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Gmina Skoki realizuje obecnie zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach, 

gm. Skoki”. 

W wyniku realizacji tego zadania powstanie ścieżka o łącznej długości 0,995 km i szerokości 3,0 m pomiędzy ul. Polną a targowiskiem w Skokach. 

Po ścieżce poruszać się będzie można zarówno rowerem, jak i pieszo. Realizacja tego zadania niewątpliwie skróci drogę między jedną częścią mia-

sta Skoki a drugą. Poprawi bezpieczeństwo użytkowników eliminując ruch samochodowy oraz pozwoli udostępnić szerszemu gronu mieszkańców 

Gminy Skoki, jak i turystom, cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny „Morasia”. Posiadać będzie także walor edukacyjny.

 

Część prac związanych ze ścieżką gmina Skoki wykonała w 2018 roku, tj. nasyp o długości ponad 700 m za kwotę ok. 88 tys. złotych, a na wiosnę 

tego roku odmulono część rowów melioracyjnych.

11 maja tego roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Skoki została zawarta umowa o dofinansowaniu, ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Budżetu Państwa, projektu gminy Skoki na realizację tego zadania.

Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” w zakresie działania „Realizacja lokalnych stra-

tegii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 9.07. br. została podpisana umowa 

z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę. Wykonawcą jest firma TOM-BRUK Tomasz Frelich z Mieściska, który wykona przedmiotowe za-

danie za kwotę 461 533,85 złotych brutto. 

Za wymienioną kwotę zrealizowane zostaną następujące roboty:

 - Nowy nasyp ścieżki na łąkach o długości 204.0 mb z gruntu zmagazynowanego na ulicy Rogozińskiej w Skokach - łączna ilość do wbudowania 

918.0 m3, przewóz z odległości 4.0 km. W trakcie wykonywania nasypu wybudowany zostanie 7.0 m przepust rurowy o średnicy 80 cm. 

- Wykonanie odmulenia rowów na łącznej długości 2 010,0 m wraz z wykonaniem tej samej długości opaski palowo-kiszkowej 2x30cm.

- Wykonanie 2 985,0 m2 nawierzchni ścieżki z górnej 10 cm warstwy tłucznia granitowego na 10 cm podsypce piaskowej, ograniczonej obustron-

nie obrzeżem betonowym 30x8cm o łącznej długości 2 014,0 m.

- Montaż 10 szt. ławek parkowych z oparciem w konstrukcji stalowej.

- Montaż 10 szt. stelaży drewnianych wraz z tablicami edukacyjnymi.

Na przedmiotowe zadanie uzyskano dotację w kwocie 112 500,00 zł, w tym:

Dotacja ze środków UE: 95 625,00 zł

Dotacja ze środków Budżetu Państwa: 16 875,00 zł

ŚCIEŻKA NA MORASIU
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Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami gmina Skoki zaczę-

ła pracować nad budową ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej 

przez całą gminę, tj. od Sławy Wielkopolskiej do 

Roszkowa.

23 czerwca otwarto oferty na sporzą-

dzenie map do celów projektowych 

w skali 1:500 terenu zlokalizowa-

nego pomiędzy linią PKP a dro-

gą wojewódzką nr 196 celem 

sporządzenia dokumentacji 

projektowych dla inwe-

stycji pn.:  

Zadanie 1. Budowa 

ciągu pieszo-rowero-

wego Skoki – Sława 

Wlkp.   – długość ok. 

2 100 m. 

Zadanie 2. Budo-

wa ciągu pieszo-ro-

werowego Skoki – 

Roszkowo – długość 

ok. 3 100 m. 

Zapytanie ofertowe, 

dając najniższą cenę 11 ty-

sięcy złotych, wygrała firma 

PRO ARGEO Łukasz Woźniak 

ze Skoków; geodeta ma czas na 

wykonanie zlecenia do końca sierp-

nia tego roku.

Sporządzenie map to pierwszy krok ku 

długo oczekiwanej inwestycji. Następnym etapem procesu jej przy-

gotowania będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji 

technicznej. Wybrany projektant oprócz zaprojekto-

wania rozwiązań technicznych ciągów pieszo-

-rowerowych zobowiązany będzie uzgod-

nić je w Wielkopolskim Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu oraz 

z właścicielem terenu kolejowe-

go (PLK SA).  Najtrudniejszym 

zadaniem będzie jednakże 

uzyskanie odstępstwa od 

przepisów techniczno-bu-

dowlanych dla lokaliza-

cji ścieżki wzdłuż terenu 

kolejowego. Przedsta-

wiony proces projek-

towania zakończy się 

prawdopodobnie w po-

łowie przyszłego ro-

ku. Po otrzymaniu od 

jednostki projektowej 

kompletu dokumentacji 

technicznej Gmina Sko-

ki wystąpi do urzędu wo-

jewódzkiego w Poznaniu 

z wnioskiem o wydanie pozwole-

nia na budowę. Prawdopodobnym 

czasem uzyskania takiego  pozwole-

nia będzie wrzesień, październik 2021 r.

Dodatkowo, wykorzystując wykonany nasyp, przed wykonaniem docelowej nawierzchni ścieżki, Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła prze-

kazać środki finansowe na budowę pierwszej części nowego rurociągu tłocznego, którego zadaniem będzie odciążenie istniejącego systemu pod-

ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej. W wyniku postępowania przetargowego wybrano firmę TK-INSTALBUD Sp. z o.o. Sp.k. z Wiatrowa, która 

wbuduje przedmiotowy rurociąg za kwotę 109 447,84 złotych brutto. Rurociąg tłoczny wykonany będzie z rur PE HD 100 – RC SDR 17 PN10, 

o średnicy wew. 141,0 mm i grubości ścianki 9,5 mm, o długości L=981,90 m, zakończony obustronnie zaślepkami PE. Na trasie rurociągu tłocz-

nego wbudowane zostaną cztery studnie rewizyjne z armaturą umożliwiającą jego czyszczenie.

Prace przy ścieżce mają zakończyć się do końca 2020 r. 

Artur Nowakowski 

Kiedy uzyskamy ostateczne pozwolenie gmina Skoki będzie się ubiegać o pozyskanie środków zewnętrznych, gdyż inwestycja ta jest sza-

cowana na blisko 4 miliony złotych, co znacznie przekracza obecne możliwości finansowe naszego samorządu.

Artur Nowakowski

JEST DUŻA SZANSA NA ŚCIEŻKI 
PIESZO-ROWEROWE W GMINIE SKOKI
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Prace Rady Miejskiej w czasie pandemii
 

Czas pandemii COVID-19 wpłynął również na funkcjonowanie samorządu, w tym rady gminy. Pojawienie się w Polsce pierwszego przypadku 

zakażenia koronawirusem i będących jego następstwem apeli o pozostanie w domach oraz unikanie spotkań w większym gronie spowodowało 

dyskusję nad organizacją pracy rady. W związku z tym, że samorząd nie może sprawnie funkcjonować bez Rady Gminy władze Gminy Skoki pod-

jęły decyzję o prowadzeniu obrad rady z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego oraz ograniczoną liczbą uczestników obrad. 

Od marca do sierpnia odbyło się pięć sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki, podczas których przyjęto 42 uchwały. Radni obradowali m.in. w spra-

wie: zmian budżetowych oraz zmian w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skoki, zaciągnięcia kredytu długoterminowego, zwol-

nienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 

2019 roku. Podjęli decyzję: o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki na 2021 rok, udzielaniu 

pomocy finansowej Gminie Mieścisko, przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2021-2030.

Rada wyraziła zgodę na: 

- dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych poło-

żonych w Skokach przy ulicy Malinowej i Jana Pawła II oraz 

w Sławie Wielkopolskiej i w Skokach. 

- wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości 

gruntowej położonej w Sławicy, stanowiącej część działki 

nr 526/37, odstąpienia od zbycia w trybie przetargu nieru-

chomości zabudowanej w Skokach przy ulicy Polnej, ozna-

czonej numerem geodezyjnym 1176, wynajęcie na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lokalu użytkowego w budyn-

ku numer 4 przy ulicy Dworcowej w Skokach i odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, 

- ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej słu-

żebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących 

własność Gminy Skoki, 

- nabycie nieruchomości położonych w Skokach w rejo-

nie ulicy Rościńskiej oraz w Potrzanowie przy ul. Modrako-

wej i ul. Rumiankowej. 

- zbycie nieruchomości położonych w Skokach w rejonie: ulicy Świerkowej, Poznańskiej, Tulipanowej, Irysowej, Łąkowej, Polnej, Malinowej i Wi-

śniowej oraz w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo) przy ulicy Fioletowej i Zielonej.

Przyjęto również Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki na rok 2020. 

Nadano nowe statuty sołectw Gminy Skoki. 

Podczas sesji, która odbyła się w kwietniu radni podjęli uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami określając m.in.:

- sposoby i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wysokość odpłaty za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów, zasady odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej. 

Zmieniono Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach, w związku z przekazaniem zadania w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycz-

nego oraz dodatków mieszkaniowych przez Urząd Miasta i Gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego rada podjęła uchwały w sprawie: 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki. 

- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze wsi Rejowiec i Szczodrochowo, 

- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rejowiec.

Podczas XVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki, 4 czerwca 2020 r. podjęto uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w części wsi Potrzanowo. 

Wynikiem tej uchwały jest powstanie dwóch nowych ulic, tj. ul. Rumiankowej i ul. Modrakowej znajdujących się pomiędzy ul. Skocką, a ul. Sta-

re Potrzanowo. Nowe ulice powstały w związku z wyznaczeniem nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz z uwagi na uporządkowanie 

adresów nieruchomości i ład przestrzenny. 

W czerwcu odbyła się jeszcze jedna sesja, tzw. sesja absolutoryjna, podczas której jednogłośnie udzielono Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki 

absolutorium za rok 2019. Sesja absolutoryjna jest jedną z ważniejszych sesji w ciągu roku ponieważ radni oceniają realizację budżetu za rok po-

przedni ale również przeprowadzają debatę o stanie gminy. 

Radnym przedstawiono również:

- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki za rok 2019.

- sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019. 

- sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019. 

- informację Prezesa PCK z Wągrowca. 

Obraz i dźwięk sesji, protokół z sesji, podjęte uchwały i wyniki głosowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki 

http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz www.gmina-skoki.pl pod banerem „Sesje rady miejskiej transmisje na żywo”.                                                                                         

Katarzyna Przybysz 

Urząd
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Absolutorium dla Burmistrza za 2019
 

23 czerwca Rada Miejska Gminy Skoki podczas XIX sesji udzieliła Burmistrzowi gminy Skoki Tadeuszowi Kłosowi absolutorium z wyko-

nania budżetu gminy Skoki za 2019 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy Skoki za 

2019 rok, wynikiem czego było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udzielania wotum zaufania Burmistrzowi.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w związku ze złożonym 

wnioskiem przez Komisję Rewizyjną. Wcześniej, RIO Poznań również pozytywnie zaopiniowało przedstawione przez Burmistrza Sprawozdanie 

z wykonania budżetu gminy Skoki za 2019 rok. Obecni na sesji radni jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.

Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem akceptacji pracy Burmistrza Tadeusza Kłosa w 2019 roku.

W tym roku przypada 30-lecie powstania samorządu. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa nie odbyły się żadne uroczystości upamięt-

niające to wydarzenie. Jednakże Burmistrz oraz radni postanowili zaakcentować na sesji ten fakt i z okazji tego przygotowano 2 filmy. Pierwszy 

z nich pokazywał przykłady tego jak zmieniły się Skoki na przestrzeni 30 lat, drugi film dotyczył wszystkich sołectw i niektórych tam poczynionych 

inwestycji. Filmy można obejrzeć na stronie www.gmina-skoki.pl w części pod nazwą Jesteśmy na YOUTUBE. 

Przypominamy, że obecnie sesje są transmitowane na żywo, a w internecie są dostępne materiały wideo z wszystkich sesji obecnej kadencji na 

stronie http://www.gmina-skoki.pl/o-nas/sesje-rady-miejskiej-gminy-skoki/

Radni oraz zaproszeni goście wyszli z sesji z upominkiem: butelką na wodę przygotowaną jako pamiątkę tego wydarzenia. Dlaczego butelka? 

A dlatego, że stawiamy na gadżety, które mają sprzyjać ochronie środowiska i zmniejszać ilość wytwarzanych odpadów. Woda z kranu nalana do 

butelki wielokrotnego użytku smakuje znakomicie, jest tańsza i nie powoduje wytarzania odpadów.

          Karolina Stefaniak  

 

Dwie nowe ulice w Potrzanowie
Podczas XVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki 4 czerwca 2020 r. podjęto uchwałę nr XVIII w sprawie nadania nazw ulicom w części wsi Potrza-

nowo.

Wynikiem tej uchwały jest powstanie dwóch nowych ulic, tj. ul. Rumiankowej i ul. Modrakowej znajdujących się pomiędzy ul. Skocką, 

a ul. Stare Potrzanowo zgodnie z załączoną mapą. Nowe ulice powstały w związku z wyznaczeniem nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową 

oraz z uwagi na uporządkowanie adresów nieruchomości i ład przestrzenny.

Karolina Stefaniak
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Łącznik pomiędzy ul. Zamkową a ul. Wągrowiecką skończony

Pierwsza inwestycja drogowa w 2020 r., zwią-

zana z budową nawierzchni drogowej, została 

zakończona przed wyznaczonym terminem w za-

wartej umowie.  

Łącznik pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiec-

ką w Skokach o nawierzchni gruntowej został cał-

kowicie przebudowany. Na drodze o długości 170 

mb i szerokości 5,5 m ułożono kostkę betonową, 

grubości 8 cm. Chodniki i wjazdy na posesje zostały 

też utwardzone. Wykonana kanalizacja deszczowa 

zbierze wody opadowe z nawierzchni drogi i chodni-

ków. Zainstalowano też urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w postaci barier ochronnych i wy-

konano 2 przejścia dla pieszych.

Na początku czerwca br. rozpocznie się procedu-

ra odbioru wykonanych robót od Zakładu Instalacji 

Sanitarnych z Bliżyc, który był ich wykonawcą. Całe 

przedsięwzięcie kosztowało samorząd gminy Skoki 

349 445,00 zł.

 Adam Zdanowski 

Wybudowano wodociąg  
na terenie działek ROD  
im. H. Cegielskiego  
w Skokach 

Tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. H. Cegielskiego  

w Skokach zostały zaopatrzone w wodę z miejskiego ujęcia. 

Rozbudowa sieci wodociągowej nastąpiła od istniejącego wodociągu, 

zlokalizowanego na terenie działek przy ul. Polnej w tak zwanym Karole-

wie. Trasa wodociągu o długości 725 m przebiega przez linię kolejową Po-

znań Wschód – Bydgoszcz, pod którą został wykonany przecisk o długo-

ści 20 m. Przekroczenie torów kolejowych wymagało, od inwestora jak 

i wykonawcy budowy, uzyskania szeregu opinii, uzgodnień oraz sporządze-

nia harmonogramów i wykonywania prac pod szczególnym nadzorem PKP. 

W wyniku realizacji inwestycji zostały wykonane przyłącza wodociągowe 

do 54 działek.

Najkorzystniejszą ofertę przetargową, mieszczącą się w budżecie gminy 

przeznaczonym na sfinansowanie zadania, złożyła firma TK-INSTALACJE 

z miejscowości Wiatrowo. Na ogłoszony przetarg wpłynęło 6 ofert. Naj-

droższa z nich została wyceniona na kwotę 353 530,62 zł a najkorzystniej-

sza cena oferty wykonawcy z Wiatrowa wynosiła 133 943,59 zł. 

        

 Adam Zdanowski

Będzie jaśniej 
Na ulicy Malinowej, Brzoskwiniowej, Wiśniowej, Czereśniowej  

i części Kościuszki w Skokach trwa budowa oświetlenia ulicznego.  

W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 85 energooszczędnych 

opraw oświetleniowych LED o mocy 60 W. Aby je zasilić w energię elek-

tryczną należy ułożyć linię kablową w wykopie o długości ponad 3,5 km. 

Wykonawcą zadania jest firma MAGELEKTRO z Poznania, wyłoniona 

w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na ogłoszony 

przetarg zostało złożonych 11 ofert. Cena najniższej z nich złożona przez 

firmę MAGELEKTRO wynosiła 314 231,58 zł, a najwyżej skalkulowana 

oferta została wyceniona na kwotę 714 851,40 zł. Dodatkowo na części 

ul. Kościuszki w Skokach, gdzie istnieje linia energetyczna napowietrzna 

na słupach, zostanie zamontowanych 7 opraw oświetleniowych. Wyko-

nawcą tego zadania będzie spółka energetyczna ENEA Oświetlenie, któ-

ra na co dzień zajmuje się naprawą i eksploatacją oświetlenia drogowe-

go na terenie gminy. Koszt zamontowania dodatkowych opraw to kwota 

24  600,00 zł. Zakończenie prac związanych z budową oświetlenia winno 

nastąpić do 20 października br. Należy się spodziewać, że lampy zaświecą 

na początku listopada br. po dopełnieniu formalności związanych z zawar-

ciem umowy na dostarczenie energii.

Adam Zdanowski 

 

Nowy asfalt w Łosińcu
W Łosińcu na drodze gminnej o długości 2,2 km zostanie ułożo-

na nakładka bitumiczna na istniejącej nawierzchni drogi. Wcześniej  

wykonana jedna warstwa nawierzchni asfaltowej drogi przez wiele lat 

eksploatacji uległa technicznemu zużyciu i wymaga wzmocnienia jej 

dodatkową warstwą betonu asfaltowego. Ponadto na całej długości dro-

gi zostaną wzmocnione pobocza drogi poprzez obsypanie ich kruszywem 

na szerokości 0,5 m. Termin zakończenia prac w zawartej umowie wyzna-

czono na dzień 20 października br. Oferty na ogłoszony przetarg złożyło 

6 firm, z tego 2 zostały odrzucone z przyczyn formalnych. 

