy jest aktywizacja seniorów i międzypokoleniowa in-
tegracja. Wierzymy, że nasze spotkania pozwalają wykorzystać potencjał 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia seniorów na rzecz wspólnego rozwoju 
ich samych , dzieci i młodzieży. 

Renata Hamulczyk

Sukces piłkarzy 

16 stycznia w hali naszej szkoły odbyły się Mistrzostwa Rejonu Pilskie-
go w Piłce Nożnej Halowej. W zawodach uczestniczyło 6 zespołów: SP 1 
Złotów, SP Margonin, ZSP Damasławek, P Kaczory, SP 1 Wieleń, SP Skoki. 

Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. Obsługę sędziowską pro-
wadził p. Henryk Marczyk. Po zaciętej rywalizacji o pierwszym miejscu 
w turnieju zadecydowała różnica strzelonych bramek. Kolejność zdoby-
tych miejsc:

I SP Skoki
II SP 1 Złotów
III SP Kaczory
IV ZSP Damasławek
V SP 1 Wieleń
VI SP Margonin
Prawo startu w finale wojewódzkim, który najprawdopodobniej odbędzie 

się w Opalenicy, uzyskała nasza reprezentacja w składzie: Andraka Alan, 
Bartkowiak Dawid, Gapiński Marcel, Głuszek Szymon, Gramza Szymon, 
Korczak Karol, Malczewski Bartosz, Piela Bartosz, Połczyński Kacper, 
Winiecki Alan, Witkowski Bartosz, Wojtkowiak Dawid.

Opiekun: Wiesław Sierzchuła 

Szkoła emerytom

14 stycznia z wizytą na comiesięcznym zebraniu Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Skokach, zjawiła się młodzież ze 
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza. Uczniowie przygotowali występ 
artystyczny, aby poprzez muzykę, taniec i ponadczasowy tekst pokazać, że 
seniorzy są ważnymi osobami w ich życiu. Przedstawienie było urozmaice-
niem spotkania i sprawiło, że na twarzach zebranych pojawił się uśmiech 
i łzy wzruszenia. Członkowie skockiego oddziału PZERiI z wielką życzliwo-
ścią przyjęli przedstawicieli szkoły, co z pewnością sprawi, że ten dzień pozo-
stanie na długo w pamięci gospodarzy i uczniów naszej szkoły.

Wioleta Grzegorzewska

Tańcowała igła z nitką

 Współczesna młodzież i dzieci wracają do tradycyjnego sposobu spę-
dzania wolnego czasu. Odzewem na ich zapotrzebowanie było zorganizo-
wanie w szkole podczas ferii warsztatów robótek ręcznych. 

Grupa uczennic i uczniów (!) postanowiła własnoręcznie wykonać upomi-
nek dla najbliższych. Z mozołem nawlekali na igłę kolorowe nici, poznawali 
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przygotowujące do testu ósmoklasisty, a także do konkursu polonistycznego 
„Złota Żaba”. Z kolei grupa wolontariuszy udała się do schroniska w Rybo-
wie, aby przekazać zebraną w szkole karmę i choć przez kilka godzin zająć 
się potrzebującymi psami. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego spę-
dzili długie godziny na liczeniu pieniędzy uzbieranych w czasie akcji „Góra 
grosza” oraz na planowaniu dalszej pracy. Niektórzy uczniowie uczestniczy-
li w wyjazdowym zimowisku harcerskim w Łagiewnikach Kościelnych, inni 
skorzystali z wyjazdów, w tym do kina i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych 
w Poznaniu.

Szkoła i hala sportowa tętniły życiem, a wszystkim zajęciom towarzyszy-
ły radość, śmiech i zabawa. Czas ferii bardzo szybko minął, jednak wspólne 
chwile i aktywnie spędzony czas w szkole, będzie długo i mile wspominany 
przez uczniów i nauczycieli. 

Wioletta Molińska

Z ŻYCIA ŚWIETLIC  
ŚRODOWISKOWYCH 

Ferie w świetlicach 
– wycieczka do Torunia

 W środę 5 lutego grupa 
45 dzieci uczestniczących 
w zajęciach świetlic środo-
wiskowych, działających 
na terenie naszej gminy, 
wraz ze swoimi opiekuna-
mi udała się na całodnio-
wą wycieczkę do Torunia. 
Program pobytu w mie-
ście Kopernika był bogaty. 
Rozpoczęliśmy zajęciami 
warsztatowymi w Toruń-
skiej Piernikani Mistrza 
Bogumiła, poczas któ-
rych doświadczyliśmy sa-
modzielnego wyrabiania 
pierników. Ugniataliśmy 
i  wałkowaliśmy ciasto, wy-
ciskaliśmy je w zróżnicowa-
nych w kształty formach, 
a finałem żmudnej pracy 

tajniki ściegów łańcuszkowych, by po niespełna dwóch godzinach podziwiać 
efekty swej pracy. Białe płótno zamieniło się w serwetki!

Dla większości było to pierwsze spotkanie z tak popularną niegdyś sztuką 
haftu. Przyznawali, że po raz pierwszy trzymali w ręce igłę i nigdy nie przy-
szyli nawet guzika. Podczas zajęć wszyscy gawędzili wesoło, wymieniali się 
spostrzeżeniami, pomagali w pracy i ani razu nikt nie spojrzał w ekran tele-
fonu!

Agnieszka Wasylewicz

W gabinecie 
Doktora Dolittle

40 osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami wybrała się 4 lutego do 
kina w Gnieźnie na film pt. ,,Doktor Dolittle”. Wyjazd odbył się w ramach 
innowacji pedagogicznej.

Film otworzyła ciekawie zrealizowana animowana wstawka, przedsta-
wiająca w telegraficznym skrócie wspólną przeszłość Doktora Dolittle 
i jego żony. Oglądaliśmy przygody, którym utalentowany lekarz musiał sta-
wić czoła. Jednym z wyzwań okazało się uratowanie życia królowej oraz za-
opiekowanie młodym i ambitnym uczniem, pragnącym zostać weterynarzem. 
Na pierwszym planie filmu znajdowały się rozmawiające zwierzęta. Nato-
miast sposób porozumiewania się doktora ze swoimi podopiecznymi, rajd na 
strusiu czy galop na żyrafie dostarczył niesamowitych wrażeń.

Wioleta Grzegorzewska

Wizyta w schronisku 
dla zwierząt w Rybowie 
pod Gołańczą

Wykorzystując czas wolny w czasie ferii zimowych grupa wolontariu-
szy po opieką pań: M. Zrobczyńskiej, A. Nowak, M. Warzbińskiej, M. Jeli-
nek i R. Hamulczyk odwiedziła schronisko w Rybowie. Przekazaliśmy ze-
braną karmę i zabawki dla zwierząt.

W schronisku przebywa obecnie ok. 200 psów. Wszystkie czekają na to, 
aby znaleźć nowy, kochający dom. Za serce chwyta widok wystających zza 
krat pyszczków i próba zwrócenia na siebie uwagi głośnym szczekaniem. Na-
si uczniowie wzięli psy na długi spacer, bawili się z nimi, karmili je i poddawali 
czynnościom pielęgnacyjnym. 

Wszyscy, którym bliski jest los opuszczonych zwierząt, mogą przyjeżdżać 
do Rybowa i pomagać w pielęgnacji w ramach wolontariatu. My na pewno 
jeszcze tam wrócimy!

