
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS
i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

tel. 504 156 611
lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział

tel. 61 873 92 95 - Oddział chorób zakaźnych dla dorosłych

61 859 03 36, 539 524 935, 504 907 994 - Oddział chorób zakaźnych dla dzieci

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA - 800 190 590

PAMIĘTA J !!!
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, 

unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE 

lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) 

ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych, osób w poczekalni!!!
• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu. 
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową. 
    chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz. 
• Nie zbliżaj się do osób chorych.

Nr 3 (Rok XXII) • Marzec 2020 • Miesięcznik     ISSN 1509-4871

Codziennie aktualizujemy informację 
odnośnie pracy Urzędu oraz pozostałych 

instytucji na terenie Gminy Skoki 
oraz podajemy informację o sytuacji 
na terenie powiatu wągrowieckiego. 
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Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Zachowaj zdrowie podczas podróży

Umyj ręce:

po kaszlu lub kichaniu

podczas opieki nad chorym

przed, w trakcie 
i po przygotowaniu posiłku

przed jedzeniem

po skorzystaniu z toalety

kiedy ręce są widocznie zabrudzone

wyrzuć chusteczkę do zamkniętego 
kosza bezpośrednio po użyciu

po pracy ze zwierzętami
lub odpadami zwierzęcymi

przecieraj ręce chusteczkami 
do dezynfekcji lub płynem 
do dezynfekcji na bazie alkoholu

unikaj podróźy,
jeśli masz 

gorączkę i kaszel!

jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności 
w oddychaniu niezwłocznie zwróć się o pomoc 

lekarską oraz udziel informacji swojemu 
lekarzowi o niedawno odbytych podróżach

Unikaj bliskiego kontaktu z innymi Unikaj spluwania w miejscach publicznych
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 W sobotę 22 lutego po dłuższej przerwie odbyła się pierwsza akcja krwiodawstwa w Skokach. Pomimo niezachęcającej pogody frekwencja dopisała.  
Dziękujemy z całego serca wszystkim krwiodawcom, którzy postanowili poświęcić swój czas na ratowanie życia innym.

W akcji wzięło udział 39 osób, z czego ostatecznie 32 osoby oddały krew. Wspólnie oddaliśmy 14,400 litrów krwi. Warto podkreślić, że większa część 
krwiodawców to mieszkańcy naszej gminy.

Dziękuję Bibliotece za współpracę, udostępnienie pomieszczenia socjalnego oraz toalet. Karolinie Stefaniak za wsparcie i promocję. Honoracie Cichosz  
i Stanisławowi Woźniakowi za wsparcie podczas akcji. Obsłudze Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu za przyjazd i obsługę ak-
cji, oraz Wam, drodzy krwiodawcy, za obecność i chęć niesienia pomocy innym.

Już dziś zapraszam Was na kolejną akcję, która odbędzie się 18 kwietnia br. Szczegóły wkrótce. Planujemy w sumie przeprowadzić w Skokach w 2020 r.  
jeszcze 3 takie akcje. 

Pozdrawiam serdecznie.
Kryspin Dreher



14 lutego 2020 r. z udziałem 15 radnych – pełnego składu - odbyła się 
XV sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Rada obradowała pod przewodnic-
twem swego przewodniczącego - radnego Zbigniewa Kujawy a rolę sekre-
tarza obrad pełniła radna Marzena Wyleżała.

Rada rozpatrywała 15 spraw i w rezultacie swej pracy podjęła 15 nastę-
pujących uchwał: 

1. Uchwałę nr XV/114/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej na rok 2020.

Omawianą uchwałą Rada zwiększyła wydatki budżetu Gminy Skoki na rok 
2020 o łączną kwotę 79 658,00 zł. 

W rezultacie tych zmian budżet Gminy Skoki na rok 2020 po stronie do-
chodów pozostaje bez zmian, a po stronie wydatków wynosi 56 630 929,91 zł, 
w tym 51 410 271,91 zł wydatków bieżących i 5 220 658,00 wydatków ma-
jątkowych.

Wprowadzone zmiany zwiększają o 80 000,00 zł wydatki na realizację na-
stępujących zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Rościnnie – 
20 000,00 zł;

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Grzybowie 
– 20 000,00 zł;

- Sporządzenie mapy do celów projektowych oraz koncepcji programowo 
– technicznej projektowanej „Budowy ulicy Polnej do drogi wojewódzkiej nr 
196” – 40 000,00 zł.

Równocześnie wprowadzono:
- 25 000,00 zł na „Rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Rogoziń-

skiej w Skokach”;
- 14 658,00 zł dotacji dla Biblioteki Gminnej na wkład własny dot. realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Małe kino społecznościowe”.
Zmiany obejmują też zmniejszenie:
- o 20 000,00 zł wydatków na „Dokumentację przygotowawczą inwestycji 

sportowo-rekreacyjnych”;
- o 20 000,00 zł wydatków na „Dokumentację przygotowawczą inwestycji 

drogowych”.

2. Uchwałę nr XV/115/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 
lata 2020 – 2036.

Mocą tej uchwały Rada zmieniła treść załączników nr 1 i nr 2 do swej 
uchwały nr XIII/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2020-2036.

 

3. Uchwałę nr XV/116/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr XX/149/2016 
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki.

 Cytowaną uchwałą Rada zadecydowała o przekazaniu do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Wą-
growcu na Uchwałę nr XX/149/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 
czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta i Gminy Skoki wraz z odpowiedzią na tę skargę i wnioskiem 
o jej oddalenie i obciążenie kosztami postępowania skarżącego.

 
4. Uchwałę nr XV/117/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr V/30/2019 Ra-
dy Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru meto-
dy ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki 
tej opłaty. 

Omawianą uchwałą Rada zadecydowała o przekazaniu do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Wą-
growcu na Uchwałę Rady nr V/30/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i stawki tej opłaty wraz z odpowiedzią na tę skargę oraz wnioskiem o jej odda-
lenie i obciążenie kosztami postępowania organu wnoszącego skargę.  

5. Uchwałę nr XV/118/2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gmi-
ny Skoki na 2020 r.

Uchwałą tą Rada uchwaliła plan swej pracy na 2020 rok.   

6. Uchwałę nr XV/119/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Ko-
misji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2020 r.

Cytowaną uchwałą Rada zatwierdziła opracowane i przedłożone przez 
swe Komisje ich plany pracy na 2020 rok. 

  
7. Uchwałę nr XV/120/2020 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoki”.
Omawianą uchwałą Rada przyjęła „Program usuwania wyrobów zawiera-

jących azbest z terenu Gminy Skoki” - „Program”, którego cele będą realizo-
wane sukcesywnie aż do roku 2032 r. przedstawia szczegółowe zestawienie 
wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 
Skoki oraz Harmonogram i koszty jego realizacji. Pokazuje też konieczność 
prowadzenia działań informacyjno - edukacyjnych wśród mieszkańców, do-
tyczących możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 
azbest i ich usuwania.

Informacje
o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

XV sesja Rady Miejskiej

Zachęcamy do korzystania z możliwości  

załatwienia wielu spraw zdalnie!!! 

Tutaj znajdziesz potrzebne instrukcje i wnioski:

https://eurzad.gmina-skoki.pl/

http://www.gmina-skoki.pl/o-nas/urzad/co-i-jak-zalatwic-w-urzedzie/

co i jak
załatwić 
w urzędzie
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14. Uchwałę nr XV/127/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Skoki.

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym z 31 stycznia 2020 r. Wojewo-
dy Wielkopolskiego kwestionującym w części zapisy uchwały Rady Miejskiej 
nr XIII/108/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., ustalającej wysokość opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Skoki zaszła ko-
nieczność anulowania tej uchwały i podjęcia nowej uchwały ustalającej te 
stawki zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o drogach publicznych.

Wymóg ten Rada wypełniła podejmując w/w uchwałę.

15. Uchwałę nr XV/128/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji.
Omawianą uchwałą po rozpatrzeniu petycji dot.:
- utworzenia na terenie gminy bezpłatnego, oznakowanego parkingu;
- poparcia w formie uchwały Rady petycji skierowanej do Konferencji Epi-

skopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Pol-
ski;

Rada postanowiła petycję tę:
- w punkcie 1 uznać za bezzasadną ponieważ wszystkie parkingi na terenie 

Gminy Skoki są bezpłatne;
- w punkcie 2 żądanie – prośba nie mieści się w zakresie zadań i kompeten-

cji organów Gminy. 
    
W dalszej części porządku obrad:
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Piotr Wi-

śniewski przedstawił Sprawozdanie z działalności tej Komisji w latach 
2018 – 2019.

Kierownik Referatu oświaty Beata Szmyra przedstawiła Sprawozdanie 
za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez 
Gminę Skoki.

Przedstawione Sprawozdania Rada przyjęła bez uwag.   
 

Podjęcie w/w uchwał oraz informacji i analizy tradycyjnie już poprze-
dziła część sprawozdawcza, w trakcie której Rada wysłuchała informacji 
przewodniczącego Rady oraz przewodniczących Komisji o działaniach po-
dejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz Sprawozdania Burmistrza 
z realizacji uchwał Rady. 