Wykonawcą zadania będzie Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK 

z Nekli za kwotę 455 895,93 zł. Najdroższa złożona oferta przetargowa 

wynosiła 597 561,33 zł.  

Adam Zdanowski

Urząd
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Gmina Skoki wykonała koncepcję projektową określającą przebieg 

w terenie i zakres rzeczowy połączenia ul. Polnej w Skokach z drogą 

wojewódzką nr 196 w rejonie tzw. Karolewa.

Trasa planowanej drogi będzie prowadziła od końca nawierzchni bi-

tumicznej na ul. Polnej przy budynku komunalnym w kierunku rzeki. Na-

stępnie wzdłuż istniejącego cieku do torów kolejowych, gdzie planowane 

jest przekroczenie rzeki poprzez budowę przepustu rurowego. Dalej trasa 

nowej drogi będzie usytuowana równolegle do torów kolejowych. W celu 

połączenia z drogą wojewódzką konieczne będzie również przebudowanie 

istniejącego przejazdu kolejowego w rejonie tzw. Karolewa, który jest za 

wąski do parametrów projektowanej drogi. Planowana trasa bezpośred-

niego połączenia komunikacyjnego miasta Skoki z drogą wojewódzką nr 

196 będzie realizowana na terenie bardzo zróżnicowanym wysokościowo, 

na którym występują liczne zaniżenia terenu, nasypy, gęste zadrzewienia, 

koryto rzeki Małej Wełny i grunty bagienne.   

Zakres rzeczowy tego przedsięwzięcia będzie obejmował budowę na-

wierzchni bitumicznej drogi o długości ok. 1  200 m, szerokości podsta-

wowej 6 m (poszerzenia na łukach 6,8 do 7,4 m). Wzdłuż drogi powstanie 

ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 2,5 m. Cała droga będzie oświetlo-

na oprawami led’owymi na 30 słupach. Istotnym i kosztownym elementem 

konstrukcyjnym na tym zadaniu będzie przepust rurowy w miejscu prze-

kroczenia rzeki Małej Wełny. Będzie to przepust z rur stalowych spiralnie 

karbowanych o wysokości 2 m, rozpiętości ok. 3 m.

Opracowanie, które państwu pokazujemy będzie stanowiło bazę (ma-

teriał wyjściowy) do opracowania w dalszej kolejności dokumentacji pro-

jektowo – kosztorysowej. Trasa przyszłej drogi będzie przebiegała przez 

grunty będące własnością Gminy Skoki, Skarbu Państwa i osób prywat-

nych. Oznacza to, że na potrzeby inwestycji będzie konieczność pozyska-

nia pozostałych gruntów o pow. ok. 1 ha, które nie są własnością samorzą-

du. Dlatego dokumentacja projektowa będzie realizowana w trybie tzw. 

specustawy drogowej o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-

cji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Oznacza to w praktyce, 

że projektując nawierzchnię drogową, równolegle dokonuje się podziałów 

geodezyjnych gruntów (16 działek) niezbędnych do budowy nawierzchni 

drogi. Za wywłaszczone grunty przysługuje odszkodowanie wg wyceny 

dokonanej przez rzeczoznawcę.

Wykonanie tej inwestycji to jedno z najbardziej karkołomnych zadań 

jakie kiedykolwiek gmina Skoki wzięła na siebie. Proces opracowania do-

kumentacji projektowo – kosztorysowej będzie zapewne długi (ok. 2 lat) 

i kosztowny. W celu otrzymania od Starosty Wągrowieckiego decyzji na 

tą drogę, należy równolegle uzyskać szereg pozwoleń, uzgodnień, opinii 

i opracowań branżowych. Najważniejsze z nich to decyzja środowiskowa, 

decyzja wodnoprawna na budowę przepustu i wykonanie urządzeń wod-

nych. Opinie do planowanego zadania będzie musiał przedłożyć zarząd 

województwa wielkopolskiego, zarząd powiatu, zarządca infrastruktury 

kolejowej, Wojewódzki Sztab Wojskowy. Najtrudniejszym zapewne ele-

mentem tego opracowania będzie konieczność wykonania dokumentacji 

branżowej związanej z przebudową (poszerzeniem) istniejącego przejazdu 

kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową (rogatki i sygnalizacja świetl-

na) na podstawie warunków technicznych wydanych przez PKP S.A., które 

już otrzymaliśmy do niniejszego opracowania. Również planowana droga 

przebiega przez zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne, co wiąże 

się z koniecznością uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-

ków. Miejsce włączenia do drogi wojewódzkiej nr 196 należy wykonać na 

warunkach określonych przez jej zarządcę.

Niniejsza koncepcja projektowa określa wstępnie przebieg i zakres pla-

nowanej inwestycji. Ostateczna trasa drogi zostanie uszczegółowiona 

w opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Szacunkowa 

wartość tego przedsięwzięcia to kwota ok. 4 mln zł. Realizacja zadania bę-

dzie mogła nastąpić po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyska-

niu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Jesteśmy przekonani, że planowana droga stanowić będzie niezbędny 

bypass, który pozwoli odciążyć centrum miasta od nadmiernego ruchu sa-

mochodowego, który będzie nadal rósł z uwagi na rozbudowę miasta.

        

 Adam Zdanowski

Internet szerokopasmowy na terenie Gminy Skoki
W związku z częstymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi usług dostępu do Internetu ponownie informujemy, że na terenie wsi Antoniewo, Rościnno, 

Roszkówko, Roszkowo, Lechlin, Sławica, Sława, Szczodrochowo usługi świadczy firma SUPER NET SPÓŁKA AKCYJNA, szczegółowa oferta znajduje się  

na stronie supernet.net.pl. W miejscowościach Skoki, Jabłkowo, Kakulin, Pawłowo Skockie, Potrzanowo, Rakojady i Rejowiec usługi świadczy firma INEA S.A, 

warunki oferty na stronie www.inea.pl. Możliwość przyłącza należy uzgodnić z operatorem.

Gmina Skoki nie jest organem uprawnionym do prowadzenia ewidencji usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów.

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod adresem: https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ jest dedykowane narzędzie do wyszukania usług teleko-

munikacyjnych oraz zgłaszania potrzeb.

W poniższym linku informacja o kolejnych inwestycjach CPPC z programu POPC na przyszłe lata:

https://www.cppc.gov.pl/aktualnosci/1929-blisko-363-mln-zl-na-wyeliminowanie-kolejnych-bialych-plam

Mapa inwestycji w realizacji:

https://capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/CPPC-internet/

Centrum Projektów Polska Cyfrowa – realizuje w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z finansowaniem budowy infrastruktury tele-

komunikacyjnej, która zapewnia dostęp do szybkiego Internetu, w szczególności na terenach słabo zaludnionych, z dala od dużych aglomeracji – w miejscach 

mało atrakcyjnych dla prywatnych firm telekomunikacyjnych.

Witold Bzdęga 

Będzie łatwiej wydostać się ze Skoków
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Spis rolny 2020
Od 1 września br. na terenie całego kraju prowadzony jest Powszechny  

Spis Rolny 2020, według stanu na 1 czerwca br. Udział w spisie rolnym 

jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szero-

kiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szcze-

blach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do 

oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rol-

nej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

• zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związa-

nych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajo-

wej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

• dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywno-

ściowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasie-

wów upraw rolnych;

• analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na 

potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

• aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygoto-

wanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu 

rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w za-

łączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rol-

nym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728). W spisie rolnym będą zbierane dane, do-

tyczące m.in.:

• osoby kierującej gospodarstwem rolnym;

• położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;

• osobowości prawnej;

• typu własności użytków rolnych;

• produkcji ekologicznej;

• rodzaju użytkowanych gruntów;

• powierzchni zasiewów według upraw;

• powierzchni nawadnianej;

• zużycia nawozów mineralnych i organicznych;

• pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;

• rodzaju budynków gospodarskich;

• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;

• wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego go-

spodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w go-

spodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie-

mających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób 

fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte 

wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i wię-

cej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych pro-

wadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następu-

jącej skali:

• 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;

• 0,5 ha – dla krzewów owocowych;

• 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;

• 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;

• 0,5 ha – dla chmielu;

• 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;

• 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;

• 0,1 ha – dla tytoniu;

• 5 sztuk – dla bydła ogółem;

• 20 sztuk- dla świń ogółem;

• 5 sztuk – dla loch;

• 20 sztuk – dla owiec ogółem;

• 20 sztuk – dla kóz ogółem;

• 100 sztuk – dla drobiu ogółem;

• 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermo-

wych.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą 

objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis in-

ternetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, 

na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednic-

twem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Główne-

go Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie 

wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) 

oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowe-

go, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to 

sytuacja epidemiologiczna w kraju). 

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla 

innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności 

karnej.

Spisz się przez telefon!

Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) istnieje 

możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z numerem należy 

wybrać „1” – w celu skierowania na infolinię spisową. Następnie należy wy-

brać opcję „Spisz się przez telefon”, aby połączyć się z rachmistrzem w celu 

przeprowadzenia wywiadu.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych po-

przez:

• samospis internetowy  przeprowadzony za pośrednictwem interak-

tywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej ht-

tps://spisrolny.gov.pl/,

• telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 

99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się  

samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

• telefonicznie –   w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefo-

nicznym,

• bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpo-

średnim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolne-

go.

Rolniku, Twoje dane są bezpieczne! Osoby wykonujące prace spisowe są 

obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!

Z dniem 1 września br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 

(segment B, II piętro) uruchomione zostało stanowisko do samospi-

su internetowego. Można z niego korzystać w godzinach pracy urzędu.  

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie daty i godziny przybycia  

z Gminnym Biurem Spisowym dzwoniąc pod nr telefonu: 61 8925 815.

Wizyty terenowego rachmistrza spisowego odbywać się będą od 1 paź-

dziernika do 30 listopada 2020 r. tylko wtedy, kiedy rolnik nie dokona sa-

mopisu internetowego, bądź telefonicznie.

Urząd
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Bezpieczeństwo danych

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o 

nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe 

standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. 

Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego 

komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą 

rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.” Da-

ne pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań 

statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.



 

Cyfrowe samorządy
 

W dniu dzisiejszym zakończyło się kolejne szkolenie w ramach projek-

tu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki”. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrówno-

ważonego Rozwoju z Warszawy.

Wszystkich chętnych mieszkańców województwa wielkopolskiego 

w wieku 25+ zapraszamy do udziału w szkoleniach. 

Szkolenia, w zależności od potrzeb, będą realizowane z następujących 

tematów:

• Rodzic w Internecie   http://www.gmina-skoki.pl/wp-content/

uploads/2019/10/rodzic-w-internecie.pdf

•  Mój biznes w sieci

•  Moje finanse i transakcje w sieci   http://www.gmina-skoki.pl/wp-con-

tent/uploads/2019/10/moje-finanse-i-transakcje-w-sieci.pdf

•  Działam w sieciach społecznościowych

•  Tworze własną stronę internetową (blog)  

• Rolnik w sieci http://www.gmina-skoki.pl/wp-content/

uploads/2019/10/rolnik-w-sieci.pdf

•  Kultura w sieci http://www.gmina-skoki.pl/wp-content/

uploads/2019/10/kultura-w-sieci.pdf

Czas trwania jednego modułu szkoleniowego: 12 godzin.
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Zaproś kominiarza!!!
 Wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy - zachęca-

my więc mieszkańców do korzystania z regularnych usług 

kominiarza!  

Z powodu zaniedbań, których dopuszczają się właści-

ciele lub zarządcy budynków w kwestii regularnego czysz-

czenia przewodów dymowych i spalinowych oraz niewła-

ściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, np. wrzucanie 

do pieca materiałów o złożonym składzie chemicznym, 

jak np. śmieci często dochodzi do zapalenia się sadzy. 

Pożarowi sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny 

szum spowodowany gwałtowną reakcją spalania w przewodzie kominowym. W niektórych przypadkach z komina dobywają się płomienie ognia, strzelają 

z niego iskry ognia oraz gęsty, ciemny dym. Wysoka temperatura podczas pożaru sadzy doprowadza często do rozszczelnienia komina, co w konsekwencji 

może spowodować zapalenie się poddasza i pomieszczeń przylegających do przewodów spalinowo-dymowych.

Jeżeli dojdzie do zapalenia sadzy w kominie należy niezwłocznie wezwać Straż Pożarną, dzwoniąc pod numer 998 lub 112, informując szczegółowo 

dystrybutora o aktualnej sytuacji.

Kinga Pilna

Urząd

Szkolenia będą odbywały się na terenie gminy Skoki, w dogodnych ter-

minach dla ich uczestników.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8925 808 lub 

61 8925 800 lub na adres email: rekrutacja@gmina-skoki.pl

Marianna Gragorczuk

Odnowione  
szlaki turystyczne

 

Informujemy, że w 2020 

r. przeprowadziliśmy prace 

związane z odnowieniem 

oznakowania szlaków tu-

rystycznych (pieszych, ro-

werowych, konnych) prze-

biegających przez Puszczę 

Zielonkę i gminy Związku 

Międzygminnego Puszcza 

Zielonka, w tym gminę Sko-

ki.

Łącznie to ponad 500 km 

szlaków. Odnowione zostały 

oznakowania w terenie oraz 

granitowe słupki przy rozsta-

jach dróg.

Zachęcamy do aktywnego 

spędzania wolnego czasu na 

terenie gmin Puszczy Zielon-

ki, naprawdę warto. 

Karolina Stefaniak



Pożegnanie dyrektora szkoły
W życiu najtrudniejsze są pożegnania - zwłasz-

cza z takimi osobami jak Pan Wiesław Sierzchuła, 

który w latach 1999 – 2017 pełnił funkcję dy-

rektora Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków  

w Skokach, a ostatnio, w latach 2017-2020, był 

wicedyrektorem Szkoły Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Skokach. 

Pan Wiesław Sierzchuła z dniem 1 września 2020 r. 

przeszedł na zasłużoną emeryturę. 

Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan 

Tadeusz Kłos przyznał Panu Wiesławowi Sierzchule 

nagrodę pieniężną i wręczył słodki upominek, dzię-

kując za wiele lat owocnej współpracy. 

Życzymy emerytowi, aby nowy rozdział życia, 

który właśnie rozpoczął był pełen dobrych chwil.

Beata Nowak-Szmyra

Uczniowie w Gminie Skoki w roku szkolnym 2020/2021
W roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Skoki edukacją szkolną i przedszkolną objętych jest łącznie 1 312 młodych ludzi. 

Najmłodsi, tj. dzieci w wieku 2,5 do 6 lat uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skoki, i tak: do Przed-

szkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach uczęszcza 175 przedszkolaków, do Publicznego Przedszkola „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie, z filiami 

w Rejowcu i Łosińcu - 111, do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie - 82, natomiast 52 dzieci objętych jest edukacją przedszkolną 

w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Akademia Rozwoju” w Skokach.

Naukę w szkołach rozpoczęło i kontynuuje łącznie 892 uczniów, w tym: w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach - 704 uczniów, w tym 

79 uczniów w klasie I, natomiast w Szkole Podstawowej w Jabłkowie, z filiami w Rejowcu, Lechlinie i Pawłowie Skockim – 188 uczniów, w tym 24 uczniów 

w klasach pierwszych.

Wszystkim uczniom i przedszkolakom życzymy samych radosnych chwil spędzonych w szkołach i przedszkolach.

        Beata Nowak-Szmyra

Zadbane tereny rekreacyjne - dziękujemy!!!
 Na terenie Gminy Skoki zlokalizowanych jest 19 placów zabaw oraz kilkanaście boisk sportowych, w większości sołectw znajdują się również tere-

ny wykorzystywane jako rekreacyjno - sportowe np. wiaty wypoczynkowe, miejsca przeznaczone do organizowania ognisk i integracji mieszkańców. 

Niestety często takie miejsca narażone są na wan-

dalizm i zaśmiecanie, a bieżące utrzymanie czystości 

oraz systematyczne wykaszanie i pielenie chwastów 

z uwagi na ograniczoną ilość pracowników zajmują-

cych się utrzymaniem zieleni jest bardzo trudne.

Chcielibyśmy zatem bardzo podziękować miesz-

kańcom za wszelką inicjatywę i pomoc w utrzyma-

niu obiektów sportowych i rekreacyjnych w należy-

tym stanie! Inwestycje te były realizowane z myślą  

o Was – mieszkańcach i to Wam mają służyć. Zdję-

cia zamieszczone poniżej napawają optymizmem 

i nadzieją, że nasze starania zostają docenione 

i uszanowane. Brawo za postawę i dobry przykład! 

Dziękujemy!!!

Kinga Pilna
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Przygarnij kociaka
 Jednym z założeń  

Programu opieki nad 

zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Skoki jest 

opieka nad kotami wol-

no żyjącymi. Realizuje ją 

gmina, przy współpracy  

z wolontariuszami. Są to osoby, który swój wolny czas całkowicie bez-

interesownie, z miłości do zwierząt, poświęcają na opiekę nad kota-

mi. Wolontariusze zajmują się także kotami „po przejściach” tworząc  

im dom tymczasowy, do czasu powrotu do zdrowia.

Jednym z miejsc, gdzie znajduje się kilkanaście kotów wolno żyjących 

jest teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Semafor” w Szczodrochowie. 