Renata Hamulczyk

Ferie w szkole
Ferie zimowe już za nami. Część uczniów wyjechała w góry, aby od-

dać się zimowemu szaleństwu, jednak spora grupa dzieci ferie spędzała 
w mieście i to bez śniegu i lodu. To dla nich szkoła w Skokach przygoto-
wała bogatą i atrakcyjną ofertę różnorodnych zajęć, w której każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Nauczyciele bardzo się starali, aby każdy dzień był wy-
jątkowy i ciekawy. Uczniowie korzystali z licznych zajęć sportowych, w czasie 
których rozwijali swoją aktywność i sprawność fizyczną. Miłośnicy szachów 
wzięli udział w Szkolnym Turnieju Szachowym, a pasjonaci gier planszowych 
utworzyli własny Klub. Odbywały się też warsztaty robótek ręcznych, gdzie 
uczniowie uczyli się sztuki haftowania i wyszywania serwetek. Odbywały się 
spotkania brydżowe, astronomiczne i językowe oraz matematyczny „Escape 
room”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia informatyczne, gdzie 
dzieci zajmowały się programowaniem gier komputerowych, ale też spotka-
nia grupy teatralnej. Zorganizowano również zajęcia dodatkowe dla kl. 7-8 
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było pieczenie pierników w specjalnych piecach.
 Następnie udaliśmy się do Planetarium i obejrzeliśmy seans zatytułowa-

ny „Makrokosmos”, po którym zwiedziliśmy interaktywną wystawę Geodium. 
Tutaj wycieczkowicze mogli samodzielnie eksperymentować i przekonać się 
między innymi, dlaczego mamy cztery pory roku, jak dochodzi do trzęsienia 

Ziemi czy wybuchu wulkanu. Na wystawie spędziliśmy czas bardzo inten-
sywnie i z wielkim zainteresowaniem wykonywaliśmy poszczególne ekspe-
rymenty.

Po przerwie na posiłek, czasie spędzonym na zakupach pamiątek oraz 
spacerze po pięknej Starówce, udaliśmy się do Domu Legend Toruńskich, by 
uczestniczyć w ostatnim punkcie naszego wyjazdu. W mrocznych piwnicach 
jednej z toruńskich kamienic przenieśliśmy się do świata pradawnych toruń-
skich opowieści. Wzięliśmy udział w interaktywnym spektaklu, podczas któ-
rego poznaliśmy losy bohaterów legend na własnej skórze. Wcielaliśmy się 
(zarówno dzieci jak i opiekunowie) w role króla Władysława Jagiełły podczas 
jego wizyty w pradawnym Toruniu, byliśmy flisakami na Wiśle, dzwonnikami, 
budowniczymi Krzywej Wieży, a także doświadczaliśmy uwięzienia w klatce.

W ten oto sposób pobyt w przepięknym Toruniu dobiegł końca i wraz z za-
chodem słońca, które towarzyszyło nam przez cały dzień, udaliśmy się w dro-
gę powrotną, by z bagażem wielu przeżyć i wspomnień wrócić do Skoków.

        
 Elżbieta Słoma

Dzień Babci i Dziadka 
w Potrzanowie

21 stycznia na świetlicy w Potrzanowie odbył się Dzień Babci i Dziad-
ka zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie oraz 
świetlicę środowiskową. Na początku zaprezentowały się dzieci ze świetli-
cy środowiskowej i wyrecytowały specjalnie przygotowane wiersze dla babć 
i dziadków oraz wręczyły wszystkim obecnym własnoręcznie wykonane 
laurki. Kolejnym punktem programu, a zarazem niespodzianką dla zgroma-
dzonych był występ grupy ze Studia Gimnastyki Artystycznej „Feniks”, pro-
wadzonej przez panią Jarosławę Biłorusową-Fertsch. Dziewczęta zaprezen-
towały się w pokazie grupowym oraz pokazach indywidualnych. Na koniec 
niespodzianką był koncert na pianino i skrzypce w wykonaniu pani Jarosławy 
Biłorusowej-Fertsch wraz z córką Laurą. Przedstawienie bardzo przypadło 
do gustu babciom i dziadkom. Panie z KGW przygotowały pyszne ciasta oraz 
kawę.

Agnieszka Fertsch 
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Pamiętaj! Spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy i styropiany wydzielają silnie toksyczne sub-
stancje, które mogą wywołać wiele groźnych chorób układu oddechowego. Mogą też przyczynić 
się do powstania chorób rakotwórczych w twym najbliższym otoczeniu.

Zadbaj więc o zdrowie swoje i swych bliskich. Nie narażaj siebie i ich na choroby bezmyślnie  
spalając śmieci.

Pamiętaj, że nasze zdrowie zależy od jakości środowiska, w którym żyjemy. Pamiętaj też, że dioksyny i furany powstające w trakcie spalania to sub-
stancje ciężkie, które spadają również w pobliżu miejsca ich wytwarzania.

W rezultacie tego truskawki i marchewki, które w swym ogródku z pietyzmem hodujesz dla swych dzieci lub wnuczków niejednokrotnie mogą być 
bardziej skażone od tych hodowanych na polach z dala od źródła spalania śmieci.

KOCHAJ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!



Kolędowanie wielu pokoleń
 Życzenia od wnucząt dla babć i dziadków mogą zostać przekazane w różnorodny sposób. Najważniejsze są pamięć i obecność. Jeśli do wyżej wymienio-

nych dołączony zostanie prezent „własnoręcznie” wykonany, wtedy wzruszenie i radość seniorów gwarantowane. 
Kilkanaścioro najmłodszych zagrało i zaśpiewało kolędy i pastorałki. Do dziecięcych prezentacji włączyli się rodzice i dziadkowie. Było sympatycznie, wielo-

pokoleniowo i uroczyście. 
Całość wyreżyserowały: Sylwia Popadowska i Aleksandra Gajewska. Pani Sylwia troskliwą opieką otoczyła małych artystów. Sceniczny debiut śpiewu naszej 

kustosz zasłużył na medal. Do muzycznych prezentacji dzieci przygotowali instruktorzy: Aleksandra Małecka i Mateusz Doniec. Dziękujemy dzieciom, ich na-
uczycielom i publiczności, która wypełniła salę do ostatniego w niej miejsca. Pozostajemy z wyrazami wdzięczności do następnego muzycznego spotkania po-
koleń.

Elżbieta Skrzypczak

W blasku saksofonu i na strunach 
Czwartkowe koncerty noworoczne w gościnnej Winnicy to już tradycja. Trzynasty odbył się 16 stycznia przestępnego 2020 r. Jak każdy poprzedni zgro-

madził ponad trzystuosobową widownię. Melomanom zaserwowano bukiet różnorodnych utworów operetkowych, musicalowych i rozrywkowych. Prowa-
dzący Bartosz Kuczyk jak zawsze błysnął polszczyzną tak bogatą, że aż dech zapierało słuchaczom. Obok solistów zabrzmiały instrumenty: skrzypce i saksofon. 
Wspaniali artyści, cudowna publiczność. Warto z muzyką witać nowy rok.

Elżbieta Skrzypczak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
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Wyzwoleńczy 
turniej strzelecki

23 stycznia 1945 r. Skoki zostały wyzwolone spod okupacji hitlerow-
skiej i w mieście po latach niewoli zawisły flagi biało-czerwone. Dla upa-
miętnienia tego wydarzenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie organizuje 
Wyzwoleńczy Turniej Strzelecki.  

Tegoroczny Turniej odbył się w dniu 25 stycznia w siedzibie Bractwa i obej-
mował strzelanie w różnych kategoriach, przy czym najważniejszą z nich było 
strzelanie drużynowe w Memoriale Braci Kurkowych Edmunda Maćkowiaka 
i Stanisława Glinkiewicza. W Memoriale uczestniczyło 10 zespołów 4 oso-
bowych, a jego zwycięzcą, a tym samym zdobywcą Pucharu Przechodniego 
i Pamiątkowej Tarczy, została reprezentacja Sołectwa Rejowiec prowadzona 
przez kapitana Arkadiusza Sommerfelda. Drugie, zaszczytne miejsce wywal-
czyła drużyna wystawiona przez OSP Skoki, a trzecie drużyna Towarzystwa 
Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej. Kolejne miejsca zajęły: Koło PZW 
nr 120 Skoki, Sołectwo Sławica, Budowlani Rosik, Sołectwo Rościnno, KBS 
Skoki, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza Skoki oraz Ogrody Dział-
kowe „Jedność” Skoki.