Wszystkie podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy. Wszystkie też wraz z protokołem sesji oraz z za-
łącznikami znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy na stanowi-
sku ds. Rady i jej organów. Obraz i dźwięk sesji, protokół z sesji, podjęte 
uchwały i wyniki głosowania znajdują się też w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Skoki http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz www.gmina-
-skoki.pl pod banerem „Sesje rady miejskiej transmisje na żywo”.     
      

        
Edmund Lubawy

Utrzymanie dróg gminnych 
w 2020 r.

Referat Inwestycji, wzorem lat ubiegłych, w miesiącu styczniu i lutym 
przeprowadził kilka postępowań przetargowych, celem wyboru wyko-
nawców świadczących usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg 
gminnych. 

Jako pierwsze zostało przeprowadzone postępowanie na zakup kruszy-
wa z recyklingu do remontu nawierzchni gruntowych w ilości 2 000 ton. Na 
ogłoszony przetarg wpłynęły 3 oferty z cenami wynoszącymi 93 480,00 zł, 
99 630,00 zł i 127 920,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębior-
stwo EKO-ZEC z Poznania (46,74 zł brutto za tonę kruszywa łącznie z usługą 

8. Uchwałę nr XV/121/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sko-
ki.

Cytowaną uchwałą Rada uchwaliła Statut Gminy Skoki. Uchwalony Statut 
zawiera: postanowienia ogólne, charakteryzuje pojęcie Gminy, jej obszar i lo-
kalizację oraz pojęcie gminnej wspólnoty mieszkaniowej. Określa dane dot. 
jednostek pomocniczych Gminy oraz organizację wewnętrzną Rady Miej-
skiej. Odrębne rozdziały Statutu dot. trybu pracy Rady, w tym sesji Rady - jej 
przygotowania i  przebiegu, w tym przygotowywania i podejmowania uchwał 
łącznie z procedurą głosowania. W Statucie uregulowano też zasadnicze za-
gadnienia dot. trybu pracy Komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Ko-
misji Skarg, Wniosków i Petycji. Odrębne rozdziały Statutu poświęcono za-
sadom działania Klubu radnych oraz trybowi pracy Burmistrza oraz zasadom 
dostępu i korzystania z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza.

    
9. Uchwałę nr XV/122/2020 w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy 

Skoki oraz zasad ich używania.
Omawianą uchwałą Rada ustanowiła:
- Herb Gminy Skoki zgodnie z następującym opisem: Herb stanowi godło 

umieszczone w tarczy późnogotyckiej, w polu błękitnym podkowa barkiem 
w górę i ocelami na zewnątrz, srebrna, a w niej ułamany miecz z rękojeścią 
w górę, złoty. Tarcza zaokrąglona od dołu o proporcjach wysokości do szero-
kości 7 : 6.

- Flagę Gminy Skoki zgodnie z poniższym opisem: Flagę stanowi poziomy 
płat materii barwy błękitnej o proporcji boków 8 : 5, umieszczony krótszym 
bokiem do drzewca, na środku którego umieszczony jest herb Gminy Skoki.  

Zgodnie z uchwałą herb i flaga są własnością Gminy Skoki i są symbolami 
społeczności lokalnej Gminy Skoki i podlegają ochronie prawnej. 

W uchwale określono też sposób ich używania oraz jednostki, którym przy-
sługuje prawo ich używania, a także prawo ich publikacji.

Zgodnie z obowiązującym prawem projekty herbu i flagi uzyskały pozytyw-
ną opinię Komisji Heraldycznej, a następnie pozytywną opinię Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Uchwała ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

10. Uchwałę nr XV/123/2020 w sprawie wydzierżawienia na czas nie-
oznaczony nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sko-
ki.

Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie na czas nie-
oznaczony następujących nieruchomości gruntowych:

- działek nr: 137,153/2, 63, 82/3, 143 i 145 w obrębie Kuszewo,
- działki nr 893/1 w obrębie Skoki.

11. Uchwałę nr XV/124/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 8 w budynku nr 13 przy ul. Zamkowej 
w Skokach wraz z udziałem w prawie własności do działki nr 78/3.

Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na 
rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 8 w budynku 
nr 13 przy ul. Zamkowej w Skokach.

12. Uchwałę nr XV/125/2020 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część miejscowości Roszkówko.

Cytowaną uchwałą Rada zadecydowała o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część 
miejscowości Roszkówko.

 
13. Uchwałę nr XV/126/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obsza-
rze części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec. 

Omawianą uchwałą Rada przystąpiła do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze części wsi Niedźwie-
dziny i części wsi Rejowiec, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki 
nr XXXVI/340/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r.
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c) wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu, stawka 612 zł/lochę 
rocznie,

d) wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu, stawka 33 zł/
tucznika rocznie.

W 2020 roku nie będzie można ubiegać się o dofinansowanie w wariancie 
1.3 i 1.4. ze względu na występowanie w Polsce afrykańskiego pomoru świń.

W gospodarstwie realizującym wariant 1.1 wszystkim lochom i loszkom 
po pokryciu zwiększona będzie powierzchnia bytowa o co najmniej 20% 
w stosunku do minimalnych powierzchni, określonych w obowiązujących 
przepisach w tym zakresie. Lochy do których rolnik będzie wnioskował o do-
płaty powinny być indywidualnie oznakowane i zarejestrowane.  

W wariancie 1.2 zapewniona musi być powierzchnia bytowa o 20% większa 
w stosunku do minimalnej powierzchni, określonej w obowiązujących przepi-
sach w tym zakresie, dla wszystkich warchlaków i tuczników przebywających 
w gospodarstwie.

W przypadku realizacji wariantu 1.1 i 1.2 rolnik zobowiązany jest przy 
udziale doradcy rolnego do opracowania Planu poprawy dobrostanu zwierząt, 
który należy dostarczyć do ARiMR.

Pakiet 2. Dobrostan krów:
a) wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas, stawka 185 zł/krowę 

mleczną rocznie,
b) wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – 

zwiększona powierzchnia w budynkach, stawka 595 zł/krowę mleczną 
rocznie,

c) wariant 2.3. Dobrostan krów mamek, stawka 329 zł/krowę mamkę rocz-
nie.

Rolnik ubiegający się o dopłaty w Działaniu Dobrostan krów nie może po-
siadać w swoim stadzie krów w typie użytkowanym kombinowanym, muszą 
to być krowy w typie mlecznym albo mięsnym. Rolnik powinien skorygować 
wpisy w systemie IRZ.

Przy realizacji wariantu 2.1 wszystkim krowom mlecznym w gospodar-
stwie zapewnia się w terminie od 15 kwietnia do 15 października 120 dni wy-
pasu, co najmniej 6 godzin dziennie, bez uwięzi. Krowy wypasane są przez ten 
okres na zadeklarowanych we wniosku TUZ-ach lub GO, na których znajdują 
się trawy lub rośliny zielne pastewne. W ramach tego wariantu rolnik nie spo-
rządza Planu poprawy dobrostanu zwierząt, ale prowadzi rejestr wypasu na for-
mularzu udostępnionym przez ARiMR.

Wariant 2.2 - wszystkim krowom mlecznym w gospodarstwie zapewnia się 
powierzchnię bytową o co najmniej 20% większą w stosunku do minimalnej 
powierzchni, określonej w obowiązujących przepisach w tym zakresie. Krowy 
muszą być w systemie wolnostanowiskowym (nie na uwięzi). Powierzchnia 
bytowa dla innych grup technologicznych w gospodarstwie musi być zgodna 
z  obowiązującymi wymogami w sprawie minimalnych warunków utrzymania 
zwierząt gospodarskich.

Przy wariancie 2.3 zapewnia się krowom mamkom, cielętom, jałówkom 
i opasom do 300 kg w typie użytkowym mięsnym co najmniej 140 dni wypasu 
w sezonie pastwiskowym, a od 16 października do 14 marca kolejnego roku 
dostęp do środowiska zewnętrznego na powierzchni zwiększonej o co naj-
mniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni określonej dla bydła utrzy-
mywanego w systemie otwartym.  

Nabór wniosków będzie w terminie jaki obowiązuje w przypadku składa-
nia wniosków o dopłaty bezpośrednie czyli od 15 marca do 15 maja. Działa-
nie będzie obejmowało roczne zobowiązania i będzie możliwość kontynuacji 
tych zobowiązań w następnych latach. W gospodarstwie w danym roku może 
być realizowany jeden albo więcej wariantów.

Beata Mączyńska – WODR w Poznaniu

transportu do Skoków). Pierwsze dostawy kruszywa na plac składowy przy 
ul. Dworcowej w Skokach już nastąpiły. Cała partia kruszywa ma zostać do-
starczona do końca marca br. Ograniczone środki finansowe jakimi dysponuje 
Gmina w bieżącym roku na zakup kruszywa prawdopodobnie nie zapewnią 
zrealizowania wszystkich zgłoszonych potrzeb przez mieszkańców gminy.