Dzięki współpracy z wolontariuszami udało się wszystkie kotki wysteryli-

zować i zaszczepić. Każde zwierzę posiada także książeczkę weterynaryj-

ną. Warto zaznaczyć, że w Szczodrochowie nie ma kotów anonimowych 

– każdy z nich ma nadane imię, związane ze swoją historią. I tak: Bond to 

kocur odważny niczym agent, Peronówka została znaleziona na terenie 

dworca kolejowego, Jeżyna ukryta była w krzewach owocowych, podob-

nie jak Malina. Największym pieszczochem jest Mizia, Kręcioł ma zakręco-

ny ogon, a dostojnikiem wśród kotów jest Kocurro.

Przy tej okazji chcielibyśmy zachęcić do adopcji kotów. Domu poszuku-

ją koty białe i czarne, młodsze i starsze, kotki i kocurki, łagodne i z cha-

rakterem, lubiące zabawy i te bardziej leniwe. Jeśli mają Państwo warunki 

i chcą zaopiekować się zwierzęciem zapraszamy do kontaktu z Referatem 

Ochrony Środowiska.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy wolontariuszom za pomoc, zaan-

gażowanie i serce włożone w opiekę nad kotami.

Aleksandra Frankowska
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„Kultura” przebywania  
nad wodą

 Mimo powszechnej wiedzy, iż odpady należy gromadzić w koszach 

czy pojemnikach, to niektóre osoby korzystające z uroków natury  

nad jeziorem Rościńskim zupełnie o tym zapomniały albo nie słyszały,  

co widać na zdjęciach.

Po pobycie nad wodą pozostawiają ślady swojej bytności, sądząc po ro-

dzaju i ilości odpadów. Zastanawiające jest to, że wjeżdżając lub wchodząc 

nad akwen od strony wsi Rościnno mijają cztery ogólnodostępne pojem-

niki o pojemności 240 l każdy. Dlaczego tam nie pozostawiają odpadów? 

Przecież one do tego służą!

Wstyd tak się zachowywać! Nie dajemy przyzwolenia na taką bezmyśl-

ność i nieodpowiedzialność.

Stąd też apel dla wszystkich kulturalnych wędkarzy i turystów: zwracaj-

my uwagę, gańmy złe zachowania, informujmy i edukujmy osoby bez krzty 

kultury nad wodą.

Krzysztof Mańka 

Trochę o pomnikach przyrody
 Na zlecenie Gminy Skoki opracowana została Inwentaryzacja pomników przyrody. Dokument  

zaktualizował dotychczasową bazę, usystematyzował posiadane informacje i ujawnił nowe formy ochro-

ny przyrody. Dzięki inwentaryzacji „wykryto” 9 pomnikowych drzew, które wcześniej nie figurowały w gmin-

nych rejestrach (4 na terenie parku pałacowego przy Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie,  

4 na terenie Leśnictwa Brzeźno oraz jedno przy drodze publicznej Głęboczek – Dąbrówka Kościelna,  

na działce nr 9152/1 – obręb Niedźwiedziny). 

Na terenie miasta i gminy zinwentaryzowano pojedyncze drzewa, aleje i grupę drzew oraz dwa głazy narzutowe, 

zgodnie z poniższą tabelą:

Spośród pojedynczych drzew zdecydowanie prze-

ważają te z rodzaju dąb (19 sztuk z gatunku Dąb szy-

pułkowy i 5 sztuk drzew z gatunku Dąb bezszypułko-

wy). Odnotwano pojedynczy gatunek Wierzby białej,  

Cisu pospolitego i Grabu pospolitego, a także dwie 

Sosny zwyczajne oraz dwa Buki zwyczajne. 

Na aleje drzew składają się Lipy drobnolistne 

(w miejscowościach Rościnno i Pawłowo Skockie), 

Buki zwyczajne (w Dzwonowie), Dęby szypułkowe (w Rościnnie).

Najstarszymi, bo ustanowionymi w lutym 1956 roku, pomnikami przyrody są Dęby szypułkowe (stanowiące grupę drzew) w Kakulinie, najokazalszy jest 

Dąb szypułkowy o obwodzie 711 cm, który można podziwiać na terenach leśnych w m. Raczkowo, niepopdal cmentarza. Niewiele ustępuje mu Wierzba biała 

w m. Jagniewice o obwodzie 659 cm. Na uwagę zasługują też dęby – w m. Chociszewo (510 cm) i w m. Skoki (556 cm). 

Niniejszy artykuł początkuje cykl pn. Poznaj pomniki przyrody. Będziemy starali się przybliżyć Państwu wszystkie formy ochrony przyrody znajdujące się na 

terenie gminy, zachęcić do ich odwiedzenia i podziwiania piękna natury.

Aleksandra Frankowska

Urząd

pojedyńcze 
drzewa

aleje 
drzew

głazy 
narzutowe

grupy 
drzew

liczba obiektów

miasto 1 0 0 0

gmina 27 4 2 1



Ostatecznie projektem objęto: 87 niesamodzielnych osób starszych 

oraz 52 opiekunów faktycznych tych osób. 

W ramach projektu utworzono Centrum Wsparcia Opiekunów  

w Skokach, w tym Gabinet Fizjoterapii. Dzięki realizacji projektu wyre-

montowano i wyposażono pomieszczenie w Skokach na ul. Ciastowicza 

w budynku Ośrodka Zdrowia. Gabinet prowadził rehabilitację pacjentów 

wg. opracowanego indywidualnego programu rehabilitacji. 

Dotychczas rehabilitowano 71 osób, w tym: 

• 48 niesamodzielnych osób starszych, 

• 23 opiekunów osób starszych,

• część osób jest jeszcze w trakcie rehabilitacji,  

a część jest zakwalifikowana i oczekuje w kolejce.

Docelowo rehabilitacją zostanie objętych 80 niesamodzielnych osób 

starszych oraz 65 opiekunów tych osób.

Średni koszt rehabilitacji 1 osoby wyniósł 1 247,00 zł (2 serie po 10 wi-

zyt terapeutycznych). 

Można również skorzystać odpłatnie z usług rehabilitacyjnych dla chęt-

nych mieszkańców – bez ograniczeń wiekowych. 

Projekt uwzględniał również wsparcie psychologa - spotkania indywi-

dualne i grupowe. Łącznie wsparciem psychologa objęto 85 niesamodziel-

nych osób starszych. Średnia wartość wsparcia 1 osoby wyniosła 170 zł. 
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Twój Czas, czyli działania dla Seniorów
Seniorzy, zwłaszcza mieszkający na obszarach wiejskich, cierpią z powodu samotności, stopniowego osłabienia sprawności ciała i umysłu.  

Dla niektórych z nich trudność sprawia nawet wykonywanie podstawowych codziennych czynności. Szczególnie dokuczliwe staje się to w sytuacji, 

kiedy osobom starszym brakuje odpowiedniego wsparcia ze strony rodziny lub bliskich, którzy ze względu na swoje obowiązki życiowe, odległość albo 

brak kwalifikacji nie mogą im zapewnić odpowiedniej pomocy. 

Powiat wągrowiecki, podobnie jak wiele innych, peryferyjnych obsza-

rów w województwie, zmaga się z coraz bardziej starzejącym się społe-

czeństwem. Osoby starsze, których liczba rośnie z każdym rokiem, po-

trzebują wszechstronnego wsparcia, by jak najdłużej zachować zdrowie 

i samodzielność. Problem ten dotyczy również ich opiekunów – dzieci, są-

siadów, przyjaciół i innych osób, które próbują wspierać ich w codziennym 

funkcjonowaniu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych Gmina Skoki wraz 

z innymi 7 gminami powiatu wągrowieckiego w 2018 roku przystąpiła 

do realizacji projektu „Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego. 

Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób 

starszych i ich opiekunów faktycznych”. Obecnie dobiega końca realiza-

cja wspomnianego projektu.  Uczestniczące w nim osoby starsze otrzyma-

ły pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Zależnie od stanu 

zdrowia, samodzielności i sytuacji rodzinnej mogły liczyć na codzienne wi-

zyty opiekunki w miejscu zamieszkania, udział w regularnych spotkaniach 

klubu seniora w swojej gminie, lub wyjazd na pobyt w Mieszkaniu Wspo-

maganym w Wągrowcu. Każdy z uczestników mógł skorzystać z profesjo-

nalnej pomocy fizjoterapeuty w nowoczesnym gabinecie albo – w razie ko-

nieczności – we własnym domu. 

Założeniem projektu było: działania na rzecz 70 niesamodzielnych osób 

starszych oraz 50 opiekunów faktycznych tych osób.

 Gabinet rehabilitacyjny w Skokach, ul. Ciastowicza 12 w Skokach – budynek Ośrodka Zdrowia
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Urząd
Z projektu wyremonto-

wano i wyposażono również 

pomieszczenie Klubu Se-

niora w Skokach na ul. Ka-

zimierza Wielkiego. Prze-

prowadzono spotkania dla 

seniorów, dla łącznej ilości 

osób objętych projektem 42 

osoby (podzielone na 2 gru-

py). Uczestnikom zajęć za-

pewniono obiad i serwis ka-

wowy. Koszt udziału 1 osoby 

w całym projekcie /33 kilku-

godzinne spotkania co dwa 

tygodnie/ 1 247,00 zł.

Po zakończeniu zajęć dla 

pierwszej grupy z projektu 

kontynuowano zajęcia, fi-

nansowane z budżetu Gminy. 

Koszt 2290,00 zł/m-c przez 10 m-cy dla 20 osób. 

W ramach realizacji świadczeń w zakresie usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania opieką zostały objęte osoby niesamodzielne, któ-

re ze względu na stan zdrowia nie mogły korzystać z innych form wsparcia. 

Kwalifikację tych osób przeprowadził OPS w Skokach. Z tej formy pomocy 

skorzystało 7 podopiecznych przez 22 miesiące (pomoc 5 dni w tygodniu, 

wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego do codziennej egzystencji, fizjo-

terapeuta w miejscu zamieszkania, bransoletki życia, wsparcie w codzien-

nej egzystencji). Koszt opieki dla jednej osoby przez 22 m-ce trwania pro-

jektu – 19 178,00 zł. 

W celu usamodzielnienia osób w wieku senioralnym powstało Miesz-

kanie Wspomagane w Wągrowcu, na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-

-Wypoczynkowego Wielspin. Usługi rehabilitacyjno-usamodzielniające 

dla osób z chorobami skojarzonymi. Dla każdej osoby przygotowywany 

jest indywidualny program aktywizacji. Z pobytu w Mieszkaniu Wspoma-

ganym skorzystało 42 niesamodzielnych osób starszych z terenu Gminy 

Skoki (6 dniowy pobyt). Koszt pobytu 1 osoby 2 000,00 zł.    

Wartość ogólna projektu: 5 319 727,63 zł

Wartość dotacji: 5 037 665,63 zł

Gmina Skoki przystąpiła również do projektu pn. „Program usług 

zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej  

7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych”. 

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021. 

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z pobytów w Dziennym Domu 

Opieki Medycznej znajdującym się w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74 (na 

tyłach szpitala). Są oni przywożeni codziennie rano, po czym otrzymują 

odpowiednie wsparcie medyczne i rehabilitacyjne, a także mogą uczest-

niczyć w terapii zajęciowej, logopedycznej i psychologicznej. Po południu 

pacjenci są odwożeni do domu, gdzie mogą spędzić czas ze swoimi rodzi-

nami, w znajomym otoczeniu. Po wypisaniu z DDOM przez lekarza mogą 

otrzymać dalsze wsparcie w postaci pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym, 

udziale w spotkaniu Klubu Seniora w swojej okolicy lub otrzymać wspar-

cie w postaci wizyt opiekunki, pomagającej w codziennych czynnościach.   

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu przez cały czas jego trwania są ob-

jęci całodobową teleopieką – dzięki tzw. bransoletkom życia mogą szyb-

ko i skutecznie wezwać pomoc w razie nagłego pogorszenia samopoczucia 

i może czuć się bezpiecznie.

W efekcie osoba star-

sza może szybciej powró-

cić do zdrowia i sprawności 

w wygodnej, domowej at-

mosferze, a jej bliscy mogą 

prowadzić normalne życie 

zawodowe nie obawiając się 

o bezpieczeństwo swoich se-

niorów!

Z projektu może skorzy-

stać 265 osób starszych ze 

wszystkich gmin, w których 

prowadzony jest projekt, to 

jest: Skoki, Gołańcz, Mieści-

sko, Wapno, Damasławek, 

Mieście Wągrowiec oraz 

Gminie Wiejskiej Wągro-

wiec. 

Projekt trwa do 31.07.2021 r. Średni koszt wsparcia: 9 794,00 zł/osobę.

Z terenu Gminy Skoki skierowano dotychczas 15 osób, docelowo do 

końca realizacji projektu wsparciem objęte będzie 31 osób.

Ponadto zaplanowano w projekcie, że:

31 osób skierowanych do Dziennego Domu Opieki Medycznej, po 

zakończeniu pobytów będzie uczestniczyło w zajęciach w Klubie 

Seniora w Skokach.

6 osób skierowanych do Dziennego Domu Opieki Medycznej, po 

zakończeniu pobytów będzie objętych usługami opiekuńczymi 

w miejscu zamieszkania.

20 osób skierowanych do Dziennego Domu Opieki Medycznej, po 

zakończeniu pobytów będzie objętych wsparciem w postaci pobytu 

w Mieszkaniu Wspomaganym.

Kolejnym działaniem w ramach tego projektu jest świadczenie usług 

w ramach długoterminowej opieki pielęgniarskiej. Opieka nad osobami 

przewlekle chorymi (opieka długoterminowa na podstawie skierowania od 

lekarza). Osoby nieobjęte inną formą długotrwałego wsparcia. Koszt opie-

ki 15 017,00 zł/ osobę. Z terenu Gminy Skoki tym rodzajem wsparcia ob-

jęte były 2 osoby.

W ramach projektu ruszy od X.2020 r. wsparcie w ramach Hospicjum 

Domowego, który potrwa 12 miesięcy. W stałym kontakcie 7 dni w ty-

godniu z pielęgniarką i lekarzem – opieka paliatywna. Koszt świadczenia 

5 625,00 zł/osobę.

Z terenu Gminy Skoki zakwalifikowane będą 3 osoby. 

Wartość ogólna projektu: 5 115 727,38 zł

Wartość dotacji: 4 843 527,86 zł

Partnerem Wiodącym w obu projektach jest Centrum Kompetencji Gru-

pa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. j. z Poznania od wielu lat reali-

zująca na terenie Powiatu Wągrowieckiego projekty współfinansowane ze 

środków EFS w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W związku z dużym zainteresowaniem działań realizowanych  

w ramach projektów Gmina Skoki rozważa kontynuację oraz finan-

sowanie wybranych działań. O szczegółach będziemy informować  

na stronie internetowej oraz w Wiadomościach Skockich. 

Katarzyna Przybysz 
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Aktywni 50+ w gminie Skoki
2020 to kolejny rok funkcjonowania projektu dla mieszkańców gminy Skoki w wieku 50+ pod nazwą W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja VII 

realizowanego obecnie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA.

W ramach całorocznego zadania odbywają się m.in.: zajęcia pilates w Skokach, zajęcia zdrowy kręgosłup w Jabłkowie i Lechlinie, wykłady Profilaktyka Ży-

wienia, fizjoterapia i osteopatia oraz zajęcia psychologiczno-refleksyjne w Lechlinie. Ponadto można było wziąć udział w zajęciach ruchowo – rekreacyjnych, 

tj. wyjazdach na basen do Wągrowca, rajdach rowerowych i marszach z kijkami nordic walking.

 Z realizacją zadań przewidzianych w projekcie na ten rok nie było łatwo. Zajęcia zostały przerwane w marcu przez pandemię koronawirusa, ale na szczę-

ście wróciły w czerwcu. Po wznowieniu zajęć zauważyliśmy zdecydowany wzrost frekwencji w zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu. Rekordową po-

pularnością cieszą się spacery nordic walking. 

 Zadanie W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja VII w zostało powierzone przez Gminę Skoki do zrealizowania Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza 

w otwartym konkursie ofert. Wysokość środków finansowych przekazanych przez Gminę Skoki na zadanie z zakresu działalności na rzecz zwiększenia uczest-

nictwa w życiu społecznym, aktywizacji oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów to 45 000,00 zł.

Karolina Stefaniak



Wakacyjny pobyt w Wiktorowie
 

Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej  

w Jabłkowie wraz z Paniami Joanną Tomczak, 

Justyną Graczyk i Anitą Siejkowską poże-

gnała wakacje w Wiktorowie. Wybrany przez 

nas ośrodek położony jest na półwyspie jeziora 

Ostrowieckiego na Szlaku Piastowskim. Wyso-

kie, zalesione brzegi pełne są ujmujących zato-

czek, strumyków i wypełnionych czystą wodą 

źródeł. Gęstwina otaczającego ośrodek lasu 

zaskoczyła nas świeżością powietrza i rześkimi 

zapachami. Podczas pierwszego dnia poznali-

śmy przepiękną i urokliwą okolicę z kajaków 

i rowerów. Emocje były przeogromne i trzymały 

nas do końca dnia, który zakończyliśmy nocny-

mi podchodami. Drugi dzień również pełen ak-

tywności i sportowych emocji, gdyż uczniowie 

zmierzyli się w konkurencjach podczas szkoły 

przetrwania. Nocni Ninja i Szybkie Dziki spro-

stali wszystkim zadaniom, przełamując swój lęk, 

opory, możliwości. Zasłużenie otrzymali dyplo-

my i nagrody za małpią zwinność, lisi spryt, lwią 

odwagę, sokoli wzrok oraz nieziemski uśmiech. 