Wyniki w strzelaniach w poszczególnych konkurencjach Turnieju ukształ-
towały się następująco:

- Turniej otwarty w strzelaniu punktowym w Kategorii:
•  pań: Agnieszka Bagrowska;
•  panów: I – Krzysztof Jachna, II – Krzysztof Migasiewicz, III – Robert Ko-

teras;
•  Młodych Strzelców: I – Anna Frąckowiak, II – Artur Cibail, III – Kacper 

Połczyński;
-  W Strzelaniu do Tarczy Darczyńców: I Mikołaj Koteras, II – Stanisław Go-

łembowski, III – Andrzej Tatara;
- W Finale Strzelania o Puchar Skoków:  I - Krzysztof Migasiewicz, II – Mi-

kołaj Koteras;
Turniej ograniczony do członków Bractwa wygrał i tarczę zdobył Mikołaj 

Koteras. II miejsce zajął Janusz Stoiński, a III – Stanisław Grzegorzewski. 
Najcelniejszy strzał Turnieju oddał Robert Koteras.
Wszyscy zawodnicy i goście zostali zaproszeni do skorzystania z kawy 

i herbaty oraz grzanej kiełbaski, a także do osłodzenia sobie podniebienia 
słodkościami zabezpieczonymi przez Bractwo Kurkowe.

Stanisław Grzegorzewski

„Zima” skockich zuchów 
i harcerzy

Tegoroczna zima nie przypomina tych sprzed lat. Dodatnie tempera-
tury, deszcz zamiast śniegu nie nastrajały pozytywnie na ferie. Mimo 
to zuchy z 17. Skockiej Gromady Zuchowej „SUPER PANDY” i harcerze 
z 7. Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE” wybrali się na tradycyjny zimo-
wy biwak. Tym razem bazą naszego zimowiska była gościnna Szkoła Pod-
stawowa w Łagiewnikach Kościelnych koło Kiszkowa. 

Pierwszy dzień po rozlokowaniu się w klasach upłynął na zajęciach spor-
towych i przygotowaniach do „biegu” patrolowego, podczas którego miały 

zostać zamknięte próby na kolejne stopnie harcerskiego i zuchowego wta-
jemniczenia. Po kolacji i apelu przy blasku świec pośpiewaliśmy trochę. Na-
stępnego dnia odbył się wspomniany już „bieg” patrolowy. Niestety z powodu 
bardzo kiepskiej pogody musiał się on odbyć na terenie szkoły. O dziwo po 
południu pogoda się poprawiła na tyle, byśmy mogli się udać na spacer połą-
czony ze zwiedzaniem wioski. Przewodnikiem był dyrektor szkoły, społecznik 
i regionalista, pan Andrzej Szprywa. Przybliżył nam dawne dzieje od osady 
służebnej z czasów piastowskich po współczesność. Wielkie zainteresowa-
nie wzbudziła stara lodownia zwana kipa umieszczona na wyspie. Na koniec 
odwiedziliśmy jeszcze regionalną izbę pamięci i ekspozycję dawnych maszyn 
rolniczych.

Nie brakło też emocji wieczorem. Po pomyślnie zakończonym biegu patro-
lowym i zamknięciu próby harcerza do złożenia przyrzeczenia harcerskiego 
i obietnicy zuchowej dopuszczono kolejnych miłośników harcerstwa. Także 
drużynowa gromady zuchowej druhna Magdalena Jeske złożyła zobowiąza-
nie instruktorskie. Po tych uroczystościach pośpiewaliśmy trochę i wieczor-
nym kręgiem podsumowaliśmy zimowisko. Ostatni dzień to przede wszyst-
kim prace porządkowe pod nadzorem pani Barbary Surdyk, która podczas 
biwaku nadzorowała także kuchnię a w wolnych chwilach uczyła haftowania.

Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc w zorganizowa-
niu zimowego biwaku skockich zuchów i harcerzy a było nas wszystkich 50 
osób.

Drużynowy 7. SDH „HYCE”
hm. Andrzej Surdyk HR

Turniej Strzelecki z okazji 
Powstania Wielkopolskiego

Tradycyjnie w piątek poprzedzający ferie zimowe w Szkole Podstawo-
wej w Żelicach odbył się Turniej Strzelecki z okazji rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego. Była to czwarta edycja turnieju i po raz czwarty swą re-
prezentację wystawili skoccy uczniowie. Tym razem byli to ośmioklasiści: 
Rafał Jarzębowski, Wiktoria Stożek, Bohdan Mazur i Kacper Połczyński. 
Po raz pierwszy swą drużynę wystawił też MOW z Antoniewa w składzie: 
Emil Baran, Aleksandra Tuchanowska, Mateusz Brzeziński. 

Skockie
stowarzyszenia
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Rywalizowano indywidualnie ale też zbierając punkty dla drużyny, strze-
lając z wiatrówki do tarczy odległej o 10 metrów. Po obliczeniu punktów 
w kategorii szkół podstawowych nasza reprezentacja zajęła II miejsce. Na tej 
samej pozycji indywidualnie uplasował się też Kacper Połczyński. Natomiast 
w rywalizacji szkół ponadpodstawowych zwyciężyła młodzież z Antoniewa 
a indywidualnie Emil Baran wystrzelał II miejsce przegrywając ze zwycięzcą 
po dodatkowej serii strzałów.

Warto podkreślić wielkie zaangażowanie organizatorów na czele z głów-
nym pomysłodawcą i głównym sędzią zawodów panem Januszem Sieroniem.

Opiekun zawodników
Andrzej Surdyk

Zdjęcia: Jacek Brzostowski

MIGAWKI  
Z ŻYCIA EMERYTÓW

„Mały Książę” i „100 lat” 
u skockich Emerytów 

Nietypowo, bo inscenizacją „Małego Księcia” Antoine a de Saint-Exupe-
ry rozpoczęło się 7 stycznia pierwsze w 2020 comiesięczne zebranie Od-
działu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach. W rolę 
postaci pojawiających się w scenach obrazujących spotkanie awaryjnie 
lądującego na Saharze pilota z Małym Księciem i z wizyt „Księcia” na ko-
lejnych planetach wcielili się uczniowie klasy VIIB Szkoły Podstawowej 
w Skokach.

Ponad stu „emerytów” z zainteresowaniem, w skupieniu wsłuchiwało się 
w dialogi i wypowiedzi młodych aktorów, a prawdziwy podziw wzbudzała 
Aleksandra Markiewicz, która musiała się szczególnie przygotować do roli 
Małego Księcia. Inscenizację wyreżyserowała i jej podkład muzyczny przy-
gotowała wychowawczyni klasy Wioleta Grzegorzewska a dekoracje Małgo-
rzata Zaganiaczyk.

Gdy młodzi artyści zeszli ze sceny, pojawili się na niej serdecznie witani 
przez koleżanki i kolegów Złoci Jubilaci – obchodzący w Święta Bożego Naro-
dzenia, 25 grudnia – Jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego Wanda i Woj-
ciech Glinkiewiczowie. W imieniu własnym oraz emeryckiej braci życzenia 
wraz z tradycyjnym koszem prezentów Jubilatom wręczyła przewodnicząca 
Oddziału Małgorzata Florysiak, a obecne na sali „towarzystwo” ochoczo za-
śpiewało tradycyjne „100 lat”. Teraz też zgodnie z już utrwalonym zwyczajem 
wykonano pamiątkowe fotografie, a Jubilaci obdarowali uczestników słody-
czami.

W dalszej kolejności przewodnicząca przedstawiła nowe osoby, które zde-
cydowały się wstąpić do Związku Emerytów. 

Omówiono sprawy bieżące związane z działalnością sportowo – rekreacyj-
ną oraz zdrowotną i kulturalną Oddziału, w tym dotyczące wyjazdu jaki od-
był się 21 stycznia na spektakl w Teatrze Muzycznym w Poznaniu pt. „Nie ma 
jak…….. lata 20-te, lata 30-te”. Tego dnia grono miłośników stylu retro „sta-

wiło się w autobusie u Franka” i udało się na wspomniany spektakl. Wszyscy 
zostali powitani przez przewodniczącą Oddziału Małgorzatę Florysiak, która 
przekazała też życzenia z okazji Dni Babci i Dziadka, a na umilenie czasu po-
dróży przedstawiła napisany przez siebie okolicznościowy wierszyk, o nastę-
pującej treści:

DZISIEJSZA BABCIA
„Dzisiaj Babcia nie ta sama, nie stateczna wielka dama.
Babcia wchodzi na facebooka i nowinek w kompie szuka.
Jeździ chętnie na wycieczki i wypija łyk wódeczki.
Tańczy, śpiewa z seniorami, którzy są jej kompanami.
Chodzi, jeździ, biega, pływa, na pendrivie coś nagrywa.
Na spotkania różne biega, rzadko coś jej tam dolega.
Bo kobieta w trzecim wieku całkiem, całkiem jest na fleku.
A więc drogie Młode Babcie, fajne życie w locie łapcie.
Przeciwności odrzucajcie w pełnię życia z losem grajcie.
A radości i słodyczy Wam też Babcia Gocha życzy.