Kolejne przeprowadzone postępowanie wyłoniło wykonawcę świadczące-
go usługę załadunku, transportu i rozgarnięcia kruszywa z placu składowe-
go, na wskazane do remontu odcinki dróg gminnych. Usługę świadczy firma 
KRECIK ze Skoków, która złożyła najtańszą ofertę. W złożonym formularzu 
ofertowym wykonawca wycenił transport jednej tony kruszywa na wskazane 
odcinki dróg samochodem ciężarowym o ładowności ok. 26 ton za kwotę 5,66 zł, 
a samochodem o ładowności ok. 12 ton za kwotę 8,61 zł. Natomiast usługę 
pracy koparko - ładowarką przy załadunku i rozgarnięciu kruszywa wycenio-
no na 79,95 zł/godz. W postępowaniu przetargowym uczestniczyły 4 firmy. 

Złożone oferty przetargowe na zakup kruszywa oraz wykonanie usługi je-
go załadunku, transportu i rozgarnięcia nie odbiegają cenowo od złożonych 
ofert w latach ubiegłych.

W celu wyrównania nawierzchni dróg gruntowych, po okresie eksploata-
cyjnym, ogłoszono przetarg na wykonanie tej usługi. Na to zadanie wpłynę-
ła tylko jedna oferta od firmy DROG – TRANS z Łazisk. Usłudze równania 
i wałowania dróg zostaną poddane praktycznie wszystkie nawierzchnie grun-
towe dróg prowadzące do nieruchomości zabudowanych o łącznej długości 
ok. 100 km. Przedmiotem zamówienia nie są objęte natomiast odcinki dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. Usługa ta w porównaniu do ubiegłego roku 
podrożała - w 2019 roku za wyrównanie i uwałowanie 1 m2 nawierzchni grun-
towej zapłacono 0,09 zł, a w bieżącym roku już 0,14 zł/m2. Łączna wartość 
usługi, przeprowadzonej w sezonie wiosennym to kwota 62 244,00 zł. Roz-
poczęcie prac planowane jest na koniec miesiąca marca, jeżeli warunki po-
godowe umożliwią jej przeprowadzenie (wystąpi właściwa wilgotność podło-
ża). Przed rozpoczęciem prac na terenie każdego sołectwa wykonawca zgłosi 
się do sołtysa celem uściślenia zakresu robót. Po zakończeniu prac ponownie 
przybędzie celem uzyskania potwierdzenia właściwego wykonania usługi.

W bieżącym roku zmniejszeniu uległa natomiast cena za wykonanie re-
montu cząstkowego nawierzchni bitumicznych. W 2019 r. za wykonanie re-
montu jednego metra kwadratowego nawierzchni drogowej płacono 87,33 zł 
brutto. W bieżącym roku oferta firmy WBR – SERWIS z miejscowości Pak-
szyn została wyceniona na kwotę 79,95 zł/m2. W ramach naprawy bitumicz-
nej nawierzchni drogowej wykonawca musi wykonać otwór o regularnej kra-
wędzi poprzez jego nacięcie lub sfrezowanie. Następnie należy go pogłębić 
i oczyścić oraz ułożyć masę na gorąco i uwałować lub mechanicznie zagęścić. 
Rozpoczęcie prac remontowych nastąpi niezwłocznie po ustąpieniu opadów 
deszczu i będzie kontynuowane w ciągu roku, jeżeli wystąpią ubytki w na-
wierzchniach bitumicznych dróg gminnych. W postępowaniu przetargowym 
uczestniczyły dwie firmy. 

        
 Adam Zdanowski

Dobrostan zwierząt – 
wsparcie dla posiadaczy 
trzody chlewnej i bydła

    
Od 2020 roku rolnicy posiadający trzodę chlewną (tuczniki i lochy) oraz 

krowy (mleczne i mamki) mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w ra-
mach nowego działania „Dobrostan zwierząt”. Wsparcie to będzie prze-
znaczone dla tych rolników, którzy spełnią wymogi zawarte w tym dzia-
łaniu, a przez to podwyższą dobrostan zwierząt w swoim gospodarstwie.

Wsparcie w ramach tego działania będzie obejmowało następujące pakiety 
pod nazwą:

Pakiet 1. Dobrostan świń:
a) wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach 

stawka  301 zł/lochę rocznie,
b) wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budyn-

kach, stawka 24 zł/tucznika rocznie,
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3. Niektóre opakowania plastikowe, słoiki można wykorzystywać wielokrot-
nie, takie jak np. opakowania po owocach, można je zużyć do przecho-
wywania żywności, przypraw. Powinno się pić wodę przegotowaną lub 
z dzbanka z filtrem a nie wody mineralne w plastikowych butelkach, w któ-
rych wykryto dwa razy więcej mikrocząsteczek niż w przypadku badanej 
wody kranowej.

4. Należy kupować rzeczy dobrej jakości, droższe, które można używać przez 
lata aniżeli w tej samej cenie kilka rzeczy, szybko się zużywających. Doty-
czy to każdej dziedziny życia. Niekiedy kupujemy dużo rzeczy bo są tanie, 
zagracamy nasze mieszkania i generujemy w ten sposób większą ilość od-
padów.

5. Nie powinno się brać ulotek np. ze sklepów, bo przecież oferty zawarte 
w tych ulotach można znaleźć w Internecie.

6. Do prania można używać kostek i olejków eterycznych a mydło w płynie 
zastąpić ekologicznym mydłem w kostce. Na rynku pojawiły się torby do 
prania, które zaprojektowane są z materiału mikrofiltracyjnego wyłapują-
cego niezliczone włókna z tworzyw sztucznych trafiających do rzek i oce-
anów. 

Podane wyżej przykłady „zmniejszenia wytwarzania odpadów to jedne 
z wielu przykładów Zero waste, które można wdrożyć w naszym codziennym 
życiu. Na pewno potrzebne są bardzo szybkie zmiany wśród producentów 
(zastąpienie plastiku innymi materiałami), wymuszone poprzez odpowiednie 
przepisy prawne oraz stworzenie w gospodarce obiegu zamkniętego, który 
zmniejszy ilość odpadów i spowoduje zmniejszenie emisji CO2.

Beata Mączyńska PZDR

Chociszewo ma sołtysa

Halina Przybylska sołtysem - tak zdecydowali mieszkańcy sołectwa 
Chociszewo na zebraniu wyborczym w dniu 11 lutego 2020 r. W tajnym 
głosowaniu osiem osób wybrało p. Halinę Przybylską, cztery głosy odda-
no na drugą kandydatkę p. Martynę Jung. Po przeprowadzonych wybo-
rach skład rady sołeckiej przedstawia się następująco: Martyna Jung, Ma-
rzena Jung, Alojzy Moszyński. 

Życzymy aby krótsza o rok kadencja okazała się udaną dla nowego sołtysa 
i rady sołeckiej, pełną sukcesów podczas pracy dla miejscowej społeczności. 

Na zdjęciu od lewej: Alojzy Moszyński, Halina Przybylska – Sołtys, Marze-
na Jung i Martyna Jung

Spotkanie samorządowców 
z wicewojewodą

 
We wtorek 18 lutego br. odbyło się w skockim Urzędzie spotkanie 

z Wicewojewodą Wielkopolskim Maciejem Bieńkiem. Podczas spotkania 
przedstawiono wybrane programy rządowe, funkcjonowanie podległej 
Wicewojewodzie administracji zespolonej oraz sprawy związane z dzia-
łalnością samorządu. 

W spotkaniu udział wzięli radni, sołtysi, kierownicy jednostek organiza-
cyjnych, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skokach oraz przedstawiciele 

Życie bez śmieci – zero waste
„Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, 

ale człowiek bez przyrody nie.”  Arystoteles

Dbając o dobro naszej planety powinniśmy pochylić się nad jej losem, 
w kontekście zmian klimatycznych i podjąć nowe decyzje, postanowienia, że-
by poprzez swoje działania, niekiedy bardzo drobne, zmniejszyć skalę zanie-
czyszczenia. 

Zanieczyszczenie odpadami z tworzyw sztucznych ostatnimi czasami uwa-
żane jest za jedno z największych zagrożeń dla środowiska. Na Pacyfiku znaj-
duje się największe światowe wysypisko plastikowych śmieci, kilka razy więk-
sze od powierzchni Polski, zwane plastikową wyspą. 

Wraz z wyrzucanymi odpadami do środowiska dostaje się substancja zwa-
na mikroplastikiem; są to drobne kawałki plastiku, mniejsze od 5 mm do 1 µm 
i słabo biodegradowalne. Mikroplastik znajduje się w wodzie, morzach, or-
ganizmach tam żyjących i w nas samych. Źródłem cząsteczki mikroplastiku 
uwalniającego się do środowiska jest pranie ubrań syntetycznych, ścieranie 
opon samochodowych podczas jazdy, pył miejski, rozpadające się w morzach 
i oceanach odpady plastikowe pod wpływem promieniowania UV (butelki 
plastikowe, foliówki). Oczyszczalnie ścieków nie mają zdolności wyłapywania 
tak drobnych zanieczyszczeń jakim jest mikroplastik i stąd takie ilości tej sub-
stancji znajdują się w rzekach, morzach i oceanach. Nie tylko w wodzie moż-
na znaleźć mikroplastik, jest on również obecny we wdychanym powietrzu, 
w glebie (uwalnia się podczas rozkładu opakowań foliowych pod wpływem 
promieniowania słonecznego).