Przed kolacją skorzystaliśmy jeszcze z uroków jeziora, a wieczorem bawiliśmy się przy ognisku. Pożegnaliśmy się z Wiktorowem pełni pozytywnych emocji, 

nowych przyjaźni i niezapomnianych wrażeń oraz mnóstwem siniaków, zadrapań i zakwasów. To była niesamowita przygoda i wspaniałe zakończenie wakacji. 

 

Joanna Tomczak

Pięknieje nam szkoła w Lechlinie
 

W okresie zawieszenia zajęć w szkole 

oraz w czasie wakacji letnich pracownicy 

Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA  prze-

prowadzili prace remontowe sal lekcyjnych  

i biblioteki w Lechlinie. W ekspresowym 

tempie wszystkie prace zostały ukończone 

i już po wakacjach uczniowie uczą się i spę-

dzają czas w szkole w komfortowych warun-

kach. Dzieci i nauczycieli w szczególności 

zachwyciła biblioteka – jasna i przestronna. 

Dziękujemy i zapraszamy uczniów do korzy-

stania z naszych zbiorów.

Joanna Tomczak

Oświata

Z ŻYCIA SZKÓŁ STOWARZYSZENIA 
EDUKACYJNEGO TĘCZA
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Kolonie na fali
 

Na koloniach życie płynęło… radośnie, z przygoda-

mi, z adrenaliną, na wesoło, na sportowo, edukacyjnie 

i artystycznie.

Młodzi mieszkańcy miasta i gminy Skoki wyjechali na 

pierwsze, organizowane przez Bibliotekę Publiczną, ko-

lonie. Kilka wspólnie spędzonych dni nad morzem wy-

starczyło, aby złapać obozowego bakcyla. Były zbiórki, 

konkursy czystości, chrzest morski i rejs galeonem. „Wy-

prawy statkiem długo nie zapomnimy” zgodnie przyznali 

uczestnicy. Świeżo ochrzczone wilki morskie odwiedziły 

Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie i dały upust lo-

gicznemu myśleniu, w ślad za Leonardem da Vinci w „Le-

onardii”. Wszyscy uczestnicy zaliczyli wspinaczkę w par-

ku linowym. Nie zabrakło dyskoteki na plaży i rozgrywek 

sportowych. Emocje sięgały zenitu, a uśmiechy dzieci za-

pewniły nas, że kolonie na fali warte były organizowania. 

Z morskim pozdrowieniem – załoga biblioteczna.

Elżbieta Skrzypczak

Powiedzieli „TAK” w bibliotece
 Skocka biblioteka może się poszczycić wieloma działaniami w sferze kultural-

no - edukacyjno - animacyjnej.

W pierwszą sobotę września, w dniu Narodowego Czytania, dostąpiła niezwykłe-

go jak dotąd uznania. Progi biblioteczne przekroczyli narzeczeni, którzy w rustykal-

nym wnętrzu instytucji kultury zawarli związek małżeński. Młoda para, Katarzyna 

i Artur, wybrała miejsce zaślubin wśród książek z powodu niekończącej się miłości 

do literatury. Nowożeńcom życzymy zdrowia i wszelkiej radości. Do biblioteki zapra-

szamy po książki od gości weselnych, które przekazane zostały jako znak wdzięczno-

ści dla instytucji.

Elżbieta Skrzypczak

Teatr Lalek
 

„Teatr Lalek z drugiej strony parawanu’’ to warsztaty teatralne, podczas których dzieci 

zapoznają się z teatrem lalek i teatrem w ogóle.

Zajęcia obejmują: teorie z zakresu teatru lalek i teatru, kreatywne ćwiczenia (stymulujące 

wyobraźnię teatralną), interpretację prozy i wiersza, w tym polską poezję dla najmłodszych 

(też patriotyczną), opanowanie podstaw budowy, wykonywania i animacji klasycznych form 

teatru lalkowego (np. pacynka, kukła, lalka stolikowa).

Zajęcia odbywają się za pomocą aplikacji Zoom, dzięki której uczestnicy (dzieci 6-9, 10-13 

lat) mają kontakt z edukacją z zakresu teatru lalek, teatru oraz profesjonalną aktorką prze-

bywając w domu (w związku z obostrzeniami związanymi z epidemią). Uczestnicy dostają link 

na maila z zaproszeniem na warsztaty bezpośrednio przed zajęciami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt email z prowadzącą: pawelecmagdalena1987@gmail.com

Warsztaty mają na celu również obcowanie z poezją dla dzieci (m. in. utwory Krasickiego, 

Fredry, Mickiewicza, Bełzy, Tuwima, Brzechwy) w aktorskim działaniu z własnoręcznie wy-

konaną lalką teatralną odciążając jednocześnie rodziców w kreatywnym organizowaniu cza-

su w domu i umożliwiając im czas na zdalną pracę.

Projekt realizowany jest w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego - „Kultura w sieci”.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
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Wakacje po królewsku
 

Wizyta w Zamku Królewskim, poznanie aspektów pracy detektywistycznej i wcielenie się w role detektywów historii, stworzenie drzewa  

własnych mocy i marzeń, zabawy pod piracką banderą, malowanie obrazów w kolażu, wreszcie poznanie średniowiecznych machin oblężniczych,  

spacer w koronach drzew i udział w grze terenowej. Te i inne jeszcze atrakcje towarzyszyły dzieciom podczas letniego wypoczynku zorganizowanego przez 

Bibliotekę Publiczną w Skokach. Do dyspozycji bibliomaluchów 

i bibliostarszaków oddana została niemalże cała przestrzeń bu-

dynku łącznie z niektórymi pomieszczeniami szkolnymi. Oto jak 

oceniają półkolonię jej uczestnicy: „jeździmy wielkim autoka-

rem, chociaż jest nas mniej i jest to bardzo luksusowe”, „jeste-

śmy bardzo higieniczni”, „dobrze, że jest nas tylko piętnaścioro 

w jednej grupie, jest spokojnie i każde dziecko może we wszyst-

kim uczestniczyć”, „osobiście nie zauważam żadnych minusów”.

W bibliotecznym wypoczynku uczestniczyło 150 dzieci 

w dwóch grupach wiekowych. Biblioteka była siedzibą półkolo-

nii przez pięć tygodni w okresie od 13 lipca do 14 sierpnia 2020 r.

PS. Wart odnotowania jest fakt, że całkiem niedawno uczest-

nikiem wypoczynku był Kacperek Kujawa. Ten sam, dzisiaj doro-

sły Kacper – przyszły aktor filmowy i/lub teatralny odnajduje się 

znakomicie jako prowadzący zajęcia.

Elżbieta Skrzypczak

Związani pod wiązem

 

Kolejna edycja Narodowego Czytania zachęciła miłośników literatury do włączenia się w ogólnopolską akcję. Skoczanie czytali na łonie natury,  

pod rosnącym, przy instytucji kultury, wiązem. Deszcz nie przeszkodził w delektowaniu się „Balladyną” Juliusza Słowackiego. Uczty duchowej dopełniła 

muzyka w wykonaniu młodszych panów dwóch: Filipa Lewandowskiego - śpiew, dowcip, dykcja i Mateusza Dońca - akompaniament, prowadzenie z humorem, 

śpiew. List napisany przez Prezydenta RP przeczytał tradycyjnie Antoni Wiśniewski. Był placek z malinami, las i jezioro tuż za borem. Klimat zatem w całości 

zaczerpnięty z czytanego dzieła.

Na koniec udaliśmy się na ryby.

Teren jak z obrazka przygotowały: Aleksandra Gajewska, Sylwia Popadowska i Justyna Kraczek – Hagdan. Prądu użyczył, po sąsiedzku, Grzegorz Kamiński, 

a nad jakością dźwięku czuwał Miłosz Drążkiewicz. Czytanie związało nas po raz kolejny:)

Elżbieta Skrzypczak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
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COViD – 19 skockich turystów

 Zagrożenia epidemiczne spowodowały trudności organizacyjne w organizacji letniego wypoczynku. Tym nie mniej za zgodą władz udało się  

zorganizować obóz wędrowny poprzez Góry Bystrzyckie, Orlickie, Stołowe i Sowie. W tym roku dowcipnie nazwany „Coroczny Obóz Vipów i De-

biutantów 19” (Liczba 19 odpowiada ilości uczestników wędrówki).

W tym roku wędrówkę zaczęliśmy na południowych krańcach Kotliny Kłodzkiej – w Międzylesiu. Pogoda w tym dniu była wyjątkowo przekropna ale po 

kilku godzinach niezbyt uciążliwego marszu znaleźliśmy spokój i odpoczynek w zacisznym gospodarstwie agroturystycznym „Wojtulanka” w Gniewoszowie. 

Kolejny dzień we mgle i chmurach zdobyliśmy najwyższe wzniesienie Gór Bystrzyckich – Jagodną 977 m n.p.m. Na wierzchołku nie zabawiliśmy długo, bo 

gęstniejące chmury zapowiadały deszcz. Na nasze szczęście zaczęło padać gdy już byliśmy w schronisku. Padało po południu i część nocy ale następnego 

dnia, lawirując między kałużami, szlakiem przede wszystkim leśnymi drogami, dotarliśmy do Zieleńca. Miejscowość znana jest przede wszystkim amatorom 

sportów zimowych dlatego latem ludzi nie było, na szczęście, zbyt dużo. Najwyższy szczyt po polskiej stronie Gór Orlickich – Orlica 1084 m n.p.m był celem 

wędrówki kolejnego dnia. Potem zejście do słynących z pobytu Chopina Dusznik – Zdroju, uzupełnienie zapasów i podejście do urokliwego i klimatycznego 

schroniska „Pod Muflonem”. Tam wieczorem, przy ognisku, tegoroczni debiutanci przez VIP-ów zostali poddani próbom ognia, wody, ziemi i powietrza a na-

stępnie przyjęci do „bractwa gwieździstego nieba i dziurawego namiotu” późnym wieczorem mogliśmy też podziwiać szalejącą kilkanaście kilometrów od nas 

burzę. 

Chcąc przedostać się w Góry Stołowe trasa była niezbyt ciekawa. Atrakcją więc było zwiedzenie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach – Zdroju a szczegól-

ne zainteresowanie wzbudziła ekspozycja dotycząca banknotów. Ta część Sudetów nie należy do najwyższych, więc co niektórym mało było wspinania, dla-

tego następnego dnia odwiedziliśmy park linowy w Kudowie – Zdroju. A ci, co nie preferują takiej rozrywki czas umili sobie zwiedzając park zdrojowy. Zwień-

czeniem dnia było podejście pod Błędne Skały. Po drodze chcieliśmy zwiedzić Kaplicę Czaszek w Czermnej ale kolejka oczekujących była zbyt długa. Za to 

z powodu późnych godzin popołudniowych labirynt Błędnych Skał był niemal pusty.

Tron Pradziada, najwyższa skała Szczelińca Wielkiego 919 m n.p.m i zarazem polskich Gór Stołowych, był celem następnego dnia obozu. Tym razem po-

szliśmy na lekko, czyli bez ciężkich plecaków, a że pogoda, siły i nastrój sprzyjała zwiedziliśmy też mniej uczęszczane Skały Puchacza, z przepiękną panoramą 

Kotliny Kłodzkiej. Kolejny dzień przyniósł nam też ucztę duchową, bowiem na szlaku wędrówki znalazły się Wambierzyce. Oczywiście zwiedziliśmy piękną, 

barokową bazylikę i poszliśmy dalej do Ścinawki Średniej. Tam u podnóża zamku Sarny w przytulnej agroturystyce rozegraliśmy turniej siatkarski.

By dostać się w Góry Sowie należy przejść przez Nową Rudę. Tam wielką atrakcją jest starówka i zabytkowa kopalnia. Zwiedziliśmy jedno i drugie a potem 

na ostatni nocleg do schroniska „Zygmuntówka”. Ostatni dzień wiódł poprzez Wielką Sowę 1015 m n.p.m. – najwyższy szczyt pasma do Głuszycy. Ci co szli 

zbyt wolno ostatnią godzinę niestety musieli pokonać w deszczu.

Ogólne jednak mimo pandemii COViD – 19 wyjazd należy uznać za udany. Pokonaliśmy ponad 5 700 m podejść, ok. 160 km szlaków, i zdobyliśmy ok. 200 

pkt GOT. Za rok pora na Beskidy.

Andrzej Surdyk

Stowarzyszenia
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Emeryci w Ciechocinku
 

Strach przed pandemią nie przeszkodził czterdziestopię-

cioosobowej grupie członków skockiego Oddziału Związ-

ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w czterodniowym  

wypadzie do Ciechocinka. Bo chociaż tym razem, najpierw 

z powodu urzędowych ograniczeń, a następnie z własnej 

ostrożności wyjazd przesunięto, w ostateczności ze Skoków 

wyjechano w poniedziałek 17-go, a powrócono w godzinach 

wieczornych 20-go sierpnia.

Nasi wycieczkowicze bazę noclegowo-aprowizacyjną zna-

leźli w znanym już większości z nich Ośrodku Wypoczynko-

wym „Kameralna”, w którym też „regenerowali i tracili kalorie” 

– myślę tu o podstawowym wyżywieniu, jak i o zorganizowa-

nym przez kierownictwo grupy, a zwłaszcza przez jej „kierow-

nika artystycznego” Antoniego Wiśniewskiego – wieczorze 

powitalnym i pożegnalnym przy muzyce. Zresztą doskonała 

pogoda sprzyjała licznym spacerom indywidualnym i grupo-

wym po miejscowych atrakcjach, przy czym w rolę „przewod-

nika” wspaniale wpisał się kolega Stanisław Kida, z którym 

doskonale rozumiał się i uzupełniał towarzyszący wyciecze 

kierowca Waldek.

Piękne upalne dni powodowały, że Skoczanie licznie, z upodobaniem szukali ochłody spacerując wśród miejscowych tężni oraz w licznych i przestronnych 

parkach z bogatym drzewostanem i przy „grzybku”, a szukający wrażeń i wierzący w jej właściwości lecznicze zaliczyli wizytę w jaskini solnej.

Dla większości uczestników była to kolejna wyprawa do Ciechocinka, a wszyscy, z którymi udało się piszącemu te słowa rozmawiać uznają ją za udaną 

i deklarują udział w kolejnej, już za rok.

Bo ich zdaniem „Nie ma to, jak w Ciechocinku”.

zdjęcia Barbara Rochowiak

Z ŻYCIA SKOCKICH „EMERYTÓW”
Potrójne „emeryckie” 100 lat

Klienci „Dino” i Sklepów Bystry, podobnie jak 

przemieszczający się po godzinie 11:00 we wtorek  

7 lipca ulicą Kościelną w Skokach, z zaciekawieniem 

nadstawiali uszu i kierowali wzrok na pobliski Plac  

Targowy. Bo też wyjątkowo głośne i długie, bo z ust  

około 100 zgromadzonych członków skockiego Oddzia-

łu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, brzmiało 

tu gorące 100 lat.

Nasi „emeryci’, korzystając ze zniesienia spowodo-

wanych pandemią koronawirusa ograniczeń w zgroma-

dzeniach i ciesząc się z tego, że szczęśliwie udało się im 

przetrwać te trudne czasy, po kilku miesiącach przerwy 

z radością uczestniczyli w zwołanym przez Zarząd comie-

sięcznym zebraniu członków Oddziału. Z uwagi na na-

dal obowiązujące ustalenia sanitarne i w trosce o zdrowie 

członków, samo zebranie nie odbywało się tradycyjnie 

w Restauracji „MORAŚ”, lecz właśnie na pobliskim placu 

targowym.

Chociaż celem i głównym punktem porządku obrad były sprawy organizacyjne, w tym związane z planowanymi przedsięwzięciami prozdrowotnymi i rekre-

acyjno-wypoczynkowymi, najwięcej emocji i wzruszeń, nie tylko „bohaterom dnia”, dostarczyły wspomnienia i życzenia jubileuszowe. 

„Emerycka brać” tym razem z gratulacjami i życzeniami, „popartymi” tradycyjnymi koszami prezentów pospieszyła do obchodzących Jubileusz Złotych Go-

dów: Małżonków - Remigiusza i Małgorzaty Florysiak – przewodniczącej Zarządu Oddziału oraz do koleżanek obchodzących „zasłużone lecia urodzin”: Pani 

Stanisławy Kowalskiej, cieszącej się 85 latami życia i nieco młodszej, bo świętującej 80. urodziny, Pani Krystyny Kramer. Życzenia od członków Zarządu oraz 

od zaprzyjaźnionych koleżanek i kolegów, uczestnicy wsparli i potwierdzili zbiorowym śpiewem tradycyjnych „100 lat”, który to śpiew wywołał wspomniane 

na wstępie zainteresowanie przechodniów.

Obdarowani Jubilaci zgodnie z utrwalonym już w „emeryckim środowisku” zwyczajem dziękując za życzenia obdarowali wszystkich słodyczami.

Edmund Lubawy 

Stowarzyszenia
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„Emeryci” w Ustce
 Minęło kilka dni, ale wystarczyło na opróżnienie walizek 

oraz na „przepierki”, na uregulowanie podatków i opłat oraz  

na odwiedziny rodziny i przyjaciół i już trzeba było od nowa 

„pakować majdan”. Ale przy „wypracowanej już technice” cza-

su wystarczyło i „żelazna stara gwardia” (najbardziej wytrwali 

i sprawdzeni skoccy turyści), zasilona przez nowych, zwabionych 

przez „zew morza”, kolegów i koleżanki z Oddziału Emerytów, 

31 sierpnia zebrała się w autobusie i wyruszyła na północ. Tym 

razem celem była Ustka, a więc stosunkowo mało znana wśród 

Skoczan ta część polskiego bałtyckiego wybrzeża.