W takiej atmosferze szybko mijał czas podróży i Skoczanie sprawnie dotar-
li do celu, a że jeszcze pozostawał czas wolny do spektaklu, udali się do „Stare-
go Browaru”, gdzie wg własnych upodobań skupili się na zwiedzaniu „galerii” 
lub na odwiedzinach w tamtejszych kawiarenkach.

W trakcie spektaklu wraz z innymi widzami wypełniającymi w pełni widow-
nię wszyscy wczuli się w atmosferę lat 20-tych i lat 30-tych minionego wieku 
i podziwiali piosenki, humoreski, tańce oraz różne sceny rodzajowe, którymi 
bawiła się Polska okresu międzywojennego.

Czas powrotu do domu również szybko minął, tym bardziej, że teraz z ust 
„kierownika wycieczki” zabrzmiała kolejna, dobra wiadomość – od ponie-
działku, 28 stycznia w trakcie dyżuru w siedzibie Zarządu będą do nabycia 
ulgowe bilety na organizowany przez Bibliotekę w hali Szkoły Podstawowej 
spektakl pt. „Klimakterium 3”.

  Edmund Lubawy

Kolejne podwójne 100 Lat
4 lutego, to kolejne comiesięczne zebranie skockiego Oddziału Związ-

ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ale to też kolejne podwójne 100 lat, 
które zabrzmiało z ust „emeryckiej braci” w Restauracji „Moraś”. Tym ra-
zem adresatem życzeń wypowiedzianych przez przewodniczącą Oddziału 
Małgorzatę Florysiak i potwierdzonych chórem przez uczestników zebrania 
byli Złoci Jubilaci Tadeusz i Urszula Jerzakowie, którzy 25 grudnia obchodzili 
Jubileusz Małżeństwa oraz obchodząca 85. rocznicę urodzin Marianna Du-
dek. Po życzeniach przekazanych przez członków Zarządu i chóralnym od-
śpiewaniu 100 lat z życzeniami do Jubilatów pospieszyli zaprzyjaźnieni ko-
leżanki i koledzy. Składane od emeryckiej braci życzenia „wzmocniły” kosze 
upominków, a obdarowani nimi Jubilaci, emeryckim zwyczajem odwdzięczyli 
się słodkościami.  

Przy okazji tej uroczystości nadmieniamy, że Tadeusz i Urszula Jerzako-
wie po zakończeniu działalności zawodowej członkami Związku Emerytów są 
od 1999 roku, a Marianna Dudek od 1993 roku i wszyscy uczestniczą w je-
go działalności. Obecni Złoci Jubilaci Tadeusz i Urszula Jerzakowie w dniu 24 
stycznia przez Burmistrza Tadeusza Kłosa zostali uhonorowani przyznanymi 
Im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i słowa o tej uroczystości czytelnik znajdzie 
też w obecnym numerze „Wiadomości Skockich”.

W dalszej części spotkania omówiono sprawy organizacyjne, szczególnie 
związane z opłacaniem składek organizacją wycieczek turystyczno-krajo-
znawczych oraz działalności prozdrowotnej Oddziału. Poruszano też zagad-
nienia dot. sposobu uzyskania i uprawnień związanych z Kartą Seniora oraz 
Kartą Dużej Rodziny.  

Po zebraniu członkowie Zarządu Małgorzata Florysiak i Barbara Rocho-
wiak z życzeniami i z tradycyjnym koszem prezentów pospieszyli do domu ob-
chodzącego też 85. urodziny Tadeusza Dąbrowskiego, którego stan zdrowia 
nie pozwala już na udział w działalności Związku, a który członkiem organiza-
cji pozostaje od 1994 roku. 

  Edmund Lubawy
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Symboliczny gest pamięci

27 stycznia to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocau-
stu ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych 1 listopada 
2005 roku dla uczczenia pamięci osób pochodzenia żydowskiego zamor-
dowanych w czasie II wojny światowej przez hitlerowskie Niemcy. Datę 
tę wyznaczono na pamiątkę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Au-
schwitz-Birkenau w 1945 roku przez Armię Czerwoną, a konkretnie przez 
100. Lwowską Dywizję Piechoty pod dowództwem generała majora Fio-
dora Krasawina.

Wśród milionów ofiar możemy się doszukać także dawnych żydowskich 
mieszkańców naszego miasta. W spisie Izraelskiego Instytutu Pamięci Mę-
czenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem figuruje 156 osób urodzo-
nych w Skokach. Po szczegółowej analizie tych materiałów, dokonanej przez 
Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej, dzisiaj już wiemy, że 
skoczan było 82. Do tego zestawienia dopisujemy także 9 mieszkańców Sła-
wy Wielkopolskiej. Różnicę tłumaczymy tym, iż wiele ofiar było zgłaszanych 
w Yad Vashem nawet kilka razy przez różne osoby. Nie dokonywano weryfi-
kacji, tylko wpisywano na listę jako kolejną osobę.

 
Największą grupę stanowią ofiary obozu koncentracyjnego Auschwitz 

i Auschwitz-Birkenau. Jest to 22 mieszkańców Skoków i 7 urodzonych w Sła-
wie Wielkopolskiej. 

Pozostali zostali zgładzeni w innych obozach koncentracyjnych (Treblinka, 
Majdanek, Buchenwald i Terezin) oraz w gettach (Kraków, Łódź, Warszawa, 
Mińsk, Ryga) a także w Kownie, Berlinie, Lublinie, Czarnkowie, Sławie Wlkp. 
i Wągrowcu. Do tej listy dodać też musimy ostatniego skockiego Żyda, Mak-
symiliana (Maksa) Loszyńskiego, zamordowanego w naszym mieście w pierw-
szych dniach września 1939 r. przez wkraczających do Skoków hitlerowców. 
Los kilkorga jest nieznany.

W Dniu Pamięci o Ofiarach Holocaustu członkowie TMMSiZS zapalili na 
skockim kirkucie symboliczne światełko. 

Iwona Migasiewicz

Kolędowe ostatki
Po obornickim „Kolędowaniu z seniorami”, 9 stycznia Emerycki Ze-

spół Śpiewaczy „Harfa” przystąpił do kolędowania na rodzinnym obsza-
rze działalności. 12 stycznia na mszy św. o godzinie dziesiątej w koście-
le parafialnym w Skokach uczczono zmarłych emerytów w 2019 roku. 
Na wspomnianej mszy św. – tak jak mówią „kto śpiewa dwa razy się modli”, 
wspominaliśmy śp. Zbigniewa Chlebdę, Jana Matiasa, Irenę Futro, Czesławę 
Ochendzan, Sabinę Kazubską i Mariana Wołka.

19 stycznia - to już specjalna msza św. odprawiona w Rościnnie. Mszę św. 
odprawił ksiądz rezydent Krzysztof Burwiel. „Harfa” śpiewała następujące 
kolędy z podkładem muzycznym: „Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy śliczna Panna”, 
„Lulajże Jezuniu”, „Mędrcy świata”, „Maleńka przyszła miłość”, „Jakieś świa-
tło nad Betlejem”, „Jest taki dzień”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Posypało śnie-

giem”. Podczas mszy św. modlono się o beatyfikację Żołnierza Niezłomnego 
Kościoła, Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, tak bardzo związanego z Rościn-
nem. Arcybiskup Antoni Baraniak był jednym z najbliższych współpracowni-
ków Prymasa Augusta Hlonda i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

Antoni Baraniak urodził się 1 stycznia 1904 r. w Sebastianowie, a zmarł 13 
sierpnia 1977 r. w Poznaniu. Wraz z aresztowaniem Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego w nocy 25/26 września 1953 r. aresztowano jego sekretarza, bi-
skupa Antoniego Baraniaka, późniejszego metropolitę poznańskiego, który 
trafił do najcięższego więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.