Dane Polskiej Izby Opakowań mówią, że około 40% produktów spożyw-
czych produkowanych jest w opakowaniach z tworzyw sztucznych, a w nich 
znajduje się między innymi mikroplastik. W Polsce używane jest bardzo dużo 
opakowań plastikowych i torebek foliowych. Czy zastanawialiśmy się kiedyś 
ile podczas codziennych zakupów przynosimy do domu foliowych opakowań? 
Na przykład jeden Polak rocznie zużywa 466 torebek plastikowych a prze-
ciętny Duńczyk zaledwie 4 torebki rocznie. Średnie zużycie plastikowych to-
rebek jednorazowych w UE na obywatela w ciągu roku wynosi 198 sztuk.

W związku z dużym zanieczyszczeniem środowiska powstał globalny ruch 
(zero waste), kierujący się pięcioma zasadami życia bez odpadów to jest:

1. Odmawiaj
2. Ograniczaj
3. Użyj ponownie
4. Przetwarzaj
5. Kompostuj
Zero waste to maksymalne ograniczenie ilości generowanych odpadów, 

ograniczanie stanu posiadania do rozsądnego minimum, używania ponowne-
go produktów, które uważane są za jednorazowe, przetworzenie rzeczy na-
dających się do przetworzenia oraz kompostowanie organicznych odpadów. 
Poprzez przemyślane podejście do konsumpcji można w znaczący sposób zre-
dukować ilość wytwarzanych odpadów. Aby wdrażać zasady zero waste nale-
ży zmienić swoją świadomość ekologiczną i konsumencką a małe, codzienne 
kroczki, które robi coraz więcej osób mają szerokie znaczenie w kontekście 
środowiskowo-społecznym.

Co możemy zrobić, żeby zmniejszyć ilość produkowanych przez nas śmieci?
1. Zakupy spożywcze należy robić z wcześniej przygotowaną listą i kupować 

produkty, które będą nam potrzebne, nie wkładać do koszyka zakupów 
pod wpływem chwili. Niekiedy produkty tak kupione zalegają na naszych 
półkach i nie są nigdy zużyte.

2. Powinniśmy wybierać produkty o ile to możliwe znajdujące się w szkla-
nych opakowaniach lub papierowych. Zwracać należy uwagę na ilość uży-
tych opakowań i tak np. pastę do zębów pakujemy dodatkowo w foliowe 
opakowanie a to jest przecież niepotrzebne. Należy zacząć robić zakupy 
do własnych opakowań. W większych aglomeracjach miejskich można już 
spotkać sklepy, które sprzedają produkty na wagę np: mąkę, kaszę, maka-
rony itp., w takich sklepach można zakupione produkty zapakować w swo-
je własne opakowania wielokrotnego użytku. Idąc na zakupy dobrze jest 
mieć własną torbę oraz przygotować woreczki i nie pakować zakupów do 
foliowych torebek. Plastikowym torebkom mówimy NIE.
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prasy lokalnej. W żywej dyskusji poruszono m.in. problemy związane z: niedo-
szacowaniem finansowym zadań rządowych, wzrostem kosztów utrzymania 
oświaty, gospodarką odpadami, możliwościami pozyskania środków na odna-
wialne źródła energii oraz drogami gminnym i powiatowymi.  

Maciej Bieniek odebrał akt mianowania 27 stycznia 2020 r. na stanowi-
sko drugiego wicewojewody wielkopolskiego. Wicewojewoda rozstał się 
z obrzyckim samorządem, którym przez 10 lat kierował jako burmistrz.

Katarzyna Przybysz 

Podsumowanie działalności 
Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa 
w 2019 roku

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Skokach zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem gruntami gmin-
nymi niestanowiącymi dróg publicznych i administrowaniem lokalami 
mieszkalnymi i użytkowymi.

Zarządzanie gruntami gminnymi obejmuje sprzedaż, wydzierżawianie 
i użyczanie gruntów gminnych, ich podział i scalania, zakup i przejmowanie 
gruntów, regulacje stanu prawnego gruntów będących w posiadaniu Gminy, 
sprawy użytkowania wieczystego, ustalania służebności, prowadzenia ewi-
dencji nieruchomości gminnych. Aktualnie sprawami gruntów gminnych zaj-
mują się podinspektor Weronika Saukens oraz podinspektor Julia Gizińska 
w pokoju nr 5, segment B.

Administrowanie lokalami natomiast polega na prowadzeniu bieżących 
spraw (naprawy, konserwacje, usuwanie awarii, przeglądy techniczne), pla-
nowaniu i realizacji remontów, oddawaniu lokali do korzystania, w najem, 
użyczaniu, zbywaniu i nabywaniu lokali, ustalaniu wysokości czynszów, sto-
sowaniu ulg w spłacie zadłużeń w czynszach. Sprawami gospodarki lokalowej 
zajmują się podinspektor Tomasz Smacha oraz Kierownik Referatu Adrianna 
Urbaniak w pokoju nr 3, segment B.

W 2019 roku Gmina Skoki przeprowadziła 11 przetargów na zbycie nie-
ruchomości w wyniku czego sprzedała 34 działki o łącznej powierzchni 6,33 
ha. Sprzedane działki leżą w Skokach przy ulicy Polnej, Topolowej, An-
toniewskiej, Malinowej, Brzoskwiniowej oraz w Sławie Wielkopolskiej. 
W większości działki te przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową. 
Sprzedano również 2 nieruchomości rolne w Kuszewie na prowadzenie dzia-
łalności rolniczej. Łączny przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości wyniósł 
2 183 690,00 zł brutto. 

Ponadto Gmina Skoki, na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów z dnia 20 lipca 2018 r., przekazała prawo własno-
ści działek oddanych w użytkowanie wieczyste zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi. Wydanych zostało 175 zaświadczeń ustalających wysokość 
opłaty przekształceniowej. 

Zasób nieruchomości gruntowych natomiast zwiększył się o 0,84 ha. Dział-
ki zostały nabyte na cele drogowe i inwestycyjne. Wysokość odszkodowań 
i opłat za przejęte działki wyniosła 55 870,00 zł (+ koszty odszkodowań).

W celu dalszego rozwoju Gminy wydzielono kolejne nieruchomości do zby-
cia pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Nowe działki powstały w re-

jonie ulicy Polnej w Skokach, w Potrzanowie oraz w miejscowości Szczodro-
chowo. Przetargi na zbycie tych działek ruszą już niebawem.  

W wyniku wygaśnięcia umów dzierżaw na niektóre grunty rolne, w dro-
dze przetargu wyłonionych zostało 11 nowych dzierżawców. W ślad za tym 
zawarte zostały umowy dzierżawy (10) na grunty rolne na czas nieoznaczo-
ny. Łącznie nowymi umowami dzierżaw objęto 24,17 ha gruntów położonych  
w Bliżycach, Wysokiej, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu, Kakulinie  
i Szczodrochowie.

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w minionym roku zajmował 
się także przyjmowaniem wniosków „suszowych” oraz przygotowaniem pro-
tokołów przy współpracy z członkami komisji powołanej przez wojewodę do 
szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych niekorzystnymi zja-
wiskami atmosferycznymi. W 2019 r. rolnikom wydano łącznie 338 protoko-
łów, które stanowiły podstawę do ubiegania się o pomoc finansową.

W zakresie gospodarki lokalowej, oprócz bieżących spraw, przeprowadzo-
no szereg remontów i inwestycji. Przede wszystkim zmodernizowany został 
budynek byłego dworca kolejowego w Sławie Wielkopolskiej. Inwestycja 
objęła: odbudowę mieszkania nr 1, wymianę dachu, który uległ zniszczeniu 
w pożarze we wrześniu 2018 roku, przebudowę poddasza, gdzie powstały 
dwa nowe, niewielkie mieszkania nr 3 i 4 oraz wymianę pieca centralnego 
ogrzewania do mieszkania nr 2. Przebudowana została również okolica dwor-
ca, powstał nowoczesny parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Zmodernizowany został również budynek przy ulicy Rogozińskiej 6. Lo-
kale mieszkalne znajdujące się w tym budynku zostały wyposażone przede 
wszystkim w toalety i łazienki oraz zostały podłączone do kanalizacji sanitar-
nej. Przebudowano też całe piętro budynku, gdzie powstał nowy lokal miesz-
kalny (kawalerka). Prace polegały na wymianie podsufitki, likwidacji ścianek 
działowych, zerwaniu i ułożeniu nowych podłóg, wykonaniu izolacji cieplnych 
i przeciwdźwiękowych. Przy okazji wymieniono przestarzałą instalację elek-
tryczną i wstawiono nową szafę licznikową. 