Po kilkugodzinnej jeździe nasi wycieczkowicze dotarli do celu 

– Pensjonatu „Radość – Natura” w Ustce, który do 6 września stał 

się ich domem. Dobre położenie obiektu (około 300 m od morza), 

równie dobre wyżywienie i stosunek obsługi do gości sprawiały, 

że oderwani od codziennych trosk nasi wycieczkowicze mogli cał-

kowicie skupić się na wypoczynku. Było więc wiele spacerów po 

okolicznych promenadach i falochronach oraz po samym mieście, 

w trakcie których podziwiano wiele miejscowych atrakcji, w tym 

kładkę obrotową dla pieszych nad kanałem portowym oraz spełniającą marzenia proszących miejscową Syrenkę i mało znane, bo uruchomione 1 lipca br. 

piękne tężnie solankowe. Powszechną uwagę zwracała stara zabudowa szachulcowa, którą w Skokach znamy z kościoła Świętego Mikołaja Biskupa. Były też 

spacery i leżakowanie na licznych plażach - wszystko to w zależności od indywidualnych upodobań.

Ale organizatorzy zadbali też o przybliżenie zarówno historii, jak i atrakcji tego wciąż mało znanego uzdrowiska - pani Danuta Jakszewska trzymająca 

z ramienia Zarządu pieczę nad wycieczkowiczami i ogarniająca swą troską całość wyprawy zapewniła przewodnika, z którym zwiedzano Ustkę. To właśnie on 

w trakcie wyprawy „ciuchcią” po mieście przedstawił jego historię i główne atrakcje. Pani Danusia zorganizowała też grupowe zwiedzanie: Muzeum Burszty-

nu, Muzeum Minerałów, Muzeum Chleba oraz latarni morskiej i Muzeum Ziemi Usteckiej oraz będący dużą atrakcją rejs statkiem „Unigus”. Wszyscy zainte-

resowani mogli też uczestniczyć w zorganizowanych przez Pensjonat dwóch imprezach taneczno-integracyjnych.

Wszystkie te atrakcje, za które za naszym pośrednictwem uczestnicy dziękują pani Dance sprawiły, że wyprawa do Ustki zakodowana została jako miłe 

wspomnienie i przedmiot rozmów wśród Skoczan.

Zadanie publiczne pn. Wyjazd integracyjno-uzdrowiskowy do Ustki z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - było współfinansowane przez 

Gminę Skoki. Wysokość dofinansowania z budżetu Gminy Skoki wyniosła 2 500,00 zł. 

Edmund Lubawy

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich chętnych do honorowego oddawania krwi oraz zapisów na dawców szpiku.

Punkt Krwiodawstwa w Wągrowcu mieści się na IV piętrze w budynku szpitala powiatowego i jest czynny w: poniedziałki, wtorki i czwartki, rejestracja 

odbywa się w godzinach porannych. Wszyscy chętni mają zapewnione: bezpłatne badanie lekarskie, legitymację honorowego krwiodawcy, zaświadczenie 

(usprawiedliwienie) o oddaniu krwi w danym dniu potrzebne w zakładzie pracy.

Po oddaniu krwi każdy dawca otrzymuje również produkty regenerujące i wzmacniające organizm.

Warto przypomnieć, że każdy krwiodawca – kobiety po oddaniu 5 litrów kobiety, a mężczyźni po oddaniu 6 litrów krwi - otrzymuje legitymację zasłużonego 

dawcy krwi, nadaną przez PCK. Dzięki niej można korzystać z licznych przywilejów, m.in.: bezpłatnych wejść na mecze „Nielby”, ulgowego biletu do Aquapar-

ku i kina MDK, wejściem poza kolejnością do lekarza i apteki, tańszych niektórych lekarstw (według wykazu Ministerstwa Zdrowia).

Aby zostać honorowym krwiodawcą należy: być zdrowym, posiadać dowód osobisty, wiek od 18 – 65 roku życia, wagę powyżej 50 kg, wykazywać chęć 

niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Jan Maćkowiak

prezes PCK w Wągrowcu

ZOSTAŃ DAWCĄ
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Perłowy jubileusz i urodzinowe 100 lat!
  

Ksiądz Krzysztof Burwiel w życiu cywilnym i codzien-

nym jest członkiem skockiego Oddziału Związku Eme-

rytów, Rencistów i Inwalidów. Bierze czynny udział  

w jego przedsięwzięciach, a członkowie Związku  

uważają Go za swego kapelana.

Ksiądz Krzysztof ukończył, jak wiemy, Arcybiskupie Semi-

narium Duchowne w Poznaniu i święcenia kapłańskie otrzy-

mał 24 maja 1990 roku z rąk Arcybiskupa Jerzego Stroby. Tak 

więc w tym roku wypadła 30. rocznica święceń kapłańskich, 

czyli Koralowy Jubileusz. Jednak z uwagi na wprowadzone 

w związku z epidemią koronawirusa ograniczenia Mszę Dzięk-

czynną i Spotkanie Koralowego Jubileuszu dla bliskich zorga-

nizował dopiero po częściowej likwidacji ograniczeń przy za-

chowaniu wymaganych restrykcji, w dniu 26 lipca 2020 roku.

Ponieważ ksiądz Krzysztof Burwiel bardzo związany jest 

z Emeryckim Zespołem Śpiewaczym „Harfa” w dniu 25 sierp-

nia br. zespół pod przewodnictwem Antoniego Wiśniewskie-

go uczcił Jego 30–to lecie posługi kapłańskiej podczas spo-

tkania w siedzibie Związku Emerytów, w której odbywają się 

próby Chóru „Harfa”.

Spotkanie Jubileuszowe ograniczyło się do części oficjalnej i artystyczno-degustacyjnej z zastosowaniem restrykcji epidemiologicznych. Słowa, które przy-

toczę niech będą potwierdzeniem doniosłej chwili:

„Czcigodny Jubilacie, w dniu Twego Święta, dziękując za służbę Bogu i człowiekowi, za Sakramenty nam udzielone, za ręce, które błogosławią i za głoszone 

słowa prawdy życzymy niech Pan Jezus – Najwyższy Kapłan, napełnia Cię duchem swego kapłaństwa, zachowa w pobożności, uświęca i ciągle umacnia, bło-

gosławi Twojej apostolskiej działalności i będzie źródłem radości i spełnienia”

Z modlitewną pamięcią

Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa”

Stowarzyszenia

Nadmienić należy także, iż Emerycki Zespół Śpiewaczy uczcił też  

8 i 28 lipca br. rocznice urodzin chórzystek. Pani Irena Małecka obchodziła 90 – tą rocznicę urodzin, a Pani Krystyna Kramer 80 – tą.

Kochani Jubilaci:

Nigdy nie zbaczajcie ze swojej drogi, którą wybraliście w wędrówce życia, choćby Wam ciernie raniły nogi, a cel wydawał się nie do zdobycia!

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości,

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,

samych przyjemnych w Waszym życiu zdarzeń

życzy „Harfa”    
Antoni Wiśniewski

Foto Stanisław Grzegorzewski



ski, III – Dawid Głowacki.

Puchar Królów wygrał Mikołaj Koteras, II miejsce zdobył Krzysztof 

Jachna a III Stanisław Gołembowski.    

Uroczystości Brackie w dniu 21 czerwca zakończył Raut Królewski wy-

dany w siedzibie Bractwa przez Króla Zielonoświątkowego AD 2020 Janu-

sza Stoińskiego.

Stanisław Grzegorzewski

Król Żniwny AD 2020

 Grzegorz Misiak wystrzelał tytuł Króla Żniwnego AD 2020 i zastą-

pił dotychczasowego skockiego Króla Franciszka Baranowskiego, któ-

ry tytuł ten dzierżył od 10 sierpnia 2019 r.

Stało się to 15 sierpnia w trakcie zorganizowanego przez Kurkowe Brac-

two Strzeleckie strzelania upamiętniającego Święto Wniebowzięcia Naj-

świętszej Marii Panny oraz 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, 

a o przebiegu tego wydarzenia za pośrednictwem piszącego te słowa rela-

cjonuje nam Stanisław Grzegorzewski.

O godzinie 7:05 w tym pamiętnym dniu bracia i siostry zebrali się przy 

krzyżu upamiętniającym zmarłych braci kurkowych wyznania ewangelic-

kiego, by uczcić pamięć i słowa modlitwy skierować w intencji braci ewan-

gelików, którzy spoczywają na obecnym cmentarzu parafialnym.

Następnie uczestnicy przemieścili się na ulicę Rościńską pod dom Kró-

la Żniwnego AD 2019 Franciszka Baranowskiego, gdzie złożono życzenia 

„Jaśnie Panującemu”, wzniesiono toast i odśpiewano 100 lat na cześć Króla 

i Jego Małżonki Ady i przyjętym już zwyczajem uroczyście zawieszono pa-

miątkową Tablicę Królewską.

Po miłej gościnie uczestnicy wraz z gospodarzami – Królem Francisz-

kiem i Jego Małżonką udali się do kościoła Świętego Mikołaja Biskupa, 

gdzie uczestniczyli w odprawionej przez księży: wikariusza Tomasza Mru-

ga i Krzysztofa Burwiela Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz zmarłych i 

czynnych członków Bractwa.

Z kolei odbył się przemarsz ulicami Skoków - na czele z pocztami sztan-

darowymi oraz Królem Franciszkiem i członkami Jego rodziny, w tym z 

wnuczkami niosącymi ufundowaną przez Króla Tarczę Królewską – pod 

Tablicę Pamiątkową zlokalizowaną przy wejściu do skockiego cmentarza i 

upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich z Ziemi Skockiej. Tu, pod Ta-

blicą, oddano honory brackie, odśpiewano Hymn Państwowy i hymn brac-

ki, odmówiono modlitwę, a wnuczka Króla Anna i córka Paulina Kulczyń-

ska w imieniu Króla i Małżonki złożyli wiązanki kwiatów.

Po uroczystości pod Tablicą zgromadzeni w szyku marszowym przeszli 

pod Restaurację „Pod Złotą Podkową”, gdzie odbył się Apel i wspólna fo-

tografia, a Król Franciszek zaprosił wszystkich na pożegnalne Śniadanie 

Królewskie.  

Teraz, już w lokalu wzniesiono toast za zdrowie Króla i Jego Małżonki, 

a następnie wszyscy zasiedli do Śniadania Królewskiego ufundowanego 

Janusz Stoiński Królem  
Zielonoświątkowym AD 2020

Spełniło się marzenie brata Janusza Stoińskiego by wpisać się w po-

czet skockich Królów Kurkowych. Stało się to 21 czerwca 2020 r., gdy 

pokonując licznych konkurentów zyskał najlepszy wynik w strzelaniu o 

tytuł Króla Zielonoświątkowego i został Królem Zielonoświątkowym 

AD 2020 – o wydarzeniu tym, za pośrednictwem piszącego te słowa, 

informuje nas członek Bractwa i autor foto Stanisław Grzegorzewski. 

 

Uroczystości brackie w dniu 21 czerwca br. tradycyjnie rozpoczęły się 

uroczystym apelem prowadzonym przez Marszałka – brata Przemysława 

Bagrowskiego. Po apelu Król Zielonoświątkowy AD 2019 Adam Mroziń-

ski wraz z małżonką Dorotą zaprosił wszystkich uczestników na śniadanie 

królewskie.

Podczas śniadania nie zabrakło życzeń i gratulacji składanych na ręce i 

pod adresem Króla Adama. Oprócz braci i sióstr, życzenia Królowi złożyli 

Starosta wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 

Tadeusz Kłos a z kwiatami do Królowej Doroty podążył Przewodniczący 

Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa.

W trakcie uroczystości żona Króla - Dorota Mrozińska odczytała treść 

pamiątkowego dyplomu ufundowanego przez Króla Adama z małżonką, a 

dedykowanego siostrom Halinie Wojciechowskiej i Małgorzacie Florysiak, 

z tytułu pełnionych przez nie w roku 2016 zaszczytnych funkcji Króla Zie-

lonoświątkowego i Króla Żniwnego. Na zakończenie uroczystości śniada-

niowej Król Adam podziękował uczestnikom za złożone życzenia i gratula-

cje oraz za samo przybycie i wszystkich zaprosił do udziału w odbywanym 

w godzinach popołudniowych na Strzelnicy Brackiej Turnieju Strzeleckim.  

W odbytym zgodnie z tym zaproszeniem Turnieju Strzeleckim najważ-

niejsze, wspomniane na wstępie, Strzelanie do Tarczy Brackiej wygrał i 

Tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2020 zdobył Janusz Stoiński. Drugie 

miejsce wywalczył i tytuł I rycerza zyskał Wiesław Szymaś, a trzecie miej-

sce, dające tytuł II rycerza wystrzelał Andrzej Tatara.

W pozostałych strzelaniach miejsca na podium, tj. pierwsze, drugie i 

trzecie miejsca odpowiednio zdobyli:

W VIII Turnieju Bractw Kurkowych Ziem Cysterskich: I – Janusz Król, II 

– Krzysztof Migasiewicz, III – Mikołaj Koteras.

W Turnieju Zapadkowym: I – Mikołaj Koteras, II – Michał Rosik, III – 

Krzysztof Jachna.

W Strzelaniu do Tarczy Darczyńców: I – Andrzej Tatara, II – Mikołaj Ko-

teras, III – Michał Rosik.

W Strzelaniu do Traczy Konstytucji 3 Maja: I – Krzysztof Jachna, II – 

Grzegorz Misiak, III – Stanisław Gołembowski.

W Strzelaniu do Kura: I – Krzysztof Przykucki, II – Stanisław Gołembow-
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30-lecie Kapłaństwa księdza Krzysztofa Burwiela
26 lipca 2020 r. w Kaplicy Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie ksiądz Krzysztof Burwiel odprawił  

Dziękczynną Ofiarę Mszy Świętej, którą dziękował Bogu za 30 lat kapłaństwa. Obok Jubilata ceremonię  

mszalną sprawował proboszcz Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa w Lechlinie ksiądz Sławomir 

 Komorski, który też wygłosił okolicznościowe kazanie poświęcone służbie kapłańskiej  

i posłudze sprawowanej przez Jubilata.

Uczestnikami mszy świętej byli nie tylko jej stali „bywalcy” niedzielni, ale też licznie przybyli, chcący towarzyszyćw tym 

niecodziennym wydarzeniu Jubilata: krewni, przyjaciele i znajomi z rodzinnego Czempinia i z innych miejscowości oraz 

z miasta i gminy Skoki. Bo też w tym miejscu możemy śmiało powiedzieć, że żyjąc w skockiej społeczności od października 

2002 roku – najpierw w Rościnnie, a następnie – po pożarze Domu Rekolekcyjnego, dzięki uprzejmości księdza probosz-

cza Karola Kaczora, na plebanii w Skokach - ksiądz Krzysztof stał się jednym z nas i sprawdził się, zarówno jako kapłan, jak 

i „człowiek”. Tu służy pomocą w wypełnianiu zadań duszpasterskich zarówno skockiej, jak i lechlinieckiej parafii. M.in.: 

sprawuje msze święte w Skokach i w Domu Rekolekcyjnym, z Sakramentem Świętym odwiedza chorych, towarzyszy 

w ostatniej drodze zmarłym, sprawuje opiekę duchowną nad osobami przynależnymi do Stowarzyszenia „Wesołe Mi-

sie” i odwiedza rodziny w ramach rocznych wizyt duszpasterskich. W życiu cywilnym i codziennym jest też członkiem 

skockiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach i bierze czynny udział w jego przedsięwzię-

ciach, a członkowie Związku uważają Go za swego kapelana.

Po ceremonii Mszalnej, w związku z obchodzonym Dniem Świętego Krzysztofa - Patrona Kierowców, a zarazem swego imiennika, Jubilat dokonał poświę-

cenia pojazdów. Następnie najbliżsi – rodzina oraz przyjaciele i życzliwi jej uczestnicy złożyli Mu życzenia, którym towarzyszyły bukiety kwiatów oraz pamiąt-

kowe i praktyczne upominki, a na zakończenie uroczystości Jubileuszowej wszyscy spotkali się na poczęstunku wydanym przez Jubilata. 

Ps. Ksiądz Krzysztof Burwiel ukończył Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu i święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1990 r. z rąk Arcybiskupa 

Jerzego Stroby. Tak więc 30. rocznica święceń kapłańskich wypadła w dniu 24 maja br. Jednak z uwagi na wprowadzone w związku z epidemią koronowirusa 

ograniczenia, swą Mszę Dziękczynną i Spotkanie Jubileuszowe zdecydował się zorganizować po częściowej likwidacji ograniczeń i przy zachowaniu wyma-

ganych restrykcji, w dniu 26 lipca 2020 r.

     Edmund Lubawy     

przez Króla Franciszka. Wśród braci i sióstr nie zabrakło też gości, w tym gości honorowych: Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczy-

pospolitej Polskiej Adama Gołembowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniewa Kujawy oraz reprezentanta Starostwa Wągrowiec-

kiego – Wicestarosty Michała Piechockiego, którzy w trakcie uroczystości przekazali życzenia na ręce „bohatera uroczystości” – Króla Franciszka.

Prezes Bractwa Krzysztof Jachna przemawiając do uczestników przedstawił historię rodziny Baranowskich, w tym zasługi jego ojca Klemensa dla rozwoju 

i działalności skockiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na zakończenie spotkania przy „Królewskim Stole” Król Franciszek zaprosił wszystkich do udziału w tradycyjnym strzelaniu żniwnym na Strzelnicy Brac-

kiej.

Zgodnie z tym zaproszeniem w godzinach popołudniowych odbyły się strzelania w różnych kategoriach, spośród których najważniejszą o tytuł Króla Żniw-

nego wygrał wspomniany na wstępie brat Grzegorz Misiak. II miejsce zajął w nim i tytuł I Rycerza Żniwnego zdobył brat Andrzej Tatara, a III miejsce wraz z 

tytułem II Rycerza Żniwnego wywalczył brat Krzysztof Przykucki.