Urząd Bezpieczeństwa przesłuchiwał biskupa Baraniaka co najmniej 145 
razy w ciągu 27 miesięcy. Poniżano go, odzierano z godności, bito, głodzo-
no, przetrzymywano w ciemnicy, traktowano w najbardziej brutalny sposób. 
Urząd Bezpieczeństwa chciał torturami wymusić zeznania biskupa Baraniaka 
umożliwiające zorganizowanie pokazowego procesu przeciwko prymasowi 
Wyszyńskiemu, by oskarżyć go o zdradę narodu i szpiegostwo. Arcybiskup 
Baraniak nie zeznał niczego przeciwko prymasowi. Nie złamał się, był wierny 
Kościołowi.

Prymas Tysiąclecia zapisał 4 października 1956 roku w Komańczy:
„Brak męstwa jest dla biskupa początkiem klęski. Czy jeszcze może być 

apostołem? Przecież istotne dla apostoła jest świadectwo Prawdzie! A to za-
wsze wymaga męstwa.”        

Arcybiskup Antoni Baraniak nigdy nie znajdował się na pierwszym pla-
nie, ale kardynał Henryk Gulbinowicz oceniając jego rolę w polskim kościele 
stwierdził:

„To był ta wielka trójka, mianowicie: Prymas Wyszyński, kardynał Wojtyła 
i arcybiskup Baraniak”.

Zdaniem historyków, gdyby nie postawa biskupa Baraniaka w więzieniu, 
nie byłby możliwy powrót prymasa Wyszyńskiego do Warszawy po okresie 
internowania, a bez prymasa Wyszyńskiego nie byłoby Jana Pawła II, a więc 
dzieje Polski i wielu innych państw potoczyłyby się zupełnie inaczej. A za tym 
wszystkim stoi cicha postać biskupa Baraniaka, który się nie ugiął i nie zała-
mał w najtrudniejszym dla Kościoła czasie. 

Arcybiskup Baraniak zasługuje na godne miejsce w naszej historii. Nie mo-
żemy pozwolić, by o nim zapomniano.

Mamy cichą nadzieję, że dzięki wielkiej działalności na rzecz beatyfikacji, 
wspomnianego wyżej bohatera, dziennikarki, dyrektorki Centrum Monito-
ringu Wolności Prasy Pani Jolanty Hajdasz sprawa nabierze innego kolorytu.

Pani Jolanta Hajdasz była na mszy 19 stycznia – za co serdecznie dziękuje-
my – dzieląc się z wiernymi swoimi spostrzeżeniami.

Niedzielny poranek 2 lutego, to ostatni kolędowy spektakl „Harfy”. Odbył 
się jak zwykle w Rościnnie. Mszę świętą celebrował ksiądz Krzysztof Burwiel. 
Wiemy, że 2 lutego kończy się okres śpiewania kolęd. Jest to dzień Matki Bo-
skiej Gromnicznej. Święto to kończy ostatecznie okres Bożego Narodzenia. 
W kościołach święci się woskowe świece zwane potocznie gromnicami, które 
chronią wg wierzeń przed uderzeniem pioruna, pożarem i innymi klęskami.

Podczas mszy „Harfa” zaśpiewała a cappella następujące kolędy: „Kolędę 
dla nieobecnych”, „Cichą noc”, „Narodził się Jezus Chrystus”, „Bracia patrzcie 
jeno”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Oj Maluśki”, „Dziecino mała”. Czekamy na no-
wy sezon! 

Kończąc, pragnę nadmienić, iż w lutym br. mija 53. rocznica powstania 
„Harfy”, a więc:

„Złote słońce pomyślności
Niech Wam zajaśnieje, 
Niech się w Waszym gronie
Zawsze dobrze dzieje!”

Antoni Wiśniewski      

Świąteczno – noworoczne 
spotkanie kombatantów

Okres świąteczno – noworoczny sprzyja odwiedzinom i spotkaniom. 
Wierni tej tradycji spotkali się członkowie i sympatycy skockiego koła 
Związku Kombatantów PR i byłych więźniów Politycznych – koło Sko-
ki. Gościem specjalnym był Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki 
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Pan Zbigniew Kujawa. Na spotkaniu przy kawie i słodkim rozmową przede 
wszystkim wspomnieniowym miło mijał czas. 

W czasie uroczystości miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Otóż za 
swą aktywną działalność, poświęcenie i zaangażowanie medalami za zasługi 
dla ZKRPiBWP odznaczeni zostali Anna Kruk i Piotr Babrakowski – gratula-
cje.

Andrzej Surdyk

  

Z ŻYCIA KOŁA PZW 
W SKOKACH

Okres zimowy zawsze wiązał się z pewnym ograniczeniem działalności 
sportowo-rekreacyjnej „wędkarskiej braci”. Nie inaczej było też w skoc-
kim Kole PZW. Skupiano się na podsumowaniu działalności w roku minio-
nym i na ustalaniu planów pracy oraz „łowisk” na nowy sezon, ale okres zi-
mowy zawsze też rodził nowe pomysły i wezwania; dzięki nim w ostatnich 
latach m.in. zagospodarowano wody i urządzono stanowiska wędkarskie 
nad jeziorami: Dzwonowskim i Borowym.

Nie inaczej jest też w obecnym roku 2020. W niedzielę 2 lutego odbędzie 
się Roczne Zebranie Sprawozdawcze Koła, na którym członkowie podsu-
mują pracę Zarządu i Koła za rok 2019 oraz ustalą preliminarz budżetowy 
i plan pracy na rok 2020. Niemniej wykorzystując „dobrą pogodę” Zarząd wraz 
z grupą aktywu zainicjował pewne działania mające po około 30-letniej prze-
rwie przywrócić organizowane przez Koło zawody wędkarskie na jeziorze 
Budziszewskim. Wiadomością o tych i o innych działaniach naszych wędka-
rzy dzielimy się z czytelnikami na podstawie relacji Kapitana sportowego Ko-
ła Mariusza Kielmy.

  

Zawody wędkarskie powró-
cą nad jezioro Budziszewskie

 

   Najpierw były przemyślenia w gronie członków Zarządu Koła a następ-
nie rozmowy z wędkarzami uczestniczącymi w zawodach, w rezultacie 
których postanowiono pomysł wcielić w życie. Przeprowadzono więc 
zakończone sukcesem uzgodnienia z kierownictwem Spółki Rybackiej 
„MAJ” w sprawie organizacji w roku 2020 przez Koło zawodów nad jezio-
rem Budziszewskim.

Wykorzystując sprzyjające warunki atmosferyczne już 4 stycznia grupa 
zapaleńców, a konkretnie 12 członków Koła, spotkała się nad wodą jeziora 
Budziszewskiego w celu stworzenia dogodnych warunków dostępu do linii 
brzegowej. Dokonano wycinki zarastających dojście krzaków oraz usunięcia 
przeszkadzających w dojściu powalonych drzew. W efekcie udało się odsłonić 
dojście na długości 300 mb linii brzegowej.

Rozpoczęte prace kontynuowano 18 stycznia, a udział w nich wzięło 22 
wędkarzy, w tym 6 młodzieżowców. W tak silnej grupie udało się „odkrza-

czyć” dalsze 300 mb oraz wyzbierać śmieci zalegające na linii brzegowej od 
strony Rościnna. Łącznie zebrano 17 worków posegregowanych odpadów, 
które po „czynie” zostały dostarczone do Punkty Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych.

 Na zakończenie spotkania nad jeziorem Budziszewskim, zadowoleni z re-
zultatów pracy, a zwłaszcza z tego, że do wcielenia pomysłu w życie włączyli 
się młodzi członkowie Koła, jego pomysłodawcy wraz ze wszystkimi uczest-
nikami skupili się przy obsługiwanym przez kolegę Karola Neumana ruszcie 
i raczyli się pysznymi smażonymi kiełbaskami. 