Oprócz tego zmodernizowano łazienkę w mieszkaniu w Jagniewicach 
7a/3, wymieniono kocioł grzewczy w mieszkaniu w Chociszewie 14/3 na eko-
logiczny piec 5 klasy energetycznej oraz wyposażono lokal w Szczodrochowie 
1/ 2 w centralne ogrzewanie tj. zabudowę kominkową z dystrybucją ciepłego 
powietrza.

Nadto do świetlicy w Stawianach zakupiono patelnię elektryczną, do świe-
tlicy w Rościnnie 6-palnikową kuchnię gazową z konwekcyjnym piekarnikiem 
elektrycznym a do świetlicy Kakulinie kuchenkę i zmywarkę. Dodatkowo 
w świetlicy w Rościnnie zamontowano urządzenia klimatyzacyjne. 

Zakończono inwestycję polegającą na budowie budynku gospodarczego 
w Lechlinku. Budynek ma konstrukcję drewnianą, jest wyposażony w insta-
lację wodociągową, elektryczną i zbiornik bezodpływowy na nieczystości 
płynne. Obiekt służy jako zaplecze gospodarcze i kulturalne mieszkańcom 
sołectwa. Natomiast wieś Sławica zyskała na działce 56/3 wiatę rekreacyjną, 
gdzie mieszkańcy mogą swobodnie spędzać wolny czas. Obiekt znajduje się 
tuż przy placu zabaw.  

 W obszarze budynków oświatowych wykonano następujące inwestycje. 
W budynku szkoły w Lechlinie wykonano odwodnienie i utwardzenie tere-
nu przyległego. W budynku szkoły w Jabłkowie zmodernizowano hol, klat-
kę schodową i instalację elektryczną. W budynku szkoły w Pawłowie Skoc-
kim zamontowano zewnętrzne schody przeciwpożarowe. Szkoła w Łosińcu 
została wyposażona w nowoczesny piec 5 klasy energetycznej z podajnikiem 
na ekogroszek. 

W 2019 roku Gmina Skoki pozyskała 16 lokali mieszkalnych, które odda-
ła w najem rodzinom wskazanym przez Komisję Mieszkaniową. W skład tych 
lokali wchodzą lokale mieszkalne w nowo wybudowanym budynku komunal-
nym w Skokach przy ulicy Topolowej 40, lokal zaadaptowany po sklepie wiej-
skim, lokal położony w Chociszewie 14/3, powstałe na poddaszu budynku 
Jana Pawła II 45 dwa lokale oraz lokal powstały w wyniku modernizacji bu-
dynku przy Rogozińskiej 6.  

Ponadto zasób mieszkaniowy został zwiększony o jedno mieszkanie zaku-
pione przez Gminę od osób prywatnych. Mieszkanie to zostanie oddane po-
trzebującej rodzinie wskazanej przez Komisję Mieszkaniową.

Adrianna Urbaniak 
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Miasto i Gmina Skoki 
w statystyce!
(31. 12. 2019 r.)
STRUKTURA DEMOGRAFICZNA
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w Mieście i Gminie Skoki zamiesz-

kiwało 9 570 osób, w tym 9 419 zameldowanych na pobyt stały oraz 151 
zameldowanych na pobyt czasowy. Spośród ogółu mieszkańców 4 353 osoby 
zamieszkiwały w mieście a 5 217 na terenie wiejskim. 4 799 spośród nas sta-
nowiły kobiety a  4 771 mężczyźni. 

Dla porównania w dniu 31.12.2018 r. w Mieście i Gminie Skoki zamieszki-
wało łącznie 9 529 osób, w tym 9 349 stanowiły osoby zameldowane na po-
byt stały, a 180 zameldowane na pobyt czasowy. 

W roku 2019 na terenie Gminy zawarto 78 związków małżeńskich. Urodzi-
ło się 117 młodych Skoczan, w tym 62 dziewczynki i 55 chłopców. Zmarło 94 
spośród nas, w tym 32 kobiety i 62 mężczyzn.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31.12.2019 r., 111 
naszych mieszkańców pozostawało zarejestrowanych jako poszukujący pra-
cy, w tym 51 osób bez prawa do zasiłku. Rok wcześniej, tj. 31.12.2018 r. liczby 
te wynosiły odpowiednio: 166 i 133.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
W dniu 31.12.2019 r. do przedszkoli na terenie Gminy uczęszczało łącznie 

405 dzieci, spośród których:
- 175 korzystało z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka 

w Skokach,
- 79 z Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie,  
- 114 z Przedszkola Publicznego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” 

w Jabłkowie, z filiami w Łosińcu i w Rejowcu, 
- 37 z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” 

w Skokach. 
Rok wcześniej, tj. 31.12.2018 r. łączna liczba dzieci objętych nauką przed-

szkolną wynosiła 407, spośród których do Przedszkola Samorządowego 
w Skokach uczęszczało 175 dzieci, do Przedszkola w Potrzanowie 85 i do 
Przedszkola „Tęcza” w Jabłkowie 117 oraz do Niepublicznego Przedszkola Ję-
zykowego Akademia Rozwoju w Skokach 30.

Obowiązkiem szkolnym na poziomie szkoły podstawowej wg stanu na 
dzień 31.12. 2019 r. objętych było łącznie 879 uczniów, w tym:

- 684 uczniów w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach,
- 195 uczniów w Szkole Podstawowej w Jabłkowie, z filiami w Lechlinie, 

Pawłowie Skockim i w Rejowcu, dla której organem prowadzącym jest Sto-
warzyszenie Edukacyjne „Tęcza”. 

Dla porównania, w dniu 31.12.2018 r. mieliśmy łącznie 997 uczniów, 
w tym 887 uczęszczających do szkół podstawowych, z czego 686 do Szko-
ły im. Adama Mickiewicza w Skokach oraz 201 do Szkoły Stowarzyszenia 
w Jabłkowie. 110 uczniów stanowili uczniowie Gimnazjum w Skokach, które-
go ostatni rocznik  zakończył edukację z końcem roku szkolnego 2018/219.

POMOC SPOŁECZNA
W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach na realizację za-

dań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkował kwotę 1 456 
746,00 zł, w tym na:

- zasiłki stałe dla 43 osób - 240 054,00 zł
- zasiłki okresowe dla 45 osób - 98 766,00 zł
- zasiłki celowe dla 261 osób - 237 064,00 zł
- opłatę za usługi opiekuńcze dla 44 osób - 415 377,00 zł
- opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 15 osób - 444 910,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił 242 dzieciom dożywianie w placów-

kach oświatowych.
Na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wydatko-

wano 4 254 269,00 zł, z tego na:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 582 rodzin - 988 392,00 zł

- zasiłki pielęgnacyjne dla 315 osób - 575 634,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 51 osób - 946 308,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 84 osób - 84 

000,00 zł            
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 15 osób - 105 400,00
- zasiłek dla opiekuna dla 4 osób - 25 420,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 36 osób - 328 741,00 zł.
Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2019 wydatko-

wano kwotę 501 505,00 zł, a na wypłatę świadczeń wychowawczych (pro-
gram Rodzina 500+) dla 1 225 rodzin kwotę 9 775 350,00 zł.

Łączna suma wypłaconych w roku 2019 dodatków mieszkaniowych dla 72 
uprawnionych rodzin wyniosła 146 083,54 zł - w roku 2018 dla 63 rodzin wy-
płacono 148 057,50 zł. 

KULTURA
Biblioteka Miasta i Gminy w Skokach na dzień 31.12.2019 r. posiadała 

1 096 sztuk materiałów audiowizualnych i 27 666 woluminów, z czego 1 363 
egzemplarze za sumę 37 097 zł zakupiono w roku 2019. Na dzień 31.12.2019 r. 
w Bibliotece zapisanych było 1 527 czytelników, a liczba wypożyczonych 
w 2019 r. książek wyniosła 26 155 egz. W czytelni skorzystano z 1 295 po-
zycji.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Według danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Wągrowcu, w roku 2019 na terenie Miasta i Gminy Skoki Ochotnicza Straż 
Pożarna alarmowana była 143 razy. Na sumę tych alarmów składało się: 36 
wyjazdów do pożarów i 98 do miejscowych zagrożeń, w tym 20 wyjazdów 
związanych z wypadkami drogowymi i 14 z usuwaniem powalonych wskutek 
huraganów drzew oraz 64 do innych zdarzeń, m.in. do usuwania owadów, za-
bezpieczenia lądowiska do LPR, udzielenia pomocy pogotowiu ratunkowemu 
oraz do pompowania wody. 9 wyjazdów spowodowanych było alarmami fał-
szywymi, gdy interwencja straży nie była konieczna. Poza teren Gminy dru-
howie byli dysponowani 4 razy, w tym: do 2 wypadków drogowych na terenie 
Murowanej Gośliny oraz do 2 pożarów - na terenie Gminy Wągrowiec i Gminy 
Kiszkowo.  