Zwycięzcami w pozostałych kategoriach oraz zdobywcami miejsc medalowych zostali:

W Turnieju Bitwy Warszawskiej 1920: I – Grzegorz Misiak, II – Mikołaj Koteras, III – Jan Kamiński. Poddaną losowaniu Tarczę wylosował Wiesław Szymaś.

W Strzelaniu zapadkowym: I – Mikołaj Koteras, II – Grzegorz Misiak, III – Krzysztof Jachna.

W Strzelaniu punktowym: I – Jan Kamiński, II – Stanisław Gołembowski, III – Krzysztof Jachna.

W Strzelaniu do Tarczy Darczyńców: I – Krzysztof Migasiewicz, II – Jan Kamiński, III – Krzysztof Jachna. Tarczę wylosował Robert Sas.

W Strzelaniu do Kura: Zwyciężył Grzegorz Misiak. II miejsce zajął Przemysław Bagrowski, a III – Tomasz Heppel.

Eliminację o Puchar Królów 2020 wygrał Mikołaj Koteras. Na II miejscu uplasował się Krzysztof Migasiewicz, a na III Stanisław Gołembowski.

Święto Brackie 15 sierpnia zakończyło się Rautem Królewskim wydanym przez Króla Żniwnego AD 2020 Grzegorza Misiaka.  

tekst i zdjęcia: Stanisław Grzegorzewski

Ksiądz Tomasz Mrug wikariuszem parafii 
pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach.

Dekretem Księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Prymasa Polski Wojciecha Polaka, z dniem 1 lipca br. nastąpiła zmiana na stanowisku księdza  

wikariusza w parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach. 

Ze skocką parafią, po 3 latach sprawowania posługi kapłańskiej w trakcie Mszy św. w ostatnią niedzielę czerwca, pożegnał się ksiądz Mateusz Stróżewski, 

który z początkiem lipca objął obowiązki wikariusza w parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku.

Równocześnie na stanowisko wikariusza w skockiej parafii mianowany został ksiądz Tomasz Mrug, dotychczasowy wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika we Wrześni. 

Ksiądz Tomasz skockiej społeczności parafialnej został przedstawiony przez proboszcza księdza Karola Kaczora w trakcie niedzielnych Mszy Świętych, 

które odprawił w dniu 5 lipca, a po okresie urlopowym, począwszy od pierwszych dni sierpnia rozpoczął codzienną pracę duszpasterską.

         Edmund Lubawy   

Stowarzyszenia



IMPREZY REKREACYJNO – SPORTOWE 
(rowery, bieganie, nordic walking)

Rok 2020 nie był łatwy dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych z wiadomych wszystkim przyczyn. Wielu imprez zaplanowanych  

jeszcze w grudniu zeszłego roku nie dało się zorganizować, inne natomiast zostały przesunięte. W tym roku nie odbyło się m.in. tradycyjne  

Otwarcie Sezonu, impreza organizowana ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka. Nie odbył się kolejny Rajd w Nieznane. Najbardziej ucierpiały  

zawody biegowe, tj. Skockie Przełaje, Bieg Podkowy i Półmaraton Wągrowiec - Skoki. Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy.

Na szczęście jednak udało się zrealizować część zaplanowanych imprez, głównie o charakterze rekreacyjnym, ale nie zabrakło także rywalizacji spor-

towej. Oto relacja z odbytych imprez, bogate galerie zdjęciowe znajdziecie na naszej stronie www.gmina-skoki.pl, a jeszcze więcej na naszym Facebooku 

www.facebook.com/GminaSkoki   

O tym jak bardzo ludzie byli spragnieni tego typu imprez niech świadczy 

fakt, że w 24h od momentu ogłoszenia zapisów na liście uczestników było 

niemalże 150 nazwisk. Wśród uczestników 90% stanowili nasi mieszkańcy.

Organizatorzy pragną podziękować szczególnie Sławce Kędziorze, Asi 

Tomczak i Piotrowi Wiśniewskiemu ze Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘ-

CZA za pomoc i współorganizację rajdu. Krzysztofowi Rubertowi, policjan-

towi z Komisariatu Policji w Skokach za pomoc w bezpiecznym przejeździe 

uczestników. Wszystkim osobom, które pomagały na trasie i mecie rajdu. 

Niech największym podziękowaniem dla Was będą uśmiechnięte twarze 

dzieci na przepięknych zdjęciach autorstwa Tomasza Szwajkowskiego.

Rodzinnie na rowerach 
po Puszczy Zielonce

Tak właśnie było podczas kolejnego rajdu rowerowego zorganizowa-

nego ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym TĘCZA z Jabłkowa.

Rajd pod nazwą TĘCZOWY odbył się w sobotę 11 lipca w formie pętli 

27 km po Puszczy Zielonce ze startem i metą przy szkole podstawowej 

w Rejowcu.

 Na trasę wyruszyło ok. 100 rowerzystów, w tym spora grupa dzieci na 

swoich niewielkich rowerkach. Wszyscy dali radę, choć kałuży i piasku na 

trasie nie brakowało. Rajd był alternatywą dla osób, które nie wyjechały na 

wakacje, a chciały aktywnie spędzić czas.
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Rowerowy Dzień Dziecka 
 

Tęczowy Rajd Rowerowy z okazji Dnia Dziec-

ka, a konkretnie XIII jego edycja miała miejsce 

14 czerwca. W rajdzie udział wzięło blisko 100 

dzieciaków na rowerach plus ich dorośli opie-

kunowie.

Wszyscy uczestnicy na starcie otrzymali od 

burmistrza Tadeusza Kłosa kominy z naszym lo-

go, czyli sportowe chusty, których sposobów na 

założenie jest kilka, komin przyjacielem ludzi ak-

tywnych!

Trasa rajdu miała tylko albo aż 13 km i wiodła 

spod Biblioteki w Skokach wzdłuż jez. Budziszew-

skiego przez Grzybowo do Lechlina, gdzie metę 

przygotowali pracownicy Stowarzyszenia Eduka-

cyjnego TĘCZA z Jabłkowa.

Pogoda dopisała wyjątkowo tego dnia, było 

słonecznie i ciepło, czekające na wszystkich lody 

były strzałem w 10! Dla każdego czekała także 

szneka z glancem. Z uwagi na panującą teraz sy-

tuację epidemiologiczną oraz reżim sanitarny na dzieci nie czekały dmu-

chane zamki i inne atrakcje, za to każdy młody rowerzysta wyjechał z wy-

losowaną nagrodą.   

Sport
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VI Skocka 100

8 grup (3 rekreacyjne, 4 mocne i 1 sprin-

terska) wyjechały na trasę szosowego raj-

du VI Skocka 100, który odbył się 12 lipca 

ze startem i metą w Restauracji MORAŚ 

w Skokach.

Wszystko tego dnia zagrało, po pierwszw 

pogoda, bo ona przy jeździe na szosie ma klu-

czowe znaczenie. Było ciepło, ale nie upalnie, 

słoneczko lekko za chmurami i wiatr też nie 

był najgorszy, oczywiście jak co roku ostatnie 

30 km do mety wiał w twarz, ale dramatu nie 

było.

 Jeśli pogoda zadziałała to i frekwencja też, 

grubo ponad 100 rowerzystów wyruszyła 

na trasę. Wszystko pomyślano tak aby każ-

dy mógł pokonać trasę. Dlatego grupy rekre-

acyjne miały za zadanie pokonać trasę z pręd-

kością ok. 20 km/h. W tym roku rekreacyjni 

znacznie podnieśli sobie poprzeczkę i pędzili 

nawet średnio ponad 23 km/h. Mocni z kolei 

założenie ok. 30 km/h, lekko zróżnicowano 

grupy, a więc średnia przejazdu wahała się od 

28 do 32 km/h. Sprinterzy pokonali trasę ze 

średnią 37 km/h nie zatrzymując się ani razu 

po drodze. Nieważne czy ktoś jechał 6 h, czy 2,5 h, ważne, że z uśmiechem na twarzy i szczęśliwie do maty.

W MORASIU spalone kalorie uzupełniono a imprezę podsumowano losując drobne upominki wśród zgłoszonych uczestników.

Sport



II Festiwal Nordic Walking z Doliną Wełny
 33 stopnie w cieniu nie odstraszyły ok. 100 

włóczykijów, którzy wyruszyli na trasę II Festi-

walu Nordic Walking z Doliną Wełny 8 lipca. Do 

wyboru były 3 trasy: 5, 10 i 20 km. 

Bazą imprezy była hala w Skokach, a głównym 

sponsorem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-

nia „Dolina Wełny” z Wągrowca.

Tak to pomyślano aby wszystkie grupy zeszły się 

na godzinę 13, tam na skąpanych słońcem piechu-

rów czekał chłodnik i placek.

Gościem imprezy był Janusz Woźniak, prezes 

Stowarzyszenia Dolina Wełny, który rozlosował 

wśród uczestników gadżety sportowo-rekreacyj-

ne, w tym 6 par profesjonalnych kijków do nordic 

walking.

Festiwal został sfinansowany w ramach „Euro-

pejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w ob-

szaru wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 

2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokal-

nego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 

19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

3. Skoki Cross Duathlon
 

Już trzeci raz w Skokach od-

były się zawody duathlonowe, 

to jest takie, które łączą ze so-

bą dwie dyscypliny sportowe, 

w tym przypadku bieganie i rower.

Uczestnicy zawodów, które od-

były się w Skokach 9 sierpnia przy 

hali sportowej łatwo nie mieli. 33 

stopnie w cieniu, skwar i ducho-

ta potęgowały zmęczenie. Ale po 

wszystkim satysfakcja była tym 

większa.

Trasa była taka sama jak w ubie-

głych latach. Wpierw bieg, 5 km 

po dwóch pętlach 2,5 km w le-

sie w kierunku parkingu przy jez. 

Maciejak. Trasa rowerowa 14,5 

km wiodła w kierunku jez. Budzi-

szewskiego.

Impreza w Skokach wchodzi-

ła w skład Duo Cykl Wielkopol-

ska, cyklu 3 imprez duathlono-

wych rozgrywanych na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

Malownicze tereny trzech gmin: 

Skoków, Murowanej Gośliny 

i Czerwonaka to idealne miejsce 

dla uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Strona cyklu http://duocykl.pl/. Następne dwie edycje przed nami.

Łącznie zawody ukończyło 134 zawodników, 86 (16 pań) w klasycznej wersji solo, tj. zawodnik biegnie-jedzie-biegnie, a 48 w 24 sztafetach, tj. jeden zawod-

nik biega, a drugi jedzie, wymieniają się w strefie zmian.
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W zawodach wzięło udział łącznie 19 mieszkańców gminy Skoki, 8 solo i 11 w sztafetach. Tak zwane pudła zaliczyło 7 naszych. Solo Agnieszka  

Maciaszczyk 2. miejsce w kategorii K2, Katarzyna Borowczyk 3. miejsce w kategorii K3 oraz panowie Sławomir Naskręt 1. miejsce w kategorii M4 

i Łukasz Kruk 3. miejsce w kategorii M3. 

W sztafetach, w kategorii sztafet mieszanych 3. miejsce zajęła Irena Nowak (rower) startująca z mieszkańcem gminy Mieścisko Adrianem Drewsem 

(bieg). Całkowicie skockie pudło to Marzena Wyleżała (bieg) i Paulina Zalaszewska (rower), panie wywalczyły 2. miejsce w kategorii sztafet kobiecych.

Szczegółowe wyniki naszych mieszkańców znajdziecie w tabelkach poniżej, a wyniki wszystkich uczestników na stronie cyklu. Należy zaznaczyć, że nagro-

dy się nie dublują. Pierwszych 3 panów i panie open nie są brani pod uwagę w kategoriach wiekowych.

Zawodników na trasę wypuszczał, oraz dekorował pamiątkowymi medalami Zbigniew Kujawa, który na imprezie był w dwóch funkcjach, w pierwszej jako 

VIP Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki, a w drugiej jako kibic swojego syna Mateusza, który uczestniczył w zawodach pierwszy raz jako zawodnik 

solo (biegł i jechał rowerem).

Skoczanie solo:

Sport

imię i nazwisko
Czas 

1 bieg

Czas 

1 zmiana

Czas

rower

Czas

2 zmiana

Czas

2 bieg

Czas

łączny
Wynik

Sławomir Naskręt 22:20 00:39 39:42 00:30 12:23 1:15:37 1 w tak. M4/ 6 open

Łukasz Kruk 25:28 00:51 39:01 00:33 13:45 1:19:47 3 w kat. M3/  15 open

Dominik Sierszchuła 26:13 01:01 42:44 00:57 14:23 1:25:26 10 w kat. M2/  25 open

Mateusz Chelmikowski 27:27 00:34 44:11 00:55 15:35 1:28:52 15 w lat. M2/  27 open

Maren Nowaczkiewicz 28:45 01:42 44:51 00:54 16:43 1:33:06 18 w kat. M3/  47 open

Katarzyna Borowczyk 30:04 1:23 48:40 1:29 15:40 1:37:18 3 w kat. K30/  6 open kobiety

Mikołaj Błaszczyk 31:20 1:33 49:08 1:27 18:06 1:41:45 27 w kat. M3/  60 open

Mateusz Kujawa 36:00 1:11 57:38 0:58 24:05 2:00:00 22 w kat. M2/  68 open

Agnieszka Maciaszczyk 38:30 1:47 1:02:57 1:06 25:27 2:09:57 2 w kat. K2  15 open kobiety



imię i nazwisko
Czas 

1 bieg

Czas 

1 zmiana

Czas

rower

Czas

2 zmiana

Czas

2 bieg

Czas

łączny

Miejsce

OPEN
Wynik

Krzysztof Sznajder

bieg

Marcin Stoiński

rower

21:38 0:38 46:15 00:47 10:50 1:20:10 6
5 miejsce  

kat. sztafeta męska

Marek Duduś

bieg

Tomasz Szawuła

rower

24:31 00:33 42:49 0:33 12:27 1:20:57 7
6 miejsce  

kat. sztafeta męska

Adrian Drews

bieg

Irena Nowak

rower

21:02 00:49 55:18 1:00 10:26 1:28:37 12
3 miejsce  

kat. sztafeta mieszana

Monika Jerzak

bieg

Damian Jerzak

rower

33:34 0:47 37:15 0:28 16:47 1:28:57 13
4 miejsce  

kat. sztafeta mieszana

Marzena Wyleżała

bieg

Paulina Zalaszewska

rower

30:15 0:56 43:25 0:48 15:49 1:31:16 14
2 miejsce  

kat. sztafeta kobieca

Monika Lehmann

bieg

Katarzyna Lehmann

rower

27:25 0:33 1:01:41 0:52 14:47 1:45:20 23
6 miejsce  

kat. sztafeta kobieca

Rowerem na sam dach 
Puszczy Zielonki

Łatwo nie mieli! Mowa o uczestnikach IV edycji Rajdu Dzień  

bez Samochodu, który odbył się w sobotę 5 września.

 A dlaczego łatwo nie było? 

Po pierwsze dystans, w jedną stronę ponad 30 km przez całą Puszczę 

Zielonkę na Dziewiczą Górę w Czerwonaku.

Po drugie deszcz, ale nie taki zły jak go prognoza pogody malowała jesz-

cze dzień wcześniej. Deszcz był znikomy, tylko w początkowej fazie rajdu 

i zważywszy na dość wysoką temperaturę mało dał się w kość.

Po trzecie błoto! To mogło nastręczyć trudności zwłaszcza tym o cień-

szych oponach i małym bieżniku, padało cały tydzień więc trochę się wody 

i błota nazbierało miejscami na trasie.

Wyzwanie podjęło ok. 50 rowerzystów i wjechało, czasem weszło, na 

sam szczyt Dziewiczej Góry.

 

Dziewicza Góra to wzniesienie o wysokości 144,9 m n.p.m. – W XIII wieku, 

książę Przemysł I nadał te tereny osiadłym w Owińskach cysterkom, od których 

wzniesienie wzięło swoją pierwotną nazwę „Dziewcza Góra”. Na jego stokach 

cysterki hodowały czerwca polskiego, którego używano do wyrobu czerwonego 

barwnika. To właśnie od tego owada pochodzi nazwa koloru, nazwa miesiąca, 

a nawet, jak się przypuszcza, nazwa miejscowości Czerwonak. Teren Dziewiczej 

Góry porasta las mieszany, zaś w kilku miejscach znajduje się starodrzew dę-

bowy. Cały obszar objęty jest ochroną ze względu na bogaty świat roślin, cha-

rakterystycznych dla zróżnicowanych środowisk: leśnych, łąkowych, stepowych 

a nawet górskich.

Sztafety skoczanie:
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VI Rajd Rowerowy na Orientację

 Pawłowo Skockie jeszcze tylu rowerów nie widziało! A stało się to za sprawą organizacji przez gminę Skoki w tej miejscowości bazy VI Rajdu Rowe-

rowego na Orientację w ciepłą i słoneczną sobotę 12 września.

Tylu amatorów rowerowej orientacji nie mieliśmy jeszcze w naszej historii nigdy. Na trasę wyjechało blisko 120 dużych i małych kolarzy w 47 drużynach. 

Uczestnicy imprezy reprezentowali wiele zakątków naszego kraju, oczywiście nie zabrakło mieszkańców naszej gminy.

Każdy z uczestników dostał mapę, a na niej 20 zaznaczonych punktów oraz jedną na całą drużynę specjalną kartę do odbicia niepowtarzalnego symbolu po 

odnalezieniu konkretnego punktu. Aby poradzić sobie z tematem trzeba choć trochę orientować się w terenie, umieć czytać mapę.