Teraz też wstępnie ustalono, że w miesiącu lutym – tym razem już po akcep-
tacji przez walne zebranie członków planu pracy Koła – wszyscy chętni będą 
mogli uczestniczyć w kolejnym, niemniej ważnym etapie prac, jakim będzie 
wycinka szuwarów i urządzenie stanowisk wędkarskich nad jeziorem Budzi-
szewskim.

Wrak Race Głodno

11 stycznia skocka drużyna wrakowa pod nazwą „Wrak Race Alko Te-
am Skoki” udała się na pierwsze w roku 2020 zawody wraków rozgrywane 
w miejscowości Głodno w powiecie grodziskim. Zawody te stały się jedną 
z imprez organizowanych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy i służyły finansowemu wsparciu i zbiórki datków na jej tegoroczne 
cele.

Większość skockiego Teamu stanowią członkowie Koła PZW nr 120, 
a w jego składzie znalazło się grono zawodników i wiernych kibiców, łącznie 
20 osób. Skoczanom udało się wystawić do wyścigów dwa auta w Kategorii 
do 1,6 pojemności silnika, tj. „OPLA CORSĘ”, którą jechali Jacek Dudek i Ma-
riusz Kielma oraz „FORDA PUM-ę” prowadzoną przez Pawła Dudka i Łukasza 
Kaczmarka. W zawodach zgodnie z limitem ustalonym przez organizatorów  
startowało łącznie 120 aut, a każda załoga miała zagwarantowane 3 wyścigi 
na torze składającym się z 3 pętli i usianym różnymi wirażami i wyrwami, na 
których nietrudno było zaliczyć tzw. „dachowanie”.

Po trzech wyścigach okazało się, że obsada Paweł Dudek i Łukasz Kacz-
marek dostała się do ćwierćfinału, a Jacek Dudek i Mariusz Kielma do bara-
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i Borowe. W planie ujęto też działalność pozastatutową, w ramach której wi-
dzimy m.in. udział w zawodach organizowanych przez inne Koła, wyjazd do 
przyjaciół wędkarzy w Bardowick, udział w Turnieju Strzeleckim organizo-
wanym przez Bractwo Kurkowe i w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Uczestniczący w zebraniu Burmistrz podziękował Zarządowi i członkom 
za działania na rzecz ochrony środowiska, za wzbudzanie zainteresowania 
dzieci i młodzieży wędkarstwem oraz ochroną przyrody i za organizację zajęć 
i zagospodarowanie czasu wolnego współmieszkańców oraz za włączanie się 
do różnych działań w społeczności lokalnej. Omówił też sprawy dot. ochro-
ny środowiska, w tym związane z rosnącymi opłatami za odbiór i unieszkodli-
wianie odpadów komunalnych oraz z wynikającymi z polityki władz państwo-
wych mniejszymi wpływami do budżetu.

Powracając do tematu poruszonych na wstępie rankingów w poszczegól-
nych kategoriach wędkarzy chciałbym nadmienić, że:

- W kategorii wędkarzy spinningowych oceniano łącznie wyniki w 4 zawo-
dach, a udział w nich wzięło 20 wędkarzy. Drugie miejsce wywalczył Tomasz 
Makowski a trzecie Dawid Giziński.

- W kategorii wędkarzy spławikowych oceniano wyniki w 7 zawodach, 
a punktacją objęto 20 zawodników. Tutaj tuż za zwycięzcą miejsca na podium 
kolejno zdobyli Dawid Gizinski i Hubert Radziński.

- W kategorii kobiet brano pod uwagę wyniki 7 zawodów, a startowały 
w nich 4 panie, spośród których drugie miejsce zajęła Karolina Grunwald, 
a trzecie Teresa Grunwald.

- W kategorii juniorów punktowano 5 zawodów, w których uczestniczyło 
10 „młodzieżowców”. Spośród tych zawodników na drugim miejscu uplaso-
wała się Julia Konrad a na trzecim Krystian Zywert i ich osiągnięcie przypo-
minać też będą Im pamiątkowe statuetki.

Wędkarskie podsumowanie roku odbyło się w sali Urzędu , a na jego zakoń-
czenie uczestnicy mogli już w luźnej formie prowadzić rozmowy przy posiłku 
przygotowanym przez panie: Agnieszkę Dudek, Natalię Radzińską i Jolantę 
Konrad oraz przez kolegę Karola Neumanna. 

   
Edmund Lubawy

Foto: Piotr Babrakowski 

ZAPROSZENIE  
Serdecznie zapraszamy wszystkich Absolwentów 
Szkoły Podstawowej w Skokach z rocznika 1990

na spotkanie po 30 latach
12 czerwca 2020 roku godz. 19:00 

w 
Restauracji Moraś w Skokach 

koszt 150 zł/osoba bez napojów alkoholowych

Płatność do 30.04.2020 r.
Nr konta: 39 9065 0006 0040 0403 2203 0001

Z dopiskiem: imię i nazwisko rodowe

Osoby kontaktowe w razie pytań:

Karolina Budzińska 664 990 814

Agnieszka Kraczek 668 483 894

Anna Zienkowicz 665 999 696

Tomasz Kamiński 502 548 343

Aneta Guzek 609 616 255

żu o ćwierćfinał. Niestety ten ostatni zakończył się przegraną załogi „OPLA”. 
Z kolei obsada „PUMY” w pierwszym swym wyścigu ćwierćfinałowym zaliczy-
ła dachowanie i na tym zakończyła wyścigi tego dnia. 

Ostatecznie po podsumowaniu i ogłoszeniu wyników przez organizatorów 
okazało się, że Skoczanie ostatecznie zajęli: Paweł Dudek i Łukasz Kaczmarek 
miejsce 16, a Jacek Dudek i Mariusz Kielma miejsce 17. 

Widać więc, że nasz skocki TEAM osiągnął już olbrzymi progres w tych za-
wodach i on też zachęca uczestników do dalszego udziału w nich, a następ-
ne zawody, na które nasi zawodnicy chcą się wybrać odbędą się już w marcu.

Naszych zawodników tego dnia w Głodnie wspierali i wraz z nimi wyści-
gi przeżywali: Piotr Konrad, Julia Konrad, Marian Konrad, Paweł Ślósarczyk, 
Hubert Radziński, Darek Piechowiak, Jarek Kołodziejczuk, Aleksander Be-
rent, Artur Sonnenberg, Szymon Nitka, Natalia Krzyzińska oraz nasz nieza-
stąpiony kucharz Karol Neumann, który tego dnia serwował kiełbaski z rusz-
tu oraz pyszne zapiekanki ufundowane przez Firmę „MAJKA” ze Skoków. Ich 
„konsumenci” w tym miejscu dziękują „kucharzowi i fundatorom”, a za wspar-
cie finansowe dziękują też „SOLIDARNOŚCI” oraz grupie kibiców z „ENEA 
OPERATOR POZNAŃ”.    

Edmund Lubawy

Wędkarskie podsumowanie 
roku i plany na przyszłość

Alojzy Pacholski wygrał klasyfikację generalną w spinningu i zyskał ty-
tuł Wędkarza Roku w Spinningu za 2019. Analogicznie tytuł Wędkarza 
Roku w klasyfikacji generalnej w kategorii spławikowej seniorów zdo-
był Henryk Eliński, a w kategorii kobiet tytuł ten zyskała Marta Zywert.  
Natomiast w kategorii juniorów tryumfatorem ogłoszono Julię Dziabas. 
Wszystko to, wszem i wobec wiadomym się stało w trakcie ogłoszonych na 
zebraniu sprawozdawczym Koła nr 120 PZW w Skokach w dniu 2 lutego 2020  
wyników rywalizacji w zawodach wędkarskich zorganizowanych w 2019. Ich 
sukcesy upamiętniać będą piękne puchary - statuetki z okazałą „taaaką ry-
bą” wręczone przez Prezesa Jacka Dudka i Kapitana sportowego Mariusza 
Kielmę. 