Rok wcześniej Ochotnicza Straż Pożarna alarmowana była 228 razy, z cze-
go 5 alarmów okazało się alarmem fałszywym. Spośród pozostałych wyjaz-
dów 49 wiązało się z likwidacją pożarów, a pozostałe 174 z likwidacją miej-
scowych zagrożeń.

 
BUDOWNICTWO
W roku 2019 potencjalni inwestorzy uzyskali 17 decyzji o lokalizacji inwe-

stycji celu publicznego oraz 125 decyzji o warunkach zabudowy. Równocze-
śnie inwestorzy podejmujący na terenie Gminy budowę nowych i rozbudowę 
istniejących obiektów (budynków i budowli) uzyskali łącznie 176 pozwoleń 
na budowę, spośród których 78 dotyczyło budowy nowych, 7 rozbudowy ist-
niejących budynków mieszkalnych, a 76 wykonania wewnętrznych instalacji 
gazowych w istniejących budynkach mieszkalnych. 

W okresie tym oddano do użytku 91 obiekty, w tym 77 budynki mieszkal-
ne mieszczące 129 lokali mieszkalnych oraz 5 garaży i 5 budynków letnisko-
wych. Do sieci gazowej podłączono 52 nieruchomości - 52 mieszkań.

BUDŻET GMINY
Budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2019 w chwili uchwalenia wynosił 

47 677 702,00  zł po stronie dochodów i 53 910 813,87 zł po stronie wydat-
ków.

W rezultacie zmian i korekt wprowadzonych przez Radę Miejską i Burmi-
strza w ciągu roku, na dzień 31.12.2019 r. ostatecznie plan dochodów budże-
tu wynosił 56 943 831,11 zł, a plan wydatków 61 870 436,29 zł. 

Jego faktyczne wykonanie wyniosło 56 712 162,82 zł, po stronie docho-
dów i 59 260 357,70 zł po stronie wydatków.

Budżet na rok 2020 zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miejskiej wynosi 
53 943 588,00 zł po stronie dochodów i 56 550 871,91 zł po stronie wydat-
ków.

E. Lubawy
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65. Jubileusz Małżeństwa 
Franciszka i Alfredy 
Januszewskich

    

„Prawdziwą miłość poznaje się,
nie po jej sile,
lecz po czasie jej trwania”

O wielkim, wciąż rzadko spotykanym szczęściu, mogą mówić mieszkańcy 
Lechlina małżonkowie Franciszek i Alfreda Januszewcy. Bo też rzadko ko-
mu zdarza się doczekać „Żelaznego Jubileuszu Małżeństwa”, a taką roczni-
cę właśnie nasi współmieszkańcy świętowali w dniu 15 lutego 2020 r.

Wraz z Jubilatami z tego szczęścia cieszyli się też Ich najbliżsi, członkowie 
wielkiej rodziny, którą Małżonkowie stworzyli w trakcie trwania związku. Bo 
przecież sami Jubilaci wychowali 4 córki i 4 synów, od których doczekali się 
i w miarę swych możliwości współuczestniczyli w wychowaniu 17 wnuków 
i 24 prawnuków, a obecnie z przyjemnością zobaczyliby oczekiwane praprawnuki.

Państwo Januszewscy, chociaż urodzili się w różnych regionach Polski, spo-
tkali się szczęśliwie w miejscowości Kargowo koło Szczytna, a wolę zawarcia 
związku małżeńskiego, wyrażoną wcześniej uroczyście, bo 19 kwietnia 1954 
r. przed kapłanem w kościele parafialnym w Dźwierzutach w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, potwierdzili sobie przed Kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego w Lisewie w województwie kujawsko – pomorskim 15 lu-
tego 1955 r. Po ślubie małżonkowie pracowali w różnych miejscowościach 
w zakładach związanych z rolnictwem, a w dniu 16 lipca 1979 r. podjęli pracę 
w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lechlinie, gdzie oprócz pracy znaleźli 
też znośne warunki mieszkaniowe, i w której ciesząc się wynikami swej pracy 
i uznaniem ze strony kierownictwa i sąsiadów pracowali do czasu przejścia na 
świadczenia ZUS-owskie.

 Tym sposobem Lechlin i Ziemia Skocka stały się Ich miejscem na ziemi. Tu-
taj dorastały i w samodzielne życie wkraczały Ich dzieci i wnuki, a obecnie 
prawnuki, które zawsze są z radością witane przez „dziadków”. 

Państwo Januszewscy skorzystali też z możliwości prawnych i nabyli od 
Spółdzielni dom z ogrodem, w którym zamieszkiwali. Umożliwia Im to bliższy 
kontakt z umiłowaną przyrodą oraz stwarza dom rodzinny dla najbliższych. 

Uroczystości Jubileuszowe naszych „Żelaznych Jubilatów” nie zakończyły 
się na jednym dniu. Przeciągły się w czasie, a z życzeniami do „naszych boha-
terów” pośpieszyli nie tylko najbliżsi, ale i sąsiedzi oraz przyjaciele, a wśród 
nich Sołtys i radny Rady Miejskiej Gminy Skoki Paweł Grabiński.

Z życzeniami do Jubilatów tradycyjnie pospieszył też burmistrz Miasta 
i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, który w dniu 19 lutego br., w towarzystwie Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego Joanny Wolickiej Przywarty, przybył do 
Nich by w imieniu własnym i Samorządu Gminy pogratulować Im tego wiel-
kiego sukcesu i szczęścia. Gratulacjom towarzyszyły też życzenia dalszych 

lat wspólnego i szczęśliwego życia oraz bukiet kwiatów wraz z pamiątkowym 
upominkiem, a wizyta ta stała się okazją do rozmów o minionych wydarze-
niach oraz o oczekiwaniach jej uczestników.

 W imieniu Redakcji „Wiadomości Skockich” przyłączamy się do życzeń 
składanych Szanownym Jubilatom i w imieniu własnym oraz współmiesz-
kańców życzymy Im wiele szczęścia i cieszenia się szczęściem swych naj-
bliższych orz doczekania się kolejnego - „Kamiennego Jubileuszu” .

 Edmund Lubawy

Pierwszy cykl szkoleń dla 
mieszkańców gminy Skoki 
za nami

Od 17 do 21 lutego br. zrealizowaliśmy pierwszy cykl bezpłatnych szkoleń 
z kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki w wieku 25+, zre-
alizowany w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych dla 
mieszkańców gminy Skoki” dofinansowanego ze środków UE. 

W sumie w zajęciach udział wzięło 59 osób, które podzielone były na 5 grup 
szkoleniowych. 4 grupy zdobywały wiedzę z tematu „Moje finanse i transak-
cje w sieci”, a 1 grupa z tematu „Rodzic w Internecie”. W czasie szkoleń uczest-
nicy pracowali na laptopach zakupionych w ramach projektu. Na zakończenie 
zajęć wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Zajęcia zrealizowano: w SP w Rejowcu, w SP w Lechlinie oraz w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Skokach.

Dziękujemy osobom, które zaangażowały się w pomoc przy dotychczaso-
wej rekrutacji uczestników, jak też w organizację szkoleń:

 - Pani Sławomirze Kędziorze - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacyj-
nego „Tęcza” w Jabłkowie oraz pracownikom SP w Rejowcu i SP w Lechlinie,

- Pani Annie Rozmiarek – sołtys wsi Rejowiec,
- Pani Małgorzacie Florysiak, Pani Barbarze Rochowiak, Panu Stanisławo-

wi Kidzie z Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Miasta i Gminy Skoki, i nie ukrywamy, że liczymy na dalsze wspar-
cie. 

Największe podziękowania kierujemy oczywiście do wszystkich uczestni-
ków szkoleń, bez których nie miałyby one sensu!

Więcej informacji na temat projektu oraz kolejnych terminów szkoleń znaj-
dziecie Państwo na stronie internetowej gminy Skoki: 

http://www.gmina-skoki.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.

  Marianna Gregorczuk
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Świetlice wiejskie – zasady wynajmu i cennik 
Na terenie Gminy Skoki działa 16 świetlic wiejskich: w Bliżycach,  Brzeźnie, Budziszewicach, Chociszewie, Glinnie, Grzybowicach,  Kakulinie, Kuszewie, 

Lechlinku, Potrzanowie, Jagniewicach, Raczkowie, Rościnnie, Pawłowie Skockim, Stawianach i Rejowcu.
Są własnością Gminy Skoki, przekazaną do gospodarowania temu z sołectw, na którego terenie się znajdują. Jako mienie komunalne muszą działać w oparciu 

o zasady, które zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XIII/109/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku. 
To na jej podstawie, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, wprowadzono stawki opłat z tytułu najmu świetlic na imprezy okolicznościowe, spotka-

nia o charakterze komercyjnym czy sylwester. Każdy zainteresowany skorzystaniem z miejsca umożliwiającego organizację tego typu przedsięwzięcia powinien 
skontaktować się z sołtysem odpowiedzialnym za daną świetlicę. To w jego gestii, jako opiekuna świetlicy, leży prowadzenie rejestru odpłatnego i nieodpłatne-
go korzystania ze świetlicy i dbanie o jej wyposażenie. Odpłatne korzystanie ze świetlicy następuje poprzez zawarcie umowy najmu z Gminą Skoki. Podstawą 
zawarcia umowy najmu jest złożony wniosek o najem, potwierdzony przez sołtysa w zakresie dostępności świetlicy w terminie wskazanym we wniosku. Rezer-
wujący termin zobowiązany jest zapłacić określony czynsz za najem świetlicy nie później niż 5 dni przez rozpoczęciem najmu. Zaś opłaty za media tj. za zużytą 
wodę, ścieki i prąd wnosi się w terminie 7 dni od wystawienia faktury przez urząd, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym. 