Organizatorzy przygotowali dwa warianty do wyboru: rekreacyjny i sportowy. W tym pierwszym do wyboru było odnalezienie maksymalnie dowolnych 

10 punktów, a w drugim od 11 do 20. A na to wszystko limit czasu 8 godzin. Rywalizacja polega na zdobyciu jak największej liczby punktów w jak najkrótszym 

czasie.

Rodzaj trasy: sportową czy rekreacyjna uczestnicy mieli do wyboru w trakcie. Kiedy uczestnicy zawodów wrócili okazało się, że rekreacyjną wybrało 19, 

a sportową aż 28! Szczegółowa klasyfikacja punktowa znajduje się w relacji z wydarzenia na stronie www.gmina-skoki.pl  

Gratulujemy wszystkim ukończenia zawodów, zwłaszcza tym dla których przygoda z mapą była nowym doświadczeniem.

Autorem mapy, lokalizacji punktów oraz ich fizycznego rozmieszczenia był jak co roku Maciej Tadeusz, który na co dzień wraz z koleżankami i kolegami 

z założonej przez siebie drużyny pod nazwa Tour de Sklep Skoki Team uczestniczy w tego typu imprezach na terenie całego kraju, często z sukcesami.

Organizatorzy dziękują także pani sołtys Pawłowa Skockiego Justynie Dankowskiej za nieocenioną pomoc przy organizacji bazy zawodów w świetlicy wiej-

skiej w Pawłowie Skockim.

Do zobaczenia za rok, z dużą dozą prawdopodobieństwa w Budziszewicach.  

Karolina Stefaniak 
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W 2005 roku, w najwyższym punkcie góry nadleśnictwo Łopuchówko wybudowało dostrzegalnię przeciwpożarową, dziś zwaną po prostu wieżą widokową, która jest 

udostępniona również dla turystów, skąd mogą podziwiać panoramę Poznania oraz lasów i wzgórz Puszczy Zielonki. Wieża ma 40 m wysokości, a platforma widokowa 

znajduje się na wysokości 30 m. Prowadzą na nią 172 schody.

Zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca, można także podjechać samochodem.

Szczegóły dostępności wieży na stronie https://lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/wieza-widokowa-na-dziewiczej-gorze

 

Część z rowerzystów miała jeszcze siłę pokonać owe 172 schody i podziwiała przepiękne widoki, zwłaszcza, że deszcz przestał padać, wyszło słońce i wi-

doczność z wieży była dobra.

Teraz pozostało zjechać ze szczytu nieco niżej, gdzie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra” na uczestników czekało ognisko, kiełba-

sa i szneka z glancem. Dziękujemy Agata!!! Dziękujemy także członkom Tour de Sklep Skoki Team za profesjonalne zabezpieczenie trasy.

Wszyscy rajdowicze dostali także mały upominek, chustę na szyję, tzw. komin.

Ale to nie wszystko trzeba było jeszcze wrócić …… 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom rajdu wytrwałości, dobrej kondycji ciała oraz ducha i do zobaczenia na szlaku.

Sport



Zawody już o godzinie 7:00 zgromadziły 10 trzyosobowych drużyn, któ-

rych członkowie po powitaniu przez Prezesa Koła Jacka Dudka i omówie-

niu zasad regulaminowych przez Sędziego głównego Mariusza Kielmę,  

z uwagą obserwowali losowanie sektorów i miejsc dla zawodników.  

Po chwilach skupienia nastąpił czas spoczynku, w trakcie którego wszyscy 

mogli posilić się kanapkami przygotowanymi przez Agnieszkę Dudek.

Po śniadaniu zawodnicy rozeszli się na stanowiska i oddali się 4 godzin-

nemu wędkowaniu, które trwało od godziny 9:00 do 13:00.

Po sygnale o zakończeniu wędkowania dokonano komisyjnego łowienia 

ryb na stanowiskach, a zważone ryby tradycyjnie wróciły do wody by cie-

szyć kolejnych wędkarzy.

Teraz też Komisja sędziowska dokonała niezbędnych podsumowań, 

a po zakończeniu jej pracy ogłoszono, że zwycięzcą zawodów została  

drużyna seniorów Koła PZW nr 120 Skoki w składzie: Henryk  

Eliński, Robert Chelwing i Hubert Radziński, która zdobyła 5 punktów  

sektorowych. Drugie miejsce zdobywając 7 punktów zajęła druży-

na „WRAK RACE SKOKI”, która łowiła w składzie: Paweł Dudek,  

Piotr Konrad i Karol Neuman. Na trzecim miejscu uplasowała się  

drużyna juniorów Koła PZW, która uzbierała 13 punktów, a tworzyli ją:  

Julia Dziabas, Julia Konrad i Jakub Woźniak.

Kolejne miejsca zajęły drużyny wystawione przez: Radę Miejską Gmi-

ny Skoki: Zbigniew Kujawa, Piotr Babrakowski i Łukasz Kubiński, Ochot-

niczą Straż Pożarną, Urząd Miasta i Gminy: Daria Urbaniak, Agata Ruta 

i Krzysztof Mańka, Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skoc-

kiej, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Związek Harcerstwa Polskiego i Klub 

Sportowy „Wełna”.   

Wręczenia Pucharu zwycięskiej drużynie i dyplomów pamiątkowych 

wszystkim drużynom dokonał Burmistrz Tadeusz Kłos. Każdy z zawodni-

ków mógł też sobie wybrać nagrodę rzeczową wg zajętego miejsca indywi-

dualnego w swoim sektorze.

Po ceremonii rozdania nagród wszyscy zawodnicy, podobnie jak osoby 

towarzyszące, mogli skosztować przygotowanej przez Mariana Konrada 

skockiej wędkarskiej grochówki oraz smażonych kiełbasek z rusztu, któ-

re na tę okazję przygotował Henryk Eliński, a nad rusztem czuwał Marcin 

Kołodziejczuk.

Zarząd Koła Wędkarskiego w Skokach za naszym pośrednictwem dzię-

kuje wszystkim sponsorom oraz członkom za pomoc w organizacji i w przy-

gotowaniu tej wędkarskiej typowo skockiej imprezy.

33

Spławikowe Zawody 
Wędkarskie o Tytuł 
„Mistrza Koła NR 120”

I Tura

Z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzonych w związku z tym 

ograniczeniach w poruszaniu się i w zgromadzeniach, późno, bo dopie-

ro w czerwcu, rozpoczęła się tegoroczna rywalizacja wędkarska.

W niedzielny poranek – 7 czerwca, na wodach jeziora Rogozińskiego, 

odbyła się I Tura Spławikowych Zawodów Wędkarskich o Tytuł Mistrza 

Koła nr 120 PZW w Skokach.

 Do rywalizacji przystąpiło 19 wędkarzy, którzy po przeprowadzonym 

przy zachowaniu wymogów sanitarnych losowaniu sektorów i stanowisk 

i krótkiej odprawie rozpoczęli wędkowanie.     

 Wędkowanie, zgodnie z harmonogramem i regulaminem w obu sekto-

rach trwało 4 godziny. Po jego zakończeniu okazało, że wyniki były „cał-

kiem przyzwoite”, a dla zwycięzców w pełni zadawalające.

W Sektorze „A” trzy pierwsze miejsca zdobyli: I – z wynikiem 8,40 kg 

złowionych ryb-Robert Chelwing, II miejsce z 5,888 kg ryb Henryk Eliński,  

a III z 3,58 kg Hubert Radziński.

W Sektorze „B” – na I miejscu z wynikiem 6,68 kg ryb uplasował się  

Dawid Giziński, II miejsce z 5,16 kg ryb zajął Alojzy Pacholski, a III z 3,96 kg 

Roman Tadeusz.

II Tura

Po tygodniu, czyli 14 czerwca, tym razem na jeziorze Borowym w Sławi-

cy odbyła się II Tura Zawodów o Mistrzostwo Koła.  

Do zawodów przystąpiło 17 członków, którzy po 4-godzinnej „wyrów-

nanej walce i zmaganiach” na wodzie poddali się ocenie jury. Teraz też 

po podsumowaniu obu tur okazało się, że Mistrzem Koła został Henryk 

Eliński, który zdobył 3 punkty sektorowe. Drugie miejsce i Tytuł Wice Mi-

strza wywalczył Alojzy Pacholski, który również zdobył 3 punkty sektoro-

we, lecz „legitymował się” mniejszą wagą złowionych ryb. Miejsce Trzecie 

i Tytuł II Wice Mistrza Koła zajął Robert Chelwing, który po dwóch turach 

„uzbierał” 5 punktów sektorowych.

Wędkarski puchar 
Burmistrza 2020 
ma nowego właściciela

4 lipca na jeziorze Budziszewskim odbyły się tradycyjne Spławiko-

we Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy, które od 

początku zawsze towarzyszyły uroczystościom Święta Gminy Skoki.  

I chociaż w obecnym roku, z uwagi na pandemię i związane w nią ogra-

niczenia, samo „Święto” wypadło z kalendarza gminnych imprez, orga-

nizatorzy – Burmistrz i Koło PZW, przy zachowaniu niezbędnych zasad 

bezpieczeństwa i zredukowaniu uczestniczących w niej zespołów do re-

prezentacji z Gminy Skoki, postanowili tę imprezę wędkarską zachować, 

a my dzięki uprzejmości Kapitana sportowego Koła Mariusza Kielmy infor-

mujemy o niej poniżej.

Z ŻYCIA SKOCKIEGO KOŁA PZW 



Wędkarskie Zawody 
Charytatywne „WĘDKUJEMY 
dla NADII”

 

19 lipca na jeziorze Budziszewskim odbyły się Charytatywne  

Zawody Wędkarskie pod nazwą „Wędkujemy dla Nadii”. Organizato-

rem imprezy była skocka amatorska drużyna startów samochodowych, 

czyli „WRAK RACE ALKO – TEAM SKOKI” (drużyna, która bierze udział 

w wyścigach wraków samochodowych). Celem zawodów było pozyska-

nie jak największej ilości środków finansowych na poprawę codzienne-

go funkcjonowania niedowidzącej Nadii. 

Pogoda tego dnia dopisała i w ciepły niedzielny poranek na zbiórce  

o godzinie 7:00 stawiło się 30 uczestników chcących rywalizować wędku-

jąc, a zarazem pomóc córce kolegi.

Po wędkowaniu swą pracę rozpoczęli „sędziowie”, a uczestnicy skupili 

się na posiłku, po którym została przeprowadzona licytacja sprzętu węd-

karskiego podarowanego przez wędkarzy z Koła PZW nr 120 Skoki. Licy-

tację dość sprawnie przeprowadzili Mariusz Kielma i Jacek Dudek. 

Z kolei nastąpił moment ogłoszenia wyników i wręczenia zwycięzcom 

okazałych statuetek w kształcie tłoków silnikowych. Teraz okazało się też, 

że na 30 zawodników ryby złowiło 27, więc rybki tego dnia dopisały.  

Tradycyjne „miejsca na podium wywalczyli”: pierwsze z wynikiem 5,895 

kg złowionych ryb Marek Kubicki, drugie z 5,135 kg ryb Jacek Dudek,  

a trzecie z 4,390 kg ryb Mariusz Kielma.

W kategorii juniorów tryumfowali kolejno: na pierwszym miejscu  

z 1,345 kg ryb Adam Jeżewski, na drugim z 1,185 kg ryb Julia Dziabas o na 

trzecim z 0,785 kg ryb Julia Konrad. 

Po wręczeniu statuetek i medali były podziękowania dla sponsorów,  

a byli to:

Firma Handlowa „MAJKA” - H. Sadowska, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa, Członek Zarządu Koła PZW  

nr 129 Murowana-Goślina Jacek Łudzki, Zakład Instalacji Elektrycznych  
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Zawody nocne

W nocy z 11 na 12 lipca odbyły się zawody nocne Koła PZW nr 120  

w Skokach. Wędkowano na jeziorze Budziszewskim, przy czym ze 

względu na dużą liczbę stanowisk wędkarskich zdecydowano się łowić 

na dwie wędki metodą dowolną, tj. spławikowo-gruntową. 

Łowienie, w którym udział wzięło 18 zagorzałych wędkarzy nocnych 

rozpoczęło się o godzinie 21:00 i trwało 8 godzin, tj. do godziny 5:00. 

Podczas ogłaszania wyników okazało się, że pierwsze miejsce łowiąc 

11,60 kg ryb zdobył Piotr Konrad. Drugie miejsce „wywalczył” Prezes Ko-

ła Jacek Dudek, do siatki którego trafiło 8,34 kg ryb, a na trzecim miejscu  

z 5,11 kg ryb uplasował się Robert Chelwing.

W organizowanym równolegle Konkursie na największą rybę złowio-

ną w trakcie zawodów, pamiątkową statuetkę ufundowaną przez Kapita-

na Mariusza Kielmę zdobył Hubert Radziński, który złowił leszcza o masie 

1,04 kg. 

Po wręczeniu okazałych pucharów zwycięzcom i krótkich rozmowach 

udano się do domów na zasłużony odpoczynek po nieprzespanej nocy.

Sport



Zawody Spławikowe o Puchar Prezesa
Minął dzień i 23 sierpnia br. na jeziorze Budziszewskim odbyły się ponownie zawody wędkarskie. Tym razem w szranki stanęło 22 uczestników,  

w tym jedna pani, a rywalizowano o Puchar Prezesa Koła PZW nr 120 Jacka Dudka.

Ryba tego dnia brała słabo, więc i wyniki nie były imponujące. Po 4-godzinnym wędkowaniu Komisja sędziowska przystąpiła do pracy, a uczestnicy skupili 

się na konsumpcji przygotowanych przez żonę Prezesa - Agnieszkę Dudek - zupy gulaszowej i kaszanki z grilla.

Po tym miłym akcencie ogłoszono wyniki rywalizacji, a zgromadzeni dowiedzieli się, że „bohaterem dnia”, a konkretnie z najlepszym wynikiem wagowym, 

bo z 4,64 kg złowionych ryb konkurencję ukończył Henryk Eliński. Zdobywcą drugiego miejsca został niewiele mu ustępujący Hubert Radziński, który złowił 

4,52 kg ryb, a trzecim miejscem z wynikiem 3,74 kg złowionych ryb cieszył się Roman Dudek.

Zwycięzcy z rąk Prezesa Jacka Dudka otrzymali okazałe statuetki pamiątkowe.

Na podstawie relacji Kapitana Sportowego Koła Mariusza Kielmy

Edmund Lubawy
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- Artur Sosnowski, Zakład Usług Ogólnobudowlanych - Przemysław Maciejewski, Katarzyna i Jarosław Kołodziejczuk, Skocki Hydraulik, Gucio - Dariusz Ba-

łażyk, Teresa i Marian Bałażyk, „Sielawa Team”- Mariusz Kielma i Robert Chelwing, Agnieszka i Jacek Dudek, Bogdan Tarasiewicz, Leszek Stoiński, Robert Or-

chowicz, Spółka „MAJ”, Paweł Dudek i Łukasz Kaczmarek, Anna i Marian Konrad, Łukasz Jeżewski, Piotr Sobisiak, Sklep Wędkarski „Leszcz” Rogoźno - Marek 

Wiśniewski, Maciej Łysek, Anna i Marcin Kołodziejczuk oraz Roman Stoiński.

Organizatorzy Zawodów bardzo dziękują wszystkim uczestnikom zawodów za tak liczne przybycie i okazanie wielkiego zaangażowania w tym szczytnym 

celu - uzyskane środki przekazano rodzicom Nadii.

  

Spławikowe Mistrzostwa Koła Juniorów
22 sierpnia br. na jeziorze Borowym odbyły się Spławikowe Mistrzostwa Koła 

w Kategorii Juniorów. Okres wakacyjny sprawił, że do 4-godzinnej rywalizacji  

stawiło się jedynie 5 adeptów wędkarstwa, którzy po zakończeniu łowienia  

i poddaniu swych „plonów” ocenie Komisji sędziowskiej wraz z opiekunami mogli 

posilić się zapiekankami przygotowanymi przez Prezesa Koła Jacka Dudka.

Po podliczeniu wyników i ich ogłoszeniu okazało się, że zwyciężczynią zawodów 

i Mistrzem Koła w Kategorii Juniorów z wynikiem 1,78 kg złowionych ryb została Julia 

Dziabas. Drugie miejsce i tytuł I Wice Mistrza Koła zdobyła Julia Konrad z wynikiem 

1,30 kg, a drugim Wice Mistrzem z rezultatem 0,94 kg złowionych ryb został Krystian 

Zywert.

W klasyfikacji na największą rybę zwyciężyła Julia Konrad, która otrzymała statuetkę 

ufundowaną przez Martę Zywert.  



Spotkanie to, jeśli nie dodało „wiatru w żagle” zawodnikom „Wełny”, to 

na pewno dodało im wiary w siebie, co zaowocowało kolejnym ich zwy-

cięstwem. I było to zwycięstwo imponujące, bo jak inaczej określić wynik 

8 : 3 , którym 30 sierpnia na własnym boisku zakończyli mecz z piłkarzami 

„Sparty” Szamotuły. Bramki dla „Wełny” tym razem zdobyli: po 3 Radosław 

Modlibowski i Jakub Ślósarczyk oraz 2 – Robert Ludowicz. Po tym spo-

tkaniu „Wełna” z 12 punktami, przy 4 meczach wygranych oraz 1 przegra-

nym, z 19 bramkami zdobytymi i 9 straconymi uplasowała się na IV miejscu 

w Tabeli – I miejsce zajmował jej pogromca z pierwszego meczu obecnego 

sezonu – „Noteć” Czarnków. 