Ale mówiąc chronologicznie w zebraniu prowadzonym przez Skarbni-
ka Koła Zbigniewa Kujawę udział wzięło 43 członków na 130 zrzeszonych 
w skockim Kole, a jego gościem honorowym był Burmistrz Tadeusz Kłos. 
Zgodnie z porządkiem obrad zgromadzeni wysłuchali sprawozdań z działal-
ności w 2019 r. swych władz statutowych: rzecznika dyscyplinarnego, sądu 
organizacyjnego, szkółki wędkarskiej, kapitana sportowego, skarbnika oraz 
prezesa z pracy zarządu i komisji rewizyjnej. W rezultacie członkowie jedno-
głośnie akceptowali działalność Zarządu za 2019. 

Po tej akceptacji minionych działań uchwalono preliminarz budżetowy 
i plan pracy Koła na rok 2020, w którym w ramach działalności statutowej 
ujęto organizację 14 zawodów senioralnych i 5 zawodów dla juniorów. God-
nym zaznaczenia jest tu fakt, że odstąpiono od organizacji zawodów na jezio-
rze Łomno w Wojnowie oraz na jeziorze Karolewskim. Jedne zawody odbędą 
się na jeziorze Rogozińskim. Z kolei co najmniej 2 zawody zaplanowano na 
jeziorze Budziszewskim, a wszystkie pozostałe na jeziorach: Dzwonowskim 
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Piłkarskie zmagania strażaków

W sobotę 8 lutego 2020 roku skocka hala sportowa stała się areną piłkarskich zmagań strażaków podczas VII Powiatowego Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej im. dh Andrzeja Kuraszkiewicza drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Wągrowieckiego. 

 
W rozgrywkach udział wzięło 6 drużyn reprezentujących gminy powiatu wągrowieckiego. 
Grano systemem „każdy z każdym”, a mecze trwały 15 minut. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszła drużyna OSP Wapno, drugie miejsce przypadło drużynie 

OSP Damasławek, a na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna z OSP Runowo, następnie miejsce czwarte OSP Gołańcz, miejsce piąte OSP Skoki; ranking 
drużyn zakończyła na miejscu szóstym drużyna OSP Sarbia. 

Okolicznościowe puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu wręczył sam Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc. Dodatkowo drużyny, 
które zajęły I, II i III miejsce otrzymały wejściówki do wągrowieckiego Aquaparku. 

Spośród zawodników wyłoniono najlepszego strzelca, którym został druh Przemysław Dera z OSP Wapno, dla którego Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
ufundował puchar, zaś najlepszym bramkarzem został druh Maciej Wieczorek z OSP Damasławek, który otrzymał puchar od Radnego Rady Powiatu Piotra 
Kaczmarka. 

Zmaganiom strażaków przyglądali się m.in.: Druh Andrzej Woźnicki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Zbigniew Dziwulski, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew 
Kujawa, prezesi oraz komendanci gminni Związku OSP RP. 

Dwie drużyny z naszego powiatu: OSP Wapno (jako ubiegłoroczny wicemistrz kraju) oraz OSP Damasławek pojadą reprezentować nasz powiat podczas eli-
minacji wojewódzkich.

tekst i zdjęcia: OSP Skoki 
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W kategorii mężczyzn tryumfowała drużyna Gołańczy, która pokonała 
Gminę Wągrowiec z wynikiem 3 : 0.

 Edmund Lubawy
 

Karciane zmagania 
w Rościnnie

 Już trzynasty raz świetlica wiejska w Rościnie była areną karcianych 
zmagań, a grano w 1000. W turnieju 24 stycznia wzięło udział 43 zawod-
ników. 

Zwyciężył Andrzej Modlibowski, II miejsce zajął Michał Dembski, a III Sła-
womir Szymański. Wśród graczy nie zabrakło pań. Wśród uczestników byli 
mieszkańcy m.in. Murowanej Gośliny, Wągrowca, Grylewa, Przysieczyna oraz 
oczywiście Skoków i Rościnna.

Tabela ze szczegółowymi wynikami została umieszczona w galerii zdjęć.
Wiele osób włożyło sporo pracy w przygotowanie zawodów. Aby grało się 

lepiej z pełnym żołądkiem poczęstunek dla graczy przygotowały panie: Ma-
ryla Zawadzka, Anita Loręcka, Sylwia Majntas, Justyna Kujawa oraz Hubert 
Czarnecki.

Dane do tabel wprowadzali Mikołaj Wojtaś i Nikodem Zawadzaki, a nagło-
śnienie i oprawę muzyczną zapewnił Marek Zawadzki. Nad wszystkim czuwał 
sołtys Hubert Czarnecki. 

Drobne upominki dla wszystkich graczy przekazał Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Skoki, Tadeusz Kłos. 

Karolina Stefaniak 

Sport, turystyka, rekreacja

Turniej szachowy - Ferie 
zimowe 2020

2 lutego Miejski Dom Kultury w Wągrowcu wraz ze Starostwem Powia-
towym zorganizował Turniej szachowy, w którym udział wzięło 32 pasjo-
natów szachów, w tym 25 z Ziemi Wągrowieckiej, wśród których 10 za-
wodników stanowili mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki.

Oni też w punktacji dot. powiatu wągrowieckiego zajęli satysfakcjonujące 
miejsca, a nasi czołowi szachiści tradycyjnie uplasowali się na przysłowiowym 
„podium”.

W kategorii kobiet zwycięstwo i pierwsze miejsce zdobyła Weronika Sy-
dow. Na 2. miejscu uplasowała się jej siostra Anita Sydow. Z kolei Magdale-
na Załęska zajęła miejsce 4., Amelia Załęska miejsce 5., a Katarzyna Laube 
miejsce 6.

W kategorii juniorów do lat 12, na 3. miejscu „ulokowała się” Amelia Załę-
ska, a na 4. Mikołaj Załęski.

W kategorii juniorów do lat 18, pierwsze miejsce zdobyła Ania Sydow, 
a 4. Dawid Laube.

W kategorii seniorów, najlepszym okazał się i 1. lokatę zdobył Przemy-
sław Sydow.  Miejsce na podium wraz z „brązowym medalem” zdobył Leszek 
Szymański. Pozostali nasi zawodnicy zajęli odpowiednio: Weronika Sydow – 
miejsce 4., Mirosław Piechocki – 8., Magdalena Załęska – 14. i Katarzyna Lau-
be – 15. 

Sędzią zawodów był Zastępca Starosty Michał Piechocki, a relacjonującym 
to wydarzenie Mirosław Piechocki.

        
 Edmund Lubawy

XVII Zimowa Powiatowa 
Spartakiada LZS
- Skoczanki Mistrzyniami 
Powiatu Wągrowieckiego 
w piłce siatkowej

Z „Pucharem pamiątkowym” i Złotym Medalami dokumentującymi Mi-
strzostwo Powiatu Wągrowieckiego w piłce siatkowej kobiet wracały 
skockie reprezentantki w dniu 25 stycznia br. z odbywanej w Gołańczy 
XVII Powiatowej Zimowej Spartakiady LZS.

Naszą zwycięską drużynę – której sukcesu gratulujemy – tworzyły: Kami-
la Fredrych, Dominika Szczepaniak, Kamila Brzeszczyńska, Daria Antczak, 
Aleksandra Piguła i Honorata Starszak. 

Sukces naszej drużynie ostatecznie zapewnił mecz z reprezentacją Gminy 
Wągrowiec zakończony wygraną z wynikiem 2 : 0.
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Abp. Antoni Baraniak

W miejscowości Rościnno, w gminie Skoki, w małej kapliczce, w dn. 
19.01.2020 roku, o godz. 10:00 została odprawiona uroczysta msza świę-
ta o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego śp. abpa Antoniego Baraniaka. 
Mszę celebrował ksiądz Krzysztof Burwiel. Kaplica jak i dwa boczne pomiesz-
czenia zostały wypełnione ludźmi. Byli wśród nich świadkowie pamiętający 
ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka. W Nabożeństwie uczestniczyła także 
pani dr Jolanta Hajdasz z mężem, autorka trzech książek i filmów o życiu ar-
cybiskupa Antoniego Baraniaka. Chór „Harfa” pod batutą mgr Antoniego Wi-
śniewskiego pobożnymi pieśniami wzmacniał nasze modły. Serdecznie dzię-
kujemy chórzystom na czele z dyrygentem. 