Warto dodać, że głównym celem działania świetlic jest integracja środowiska lokalnego, umożliwienie mieszkańcom spędzania wolnego czasu, rekreacji czy 
rozwijania zainteresowań. To miejsce organizacji przeznaczonych dla nich przedsięwzięć, w tym o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym i sporto-
wym. W takich przypadkach korzystanie z nich jest bezpłatne.

OPŁATY ZA WYNAJEM ŚWIETLIC

STAWKI CZYNSZU

l.p. Miejscowość

Powierzchnia sali 
głównej bez kuch-

ni, toalet, kory-
tarzy i innych po-

mieszczeń

stawka za
 1 dobę
brutto

stawka za
 1 godzinę

brutto

1 Bliżyce 95 m2 100 zł 10 zł

2 Brzeźno 51 m2 100 zł 10 zł

3 Budziszewice 52 m2 100 zł 10 zł

4 Chociszewo 24 m2 50 zł 5 zł

5 Glinno 25 m2 50 zł 5 zł

6 Grzybowo 35 m2 50 zł 5 zł

7 Kakulin 172 m2 200 zł 20 zł

8 Kuszewo 47 m2 100 zł 10 zł

9 Lechlinek 47 m2 100 zł 10 zł

10 Potrzanowo 147 m2 200 zł 20 zł

11 Jagniewice 30 m2 50 zł 5 zł

12 Raczkowo 30 m2 50 zł 5 zł

13 Rościnno 145 m2 200 zł 20 zł

14 Pawłowo Skockie 117 m2 200 zł 15 zł

15 Stawiany 122 m2 150 zł 20 zł

16 Rejowiec 44 m2 100 zł 10 zł

OPŁATY ZA MEDIA

Za energię 1 zł brutto / 1 kWh

Za wodę 4,50 zł brutto / 1 m3

Za ścieki wprowadzone do kanalizacji sieciowej 11 zł brutto / 1 m3

Za ścieki wprowadzone do zbiornika bezodpływowego 20 zł brutto / za 1 m3

Adrianna Urbaniak
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- w Lechlinie
W sołectwie Lechlin w piątkowy wie-

czór 6 marca, tradycyjnie jak co roku 
odbył się uroczysty Dzień Kobiet, zor-
ganizowany przez Sołtysa jednocześnie 
radnego Pawła Grabińskiego i Radę So-
łecką. Dla Pań z Koła Gospodyń oraz po-
zostałych mieszkanek Lechlina były kwiaty, 
życzenia, a także tort i kanapki. Miły wie-
czór uświetnił występ zespołu młodzieżo-
wego ze Szkoły Podstawowej w Lechlinie, 
przygotowany przez kierownika szkoły, 
a zarazem radnego Gminy Piotra Wiśniew-
skiego. W tym wyjątkowym dniu, panowie 
z Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń usługiwa-
li paniom.

- w Potrzanowie
Zgodnie z tradycją o swych Paniach pamiętali też Sołtys i Rada Sołecka Potrzanowa. Świetlica Wiejska tej największej wsi naszej Gminy w sobotę  

7 marca wypełniła się licznie piękniejszą połową miejscowego społeczeństwa. Tym razem przeważało młodsze pokolenie, ale nie zabrało też stałych by-
walczyń potrzanowskich spotkań. Tak więc można śmiało powiedzieć o okazyjnym spotkaniu trzech pokoleń. Gośćmi spotkania byli Burmistrz Tadeusz 
Kłos i Sekretarz Gminy Blanka Gaździak oraz radni: mieszkańcy Potrzanowa, radny Rady Miejskiej Stanisław Janecko i radny Rady Powiatu Wągrowiec-
kiego Piotr Kaczmarek oraz darzący szczególną sympatią wieś - Ireneusz Belter.

Wszystkich Ich też, po powitaniu i kilku miłych słowach skierowanych do Solenizantek z okazji obchodzonego w dniu 8 marca Ich Święta, powitał Sołtys  
Wojciech Kmiecik. Słowa życzeń wypowiedział też Burmistrz Tadeusz Kłos, który poprosił też miejscowych panów, którzy tego dnia wcielili się w rolę kel-
nerów oraz panów domu, o obdarowanie 
Pań  ofiarowanymi przez siebie „świątecz-
nymi tulipanami”. Czynności tej z wdziękiem 
dopełnili Michał Liberski, Michał Bochyń-
ski i Tomasz Liberski. Pięknymi tulipanami 
od siebie Solenizantki obdarował też Piotr 
Kaczmarek, a Ireneusz Belter z wiązanką 
tulipanów pospieszył do przedstawicielki 
starszego pokolenia Pani Krystyny Liber-
skiej.      

Po tym sympatycznym wydarzeniu nastą-
piła część artystyczna, w której uczestników 
swym koncertem - śpiewem, grą na kontra-
basie oraz słowem wiążącym zabawiał i do 
wspólnych śpiewów i przeżyć zachęcał To-
masz Grdeń. Oprawę muzyczną i miły na-
strój w trakcie całego spotkania zapewnił 
Bartek Wiśniewski.

Organizatorzy wieczoru dbając o prze-
życia duchowe i artystyczne uczestników 
zadbali też o „pokarm dla ciała”. Na stołach 
pojawiły się więc obok oferowanych od po-
czątku napojów chłodzących serwowane 
przez wspomnianych wcześniej panów oraz 
przez Piotra Kaczmarka danie obiadowe, 
a następnie pączki i piękny okolicznościowy 
tort z kawą i herbatą.    

„Potrzanowski Dzień Kobiet” zakończyły tańce i wspólna zabawa przy muzyce. 
        Edmund Lubawy

Dzień Kobiet w Samorządach Wiejskich:
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Bal Kubusia Puchatka

21 lutego br. nasze przedszkole odwiedził wyjątkowy gość, przyjaciel wszystkich dzieci – Kubuś Puchatek. Stało się to za sprawą trzech przyjaznych 
smoków – Toli, Loli i Zoli. Nie mając pomysłu na prezent urodzinowy dla Kubusia postanowiły udać się do przedszkola by wspólnie z dziećmi zorganizować bal 
dla solenizanta. Na bal przybyli goście: Maleństwa, Tygryski, Króliczki, Sowy, którzy przy dźwiękach wesołej i skocznej muzyki uczestniczyli w tańcach i zabawach 
muzycznych. Kubuś Puchatek tak doskonale bawił się wśród swoich gości, że już zapowiedział swą wizytę w przedszkolu za rok.

        K. Rutkowska, K. Walkowiak

W świat muzyki klasycznej z Batii Strauss.
Podczas ostatnich zajęć z cyklu-

„W krainie dźwięków” powędrowali-
śmy w świat muzyki klasycznej. Dzie-
ci z grupy Sowy I tego dnia słuchały, 
tańczyły, dyrygowały i grały na in-
strumentach. Czy było nudno? O nie. 
Wszystko dzięki metodzie Pani Batii 
Strauss. Metoda aktywnego słuchania 
muzyki pozwala między innymi w pro-
sty sposób przybliżyć muzykę klasyczną 
a poprzez zabawy rytmiczne przygoto-
wać dzieci do gry na instrumentach. Za-
jęcia prowadzone elementami tej me-
tody pozwalają dzieciom uczestniczyć 
w utworze muzycznym, odczuwać 
i przeżywać radość wspólnego tworze-
nia. Zabawy z instrumentami sprawia-
ją, że muzyka staje się lubiana i chętnie 
słuchana.

Oświata

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 
IM. KUBUSIA PUCHATKA W SKOKACH
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Niezwykły gość w przedszkolu
Wizyta psa w przedszkolu to coś nowego i ekscytującego. Szczególnie, gdy jest to tak 

duży i mądry pies jak Kesi, rasy berneński pies pasterski, który przybył do najmłodszych 
przedszkolaków z grupy „Maleństwa” wraz ze swoją Panią Kasią Kędziorą - Duksztą. 
W czasie spotkania dzieci mogły dowiedzieć się, jaką rolę odgrywa pies w społeczeństwie 
oraz na czym polega praca – psa terapeutycznego. Pani Kasia, przedstawiła dzieciom zasa-
dy, jakich należy przestrzegać podczas zabawy z czworonogiem, jak prawidłowo go karmić 

i pielęgnować. Przedszkola-
ki dowiedziały się, czym jest 
mowa ciała psa, czyli najważ-
niejsze sygnały: strach, agre-
sja, chęć zabawy. Podczas 
spotkania dzieci mogły osobi-
ście doświadczyć łagodności 
psa, który nie tylko cierpliwie 
słuchał wydawanych mu po-
leceń, ale przede wszystkim 
posłusznie je wykonywał. 