5 września kolejne – czwarte już spotkanie z rzędu „Wełna” rozegrała 

na własnym boisku. I tym razem skończyła się dobra passa naszych zawod-

ników, którzy po prostu musieli uznać, że ich rywale ze „Sparty” Oborni-

ki, którzy w poprzednim sezonie zamykali kolejkę V Ligi, okazali się lepsi. 

Mecz zakończył się przegraną „Wełny” z wynikiem 1 : 2. Honorową bramkę 

dla Skoków zdobył Jakub Ślósarczyk. 

12 września skoccy piłkarze gościli na boisku „Polonii” Chodzież. Spo-

tkanie to, ostatnie przed oddaniem obecnego wydania „Wiadomości” do 

druku, zakończyło się wynikiem 2 : 1, a więc przegraną „Wełny”. Bramkę 

dla Skoków zdobył Dawid Szadziul i wynik tego meczu, obok wyników in-

nych zespołów, zadecydował, że po 7 meczach obecnej kolejki „Wełna” lo-

kuje się na V miejscu Tabeli.

Edmund Lubawy
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Kolejka Data* Miejsce spotkania Rywal Wełny Skoki 

1 31.7 Skoki NOTEĆ Czarnków

2 8.8. Kostrzyn LECHIA Kostrzyn

3 16.8. Skoki BŁĘKITNI Wronki

4 22.8. Skoki SPARTA Złotów

5 30.8. Skoki SPARTA Szamotuły

6 5-6.9. Skoki SPARTA Oborniki

7 12-13.9. Chodzież POLONIA Chodzież

8 19-29.9. Skoki POGOŃ Łobżenica

9 26-27.9. Pobiedziska HURAGAN Pobiedziska

10 3-4.10. Skoki ORKAN Śmiłowo

11 10-11.10. Gołańcz ZAMEK Gołańcz

12 17-18.10. Skoki LEŚNIK Margonin

13 24-25.10. Kłecko LECHITA Kłecko

14 31.10. Skoki PŁOMIEŃ Połajewo

15 7- 8.11. Wysoka GLSS Wysoka

16 14-15.11. Skoki CZARNI Czerniejewo

17 21.11. Murowana Goślina CONCORDIA Murowana Goślina

*Uwaga! Z uwagi na to, że OZPN w Pile termin każdego spotkania wyznacza krótko przed jego  

odbyciem podajemy dwie możliwe daty jego odbycia – sobota, lub niedziela.

WEŁNA gra o Puchar Polski
W środę 9 września br. na boisku przy ulicy Parkowej, w ramach  

odbywanych na szczeblu okręgowym rozgrywek o Puchar Polski,  

I drużyna WEŁNY rozegrała mecz z ZAMKIEM Gołańcz.

Mecz zakończył się wygraną Skoczan z wynikiem 3:1, a zwycięstwo 

WEŁNY wywalczyli strzelcy bramek: Miłosz Graczyk, Błażej Gebler 

i Adam Graczyk.

Kolejnym rywalem WEŁNY w ramach Pucharu będą zawodnicy NOTECI 

Czarnków, tj. Klubu, z którym WEŁNA rozegrała pierwszy mecz obecnego 

sezonu - mecz przegrany przez skockich zawodników z wynikiem 1:2.

        

Edmund Lubawy

KS WEŁNA  
na boiskach V Ligi

31 lipca br. I drużyna naszej „Wełny”, po perturbacjach związanych  

z pandemią koronawirusa i skróceniu terminu rozgrywek minio-

nego sezonu, zainaugurowała obecny sezon piłkarski. Spotkanie  

odbyło się na boisku przy ulicy Parkowej, a rywalem naszych  

zawodników byli piłkarze „Noteci” Czarnków. Niestety, mimo wysiłku  

gospodarzy i wzmożonego dopingu swych ki-

biców mecz zakończył się niezachęcająco dla 

gospodarzy, a konkretnie wynikiem 1 : 2, przy 

czym strzelcem honorowego gola dla „Wełny”  

był Arkadiusz Dereżyński.

Kolejny mecz Skoczanie rozegrali na wyjeź-

dzie – 8 sierpnia w Kostrzyniu, a ich przeciwni-

kiem był zespół miejscowego Klubu – „Lechii” 

Kostrzyn. Tym razem, pokonując upał i gospoda-

rzy skoccy piłkarze okazali się lepsi i spotkanie 

zakończyli z wynikiem 2 : 3. Zwycięstwo „Weł-

nie” zapewnili strzelcy bramek: Jakub Ślósar-

czyk – 2 i Robert Ludowicz – 1.

16 sierpnia podopieczni Andrzeja Ostańskie-

go zagrali przed własną publicznością z piłka-

rzami „Błękitnych” Wronki i ku zadowoleniu 

samych graczy, jak i skockich kibiców i kierow-

nictwa Klubu, mecz ten wygrali rezultatem 

4 : 1. Na sukces Skoczan zapracowali szczególnie 

zdobywcy bramek: Bartosz Rajewski, Radosław 

Modlibowski, Robert Ludowicz i Adam Graczyk. 

Minęło kilka dni i 22 sierpnia piłkarze „Wełny” 

i ich kibice ponownie spotkali się na boisku przy 

ul. Parkowej. Skoczanie tym razem rywalizowali 

z kolegami ze „Sparty” Złotów.

I tym razem – może ktoś powiedzieć, że go-

spodarze okazali się mało gościnni, bo goście 

opuszczali boisko pokonani – mecz przyniósł po-

nowne zwycięstwo „Wełnie”. Wynik 3 : 1 wypra-

cowali strzelcy bramek: Bartosz Rajewski, Arka-

diusz Dereżyński i Radosław Modlibowski.



„Cud nad Wisłą”
Bitwa Warszawska została nazwana Cudem nad Wisłą. Nazwa wzięła się stąd, że zasadniczy przełom w walkach, związany ze skoncentrowanym 

uderzeniem sił polskich, nastąpił 15 sierpnia 1920 r. W kalendarzu liturgicznym tego dnia obchodzone jest święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny /Matki Boskiej Zielnej/. W społeczeństwie polskim ugruntowało się przekonanie, że to wstawiennictwo Matki Bożej przyczyniło się do zwycię-

stwa Polaków w tej bitwie.

Po raz pierwszy tej nazwy w debacie publicznej użył Wincenty Witos, a do jej rozpowszechnienia przyczynili się głównie przedstawiciele Narodowej De-

mokracji, dyskredytując w ten sposób zasługi głównego inicjatora pomysłu bitwy Józefa Piłsudskiego.

Wśród Polaków walczących w wojnie polsko-bolszewickiej nie zabrakło także przedstawicieli naszej lokalnej społeczności. Staraniem Zarządu Towarzy-

stwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej udało się ustalić listę mieszkańców miasta i gminy Skoki uczestniczących w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-

1921r., którą w porządku alfabetycznym poniżej przedstawiam.

Mieszkańcy miasta i gminy Skoki – uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921r.:

kpt. Alojzy Boras   dr Marian Foerster    Ludwik Cibail

Stanisław Glinkiewicz   mjr Tadeusz Goetzendorf-Grabowski  ppor. Władysław Jagielski

Konstanty Janowiak   Franciszek Jerzak    kpt. Edmund Jeszke

kpt. Tadeusz Jeszke   Stanisław Kiełczewski   por. Edmund Maćkowiak

Stanisław Pawlaczyk   Aleksander Ratajczak   płk Ignacy Wegner

Władysław Witt   Czesław Śliwiński    Wawrzyn Żak

Przy okazji nadmienię, że Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej w dniu 27 stycznia 2020 r. podjął uchwałę, aby 100. rocznicę Bi-

twy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą uczcić pamiątkową tabliczką. Uroczystość była zaplanowana na 15 sierpnia, ale z powodu pandemii wydarzenie 

to zostało zawieszone.

 Wiesława Surdyk-Fertsch

WSPOMNIENIE!

ŚP. CZESŁAW GRESER  (10.01.1940 – 13.02.2020)
 

W poniedziałek 17 lutego, po Mszy Świętej żałobnej w kościele parafialnym pw. Świętego  

Mikołaja Biskupa, na cmentarzu parafialnym w Skokach najbliższa rodzina, krewni, przyjaciele,  

sąsiedzi i znajomi pożegnali zmarłego 13 lutego Śp. Czesława Gresera. Wśród towarzyszących w ostat-

niej drodze zmarłemu byli też przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy Skoki z Burmistrzem Tadeuszem 

Kłosem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Kujawą na czele oraz liczni Bracia Kurkowi wraz 

z Prezesem Bractwa Krzysztofem Jachną i pocztem sztandarowym w składzie: Stanisław Grzegorzewski, 

Wojciech Glinkiewicz i Tadeusz Jerzak.

Pożegnano człowieka, który mimo że nie był rodowitym Skoczaninem swą pracą i zaangażowaniem spo-

łecznym zdobył sobie szacunek i uznanie współmieszkańców. W roku 1990 został wybrany radnym Ra-

dy Miejskiej Gminy Skoki i był pierwszym jej Przewodniczącym. Był też jednym ze współzałożycieli reak-

tywowanego w 1996 roku Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach. W 1997 roku w pierwszym po 

reaktywacji Turnieju Zielonoświątkowym zdobył zaszczytny tytuł Króla Kurkowego. W kolejnych latach, 

w roku 2000 został II Rycerzem Zielonoświątkowym a w 2001 roku I Rycerzem Zielonoświątkowym. 

W Bractwie Kurkowym był członkiem Sądu Honorowego i członkiem Komisji Rewizyjnej. Dla upamiętnie-

nia jego sukcesu z roku 1997 na domu Czesława została zawieszona Tarcza Królewska. Czesław Greser 

czynnie uczestniczył w życiu skockiego Bractwa Kurkowego do roku 2006, w którym to roku z powodu 

problemów zdrowotnych zawiesił swą działalność.

Śp. Czesław Greser na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

     Stanisław Grzegorzewski
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Do Mieszkańców Miasta i Gminy Skoki
Szanowni Państwo,

ponownie zwracamy się z apelem o udzielenie nam informacji o mieszkańcach Skoków i okolic, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jesteśmy 

również zainteresowani danymi Państwa krewnych, którzy nie mieszkali w Skokach, ale walczyli na frontach tej wojny. Zamierzamy upamiętnić te wydarzenia 

i ich bohaterskich uczestników.

Na udokumentowane informacje czekamy do 30 września br. W razie wątpliwości pomożemy poszukać i zweryfikować dane.

W imieniu Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej

Iwona Migasiewicz

tel. 603 136 160

e-mail: towarzystwo-skoki @wp.pl

Historia



NOWE ZASADY ODBIORU BIOODPADÓW!!
Od 1 czerwca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości (z posesji) odbierane będą następujące frakcje odpadów:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemnik szary,

b) papier – worek niebieski,

c) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek żółty,

d) szkło - worek zielony,

e) bioodpady – pojemnik brązowy.

WAŻNE: TO OZNACZA, ŻE OD TEGO DNIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE BIOODPADY (odpady zielone) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się w Skokach przy ul. Rogozińskiej 10 A. 

Do bioodpadów zaliczamy: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki 

żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. 

WAŻNE: Właściciele nieruchomości są zobowiązani wyposażyć nieruchomość w pojemnik do gromadzenia BIODPADÓW o pojemnościach dostoso-

wanych do swych potrzeb. 

Gromadzenie odpadów BIO (resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj) oraz odpadów zielonych 

(trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, pozostałości roślinne) odbywa się W JEDNYM POJEMNIKU ŁĄCZNIE (POJEMNIK BRĄZOWY). 

Bioodpady należy wrzucać do pojemnika LUZEM. 

Odbiór bioodpadów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

WAŻNE: Odbiór bioodpadów odbywać się będzie wyłącznie z pojemnika.  

 

WAŻNE: W praktyce oznacza to, że w przypadku gdy właściciel nieruchomości wystawi jeden pojemnik na BIO i dodatkowo worek lub kilka worków złado-

wanych trawą, wówczas firma odbierze wyłącznie bioodpady z pojemnika, natomiast worki pozostawi. 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomo-

wych kompostownikach i korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zwolnieni z obowiązku posia-

dania pojemnika na bioodpady. 
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Podsumowanie zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych i elektrośmieci

 W miesiącu lipcu i sierpniu br. na terenie Gminy Skoki odbyła się zbiórka odpadów wielkogaba-

rytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dla mieszkańców to była dobra 

okazja, aby pozbyć się niepotrzebnych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD. Odpady wielkogabarytowe 

pochodzące z gospodarstw domowych z terenu Gminy Skoki były odbierane z poszczególnych miejsco-

wości wg ustalonego harmonogramu. 

W akcji wzięło udział 34 miejscowości: Lechlin, Lechlińskie Huby, Lechlinek, Roszkówko, Roszkowo, 

Łosiniec, Chociszewo, Rakojady, Kuszewo, Kakulin, Jabłkowo, Pomarzanki, Raczkowo, Jagniewice, Wy-

soka,Bliżyce, Budziszewice, Glinno, Antoniewo, Szczodrochowo, Sława Wlkp., Rościnno, Grzybowice, 

Grzybowo, Ignacewo, Stawiany, Rejowiec, Miączynek, Pawłowo Skockie, Dzwonowo, Niedźwiedziny, 

Sławica, Brzeźno, Potrzanowo. Łącznie zebrano 28,7 ton odpadów z 248 gospodarstw domowych.

W ramach ww. zbioru można było oddać takie odpady jak:

• Meble: sofa, kanapa, fotel, stół, ława, biurko, szafa, półki, krzesło, drzwi, dywany, wykładziny, lampy, materace, wózki dziecięce, meblościanki,

• RTV i AGD: lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, komputery, drukarki, roboty kuchenne, wirówki, frytkownice, radia, telewizory, DVD, 

VIDEO,

• Okna, wanny, kabiny prysznicowe, umywalki, sedesy, duże zabawki, lustra, sanki,

• Sprzęt elektroniczny i elektryczny: kosiarki, podkaszarki, wiertarki, szlifierki.

Przedmiotowa akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, więc już dzisiaj wszystkich uspakajamy, że w przyszłym roku także będzie-

my organizować tego typu zbiórkę.         

Zarazem przypominamy, że jeżeli ktoś nie zdążył oddać „gabarytów” podczas zbiórki, a chciałby uczynić to teraz, oczywiście ma taką możliwość, wystarczy 

je przywieź do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Rogozińskiej 10A w Skokach, który jest czynny we wtorki, środy, 

piątki i soboty od godz. 10:00 – 15:00.                                                                                                                                                                                                         

Agata Ruta 

Czysta gmina
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Czysta gmina

Cenne surowce w pojemni-
kach na odpady zmieszane!!!

  

Szanowni Mieszkańcy, 

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska w miesiącach lipiec i sierpień 

w dniach odbioru odpadów komunalnych prowadzili na terenie gminy kon-

trole prawidłowej segregacji odpadów. 

Główną przyczyną podjęcia powyższych działań był fakt zgłaszania 

przez firmę odbierającą odpady niewłaściwej bądź niepełnej segregacji 

odpadów w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach oraz na te-

renie działek rekreacyjnych.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sko-

ki za rok 2019 wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektyw-

ny jest niższa w stosunku do roku ubiegłego, z kolei masa niesegregowa-

nych (zmieszanych) odpadów komunalnych (czarny pojemnik) jest wyższa. 

Powyższe zjawisko może skutkować nieosiągnięciem wymaganego pozio-

mu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę wysokich kar 

finansowych. 

NIEPRAWIDŁOWA 
SEGREGACJA

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska otrzymują coraz więcej zgło-

szeń od odbiorcy odpadów mówiących o tym, iż znaczna część mieszkańców  

wyrzuca cenny surowiec recyklingowy  tj.: metale, aluminium, plastik, czy 

szkło do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane (tzw. balast).

Rzeczywiście przeprowadzone kontrole potwierdziły ten fakt, na potwier-

dzenie czego poniżej przedstawiamy przykładowe zdjęcia pojemników z ich  

zawartością.      

Przypominamy, że opakowania należy dokładnie opróżnić. Nie trzeba 

ich myć!   

Firma jest zobowiązana każdorazowo do kontroli zawartości zarówno 

pojemników oraz worków w celu określenia prawidłowości segregowania  

odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odbierający odpady 

zobligowany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie tut. Urząd. 

UWAGA!!!
Dwukrotne powiadomienie pracownika Urzę-

du przez podmiot odbierający odpady o mieszaniu 

surowców wtórnych z odpadami zmieszanymi bę-

dzie skutkowało naliczeniem opłaty podwyższonej 

w wysokości czterokrotności stawki podstawowej 

tzn. z 30 zł do 120 zł miesięcznie od jednej osoby. 

W przypadku wątpliwości dot. sposobu segregacji 

warto skorzystać z bezpłatnej aplikacji Eco Harmo-

nogram gdzie po wpisaniu nazwy odpadu w zakładce 

„Gdzie wrzucić”  wskazywana jest właściwa sekcja. 

Aplikacja dostępna jest na stronie www.ecoharmo-

nogram.pl. Wystarczy wejść na swoim smarfonie  

do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikację Eco 

Harmonogram i kliknąć zainstaluj!

Poniżej przedstawiamy przykładowe odpady, 

które zostały niewłaściwie posegregowane z wypisaną poprawną sekcją do której powinny trafić:

• kartony po mleku –>  worek żółty –> tworzywo sztuczne

• wiaderko po drewnochronie –> PSZOK

• butelki plastikowe, folia –> worek żółty –> tworzywo sztuczne

• słoiki, butelki szklane –> worek zielony –> szkło

• odzież –> PSZOK

• bioodpady (chwasty, resztki warzyw, trawa, liście) –> pojemnik brązowy –> bioodpady

• puszki metalowe po napojach –> worek żółty –> tworzywo sztuczne

• gazety, kartony –> worek niebieski –> makulatura