W tejże kaplicy umiejscowionej w pałacyku, w pięknym parku, w otoczeniu 
lasów i jezior bardzo często odprawiał przed laty msze święte śp. ks. kard. 
Hlond. W latach 60-tych i 70-tych, niekiedy całe tygodnie spędzał również 
w Rościnnie śp. arcybiskup Antoni Baraniak, gdzie wracał do zdrowia utraco-
nego na katorgach w więzieniach.

Śp. ks. kard. Karol Wojtyła w Poznaniu, dn. 06. sierpnia 1977 r. powiedział:
„Kościół w Polsce nigdy nie zapomni tego, co ksiądz arcybiskup (Anto-

ni Baraniak) uczynił dla tego Kościoła w najtrudniejszym momencie jego 
dziejów”.

Ksiądz abp. Antoni Baraniak pośmiertnie został odznaczony przez Prezy-
denta RP Orderem Orła Białego. 

Na końcu mszy świętej p. dr Jolanta Hajdasz zabrała głos i opowiedziała 
na podstawie stwierdzonych faktów o niezłomnym śp. arcybiskupie. Wie-
lu słuchającym zakręciły się łzy w oczach. Cześć Jego pamięci!

 
(-) Bogdan Gajewski.

45 lat w Skokach 
i dla Skoków

 Wielisława Kaliska, 
z domu Bednarska, to 
postać znana wszyst-
kim chyba mieszkań-
com Skoków. Z oka-
zji jej 45 lat pobytu 
w Skokach kilka słów 
o Pani Doktor, mamie 
przesłała nam córka 
Hanna, o to jej opo-
wieść: 

Przedstawiam wam 
Wiesię, moją mamę, naj-
bardziej upartą, wiecz-
nie zaganianą kobietę, 
śpiewającą i musztrują-
cą wszystkich dookoła. 
Mama urodzona w czasie 
wojny w 1944 r., pocho-
dzi z Łodzi, męża toru-
nianina znalazła w Mo-
skwie, a wszystko to by 
zlądować z początkiem 

kwietnia 1975 r. na chwilę w Skokach, których nazwa bawi ją do tej pory. Chwila 
ta, która ciągle trwa, na liczniku ma dokładnie 45 lat, ot taki niewielki przebieg. 
Mama, choć była tu obca, napływowa, pogardliwie często nazywana Panią z mia-
sta, jest tu i pomaga trzeciemu, a i czwartemu pokoleniu Skoczan. 

 Z biegiem czasu pokochała to miejsce, w którym znalazła swój azyl. Choć potrafi 
być ostra to ma złote serce, mnóstwo pasji i zaangażowania do tego czym się zaj-
muje. Do chóru w którym śpiewa przeszło 35 lat i do angielskiego, którego twardo 
usiłuje się nauczyć od 10 lat. 

Doczekała się gromady wnu-
ków, i choć nie jest typem doma-
tora, to parę lat temu postawiła 
swój wymarzony domek pod la-
sem. 

Nie lubi gotować, za to tor-
ty wychodzą jej pyszne. Nie jest 
też typową babcią z bajki w koku 
i z opowiastką na każdą okazję, 
ale ma wiele innych zalet tych 
oczywistych i tych gdzieś jesz-
cze ukrytych. Posiada na pewno 
zdrowy dystans do siebie, dlate-
go piszę tekst ten nie do końca 
na poważnie, ale wiem, że zo-
stanie mi to wybaczone, mam 
nadzieję.

Ludzie albo ją kochają, albo nie znoszą, ot taki charakterek ciężki złotej kobiety 
o silnej osobowości. Pomaga nie tylko ludziom, lecz także pokrzywdzonym zwierza-
kom, których w domu ma kilka.

Uwielbia kokietować i nie wygląda na te swoje 75 lat, które właśnie skończyła, 
tym bardziej, że cały czas pracuje i energii mógłby jej pozazdrościć nie jeden z jej 
pacjentów. 

Gra na fortepianie (mnie na nerwach, ale jestem uprzywilejowana), podróżuje, 
a w wolnych chwilach dla relaksu rozwiązuje sudoku. 

Ot taka to skocka łodzianka, nasz lekarz, zwyczajny - niezwyczajny. 
Wszystkiego najlepszego Mamuś.

Hanna Kaliska Bui 



Z historii ziemi skockiej

Wspominając lata 50 – te  XX wieku, dzisiaj sięgamy do utrwalonych na „starych fotografiach” ówczesnych mieszkańców Skoków związanych z naszą 
Ochotniczą Strażą Pożarną. 

Fotografie wykonane w różnych okolicznościach i w różnych miejscach pokazują dwa pokolenia Skoczan i upamiętniają ludzi, którzy obciążeni pracą zawodo-
wą lub nauką znajdowali czas na dbanie o bezpieczeństwo, a niejednokrotnie również na ratowanie mienia, a nawet zdrowia i życia współmieszkańców.

   
Pierwsza z prezentowanych fotografii powstała prawdopodobnie przed remizą strażacką na 

tle jednego z pierwszych samochodów gaśniczych, którymi w swej historii dysponowała skocka 
jednostka. 

W jej górnym rzędzie patrząc od lewej widzimy członków ówczesnego Zarządu OSP: Leonar-
da Krupeckiego, Romana Baranowskiego, Klemensa Baranowskiego i Teodora Cegielskiego, 
którym „kolorytu dodają” uśmiechnięte Gertruda Wilczyńska (Patelska) i Zdzisława Cegielska 
(Jagielska). Z przykrością informujemy, że nie udało nam się ustalić tożsamości stojącego w tym 
rzędzie młodego strażaka w hełmie i wychylającej się z samochodu młodej Skoczanki – może 
potrafi tego dokonać ktoś z grona naszych czytelników?   

W dolnym rzędzie ówcześni czynni strażacy - od lewej: Bernard Grzegorzewski, Zbigniew 
Bartkowiak, Stanisław Dychtowicz, Stefan Chrzanowski i Marian Klewenhagen.  

Druga nasza fotografia powstała w zgoła innych okolicznościach i dokumentuje wierzenia 
i obyczaje nie tylko strażaków, ale i młodych Skoczan, zresztą prawdopodobnie zapoczątkowa-
ne z chwilą postania jednostki i kontynuowane po dzień dzisiejszy. Wykonana przed głównym 
wejściem do kościoła pw. Świętego Mikołaja Biskupa upamiętnia księdza proboszcza Wiktora 
Joachimczaka w towarzystwie dziewcząt modlących się na klęcznikach i strażaków pełniących 
Strażacką Wartę u Grobu Pańskiego.    

Według naszych ustaleń wśród dziewcząt widzimy m.in.: Barbarę Surdyk, Janinę Przybylską, Irenę Derdziak, Zofię Pruchniewską, Wiktorię Stawińską, Boże-
nę Nowak, Irenę Zywert, Marię Kurczewską, Zdzisławę Cegielską, Halinę Szymkowiak, Bożenę Maćkowiak i Irenę Sznajder – w tym przypadku posługujemy się 
nazwiskami domowymi naszych bohaterek.

Obok dziewcząt stoi Antoni Woźniak, a na drugim planie towarzyszą mu m.in. Bernard Grzegorzewski, Stanisław Dychtowicz, Adam Orchowicz i Julian Au-
gustyniak. 

Upływ czasu nie pozwolił nam na pełną identyfikację utrwalonych osób, chociaż w tamtym czasie wszyscy żyliśmy wśród swoich i znaliśmy się od dziecka. 
Dlatego dalsze dochodzenie „prawdy” powierzamy czytelnikom, którzy wspominając dawne lata, gdy wszyscy byliśmy równi w biedzie, odnajdą członków swych 
rodzin, bądź też dawnych przyjaciół, sąsiadów, czy znajomych.  

Dzisiejsze fotografie trafiły do nas za pośrednictwem Stanisława Grzegorzewskiego, któremu w tym miejscu dziękujemy za chwilę wspomnień, które one wy-
wołują.

Edmund Lubawy

CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?
SKOKI i SKOCZANIE w starym obiektywie
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