Wizyta Kesi w przedszko-
lu wniosła wiele nowych do-
świadczeń w życie naszych 
przedszkolaków. Wspólne za-
bawy wywołały mnóstwo po-
zytywnych emocji, a kontakt 
z przyjaznym czworonogiem 
był ważnym wydarzeniem dla 
naszych dzieci.

Serdecznie dziękujemy Pa-
ni Kasi za przekazaną wiedzę 
oraz zajęcia, które dostarczy-
ły nam niezwykłych wrażeń.

Co się dzieje z lodem?
Za oknem łagodna zima, bez śniegu, mrozu i ślizgawek. A my tym-

czasem wyprodukowaliśmy własny lód i choć nie można było się na 
nim ślizgać, to postanowiliśmy poznać inne jego właściwości. Na-
sze dzieci z ogromnym skupieniem na twarzach zajęły się pracą badaw-
czą. Przyglądaliśmy się bryłkom lodu z bliska, oceniając kolor, zapach 
a nawet smak. Sprawdziliśmy czy lód może zmienić się w wodę. I czy na 
pewno lód jest zimny jak… lód. Angażując wszystkie zmysły dzieci szu-
kały odpowiedzi na postawione pytania. Mimo, że lód niebawem zmie-
nił się w wodę, to w naszych głowach pozostaną na długo wrażenia 
i radość ze spotkania z lodem.

Walentynki
„Mam serduszko, wielkie serce, spójrz jakie czerwone.
Kogo kocham, kogo lubię, rzucę w jego stronę.
Ciebie kocham, Ciebie lubię i bardzo szanuję,
A czerwone dziś serduszko, wszystkim podaruję”

14 lutego 2020 roku był dla grupy Sowy I prawdziwym dniem radości i przy-
jaźni. Dzieci brały udział w zabawach związanych z walentynkami m.in.: szu-
kały drugiej połówki serca, rozwiązywały zagadki, robiły laurki. Nie zabrakło 
oczywiście sercowych kolorowanek, spontanicznych emocji oraz pozytywnych 
uczuć. Rozmawialiśmy o tym jak ważna jest przyjaźń i koleżeństwo oraz, że na-
leży ją pielęgnować. Na koniec tego czerwonego dnia każde dziecko otrzymało 
walentynkę: dużego lizaka – oczywiście w kształcie serca oraz słodką babecz-
kę. Walentynki w grupie 6-latków z pewnością można zaliczyć do udanych.
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Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego

21 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego, który ustanowiony został przez UNESCO w 1999. Dzień ten ma 
na celu podkreślenie różnorodności językowej świata, zwrócenie uwagi na 
języki zagrożone i ginące. Ma nam także uświadamiać, że powinniśmy chro-
nić swój język ojczysty, by nie zagubić tożsamości kulturowej. Warto zatem na 
co dzień pamiętać o jego poprawności i czystości. W naszej szkole szczególnie 
dbają o to nauczyciele poloniści i bibliotekarze. Podczas lekcji języka polskie-
go uczniowie obejrzeli prezentację na temat historii naszego języka oraz pora-
dy, jak posługiwać się piękną i poprawną polszczyzną. Następnie przystąpili do 
klasowego konkursu na odgadnięcie i poprawne zapisanie związków frazeolo-
gicznych. By zwrócić uwagę na najczęściej popełniane błędy językowe wśród 
swoich rówieśników, szóstoklasiści wykonali na ten temat plakaty i lapbooki. 
Można było zapoznać się z nimi podczas okolicznościowego apelu, gdzie młodsi 
uczniowie z chęcią wzięli udział w zabawie językowej. Wśród działań promują-
cych język polski znalazło się również głośne czytanie. Uczennice pomagające 
w bibliotece odwiedziły dzieci przedszkolne, by przeczytać im najbardziej zna-
ne polskie wierszyki. Mówmy pięknie po polsku, bo polszczyzna to nasza trady-
cja i nasza Ojczyzna.

Anita Siejkowska

Polski Komitet Olimpijski

Nasza szkolna współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim rozpoczęła 
się w roku szkolnym 2014/15 przy realizacji projektu edukacyjnego „Naj-
lepsi z najlepszych: wielcy Polacy”. Będąc wtedy wychowawczynią klasy IV 
w Lechlinie przygotowałam działania przybliżające i informujące o wspania-
łych osiągnięciach sportowych Pani Ireny Szewińskiej, najlepszej lekkoatletki 
w dziejach polskiego sportu. Skontaktowałam się wtedy z rzecznikiem praso-
wym Polskiego Komitetu Olimpijskiego Panem Henrykiem Urbasiem, który nie 
tylko bardzo wsparł nas w projekcie przysyłając zdjęcia i literaturę dotyczącą 

Babcine wypieki

Każdy z nas wspomina potrawy przygotowywane w dzieciństwie przez 
babcie. Myśląc o nich czujemy zapach świeżo upieczonego ciasta droż-
dżowego, smak konfitur czy też chrupkość faworków. Wracając pamięcią 
do tamtych dni, przypominamy sobie te chwile, w których pomagaliśmy im 
w pieczeniu tych słodkości. Przedszkolaki z Jabłkowa bardzo dobrze wiedzą, 
że najlepsze wypieki, to tylko te przygotowane razem z babcią. W ramach ku-
linarnych czwartków, 9 i 16 stycznia oraz 13 i 20 lutego 2020 r. dzieci wraz 
z zaproszonymi babciami naszych podopiecznych przygotowywały pyszne fa-
worki oraz maślane i walentynkowe ciasteczka. Panie bardzo profesjonalnie 
i z ogromnym zaangażowaniem i doświadczeniem kulinarnym zgodnie popro-
wadziły wykonanie pysznych smakołyków. Bardzo dziękujemy Paniom: Ewie 
M., Jadwidze W., Hannie S., Małgorzacie M., Mieczysławie Sz., Małgorzacie 
N., Marii S., Renacie K., Grażynie K-N., Arlecie S., Kamili M., Teresie G. Aby 
umilić czas spędzony na pichceniu, w ramach projektu „Mały Miś w Świecie 
Wielkiej Literatury” zaproszone krewne przeczytały dzieciom opowiastki 
świąteczne w celu pogłębienia domowej, zimowej atmosfery oraz uczestni-
czyły w zabawach parateatralnych. Smak przygotowanych pyszności pozo-
stanie na długo w naszej pamięci.

M. Załęska

Bar karnawałowy

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczeki-
wany przez wiele tygodni. Zawsze dostarcza im wielu przeżyć i radości. Nasz 
Karnawałowy bal przebierańców odbył się 18 lutego na sali w Rościnnie.

Przedszkolaki z Łosińca, Rejowca i Jabłkowa bawiły się fantastycznie.

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO TĘCZA
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Pani Ireny Szewińskiej, ale także nagrał dla nas z Panią Szewińską rozmo-
wę, która dziś nabiera wyjątkowej wartości, jest wręcz bezcenna. W dowód 
wdzięczności Pani Agnieszka Mańka narysowała portrety Pani Szewińskiej 
i Pana Urbasia, które przesłaliśmy do Warszawy. Współpraca z Panem Hen-
rykiem Urbasiem nie zakończyła się na projekcie, do dziś otrzymuję kwar-
talnik Magazyn Olimpijski - Kwartalnik Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
(w którym pojawił się także artykuł z naszej szkoły) oraz wiele ciekawych 
i wartościowych pozycji książkowych, kalendarzy i gadżetów ze światowych 
imprez sportowych, które stanowią nagrody w turniejach i zawodach spor-
towych w naszej szkole. Ponadto w trakcie naszego zeszłorocznego pobytu 
w Warszawie, dzięki uprzejmości Pana Urbasia mogliśmy zwiedzić Centrum 
Olimpijskie PKOl mieszczące się przy Wybrzeżu Gdyńskim 4 na Żoliborzu, 
gdzie gospodarze obiektu realizują szeroki, wielokierunkowy program edu-
kacji olimpijskiej dzieci i młodzieży oraz propagują olimpizm, ze szczególnym 
uwzględnieniem polskich tradycji sportowych, miejsca i roli sportu we współ-
czesnym świecie oraz związków sportu ze sztuką. Podczas naszej wizyty zor-
ganizowano dla nas spotkanie z Panią Luizą Złotkowską - łyżwiarką szybką, 
reprezentantką Polski, srebrną i brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich, 
która opowiedziała nam o swojej przygodzie z łyżwiarstwem, o ciężkiej pra-
cy i jej efektach. Bardzo cenię sobie znajomość z Panem Urbasiem, czuję się 
wręcz wyróżniona. Jest to osoba niezwykła, związana ze sportem, wrażliwa 
i ciekawa świata, obdarzona charakterystycznym, niskim głosem, znanym słu-
chaczom nie tylko radia. W swoich codziennych obowiązkach, licznych spo-
tkaniach i wyjazdach znajduje czas, by wykonać telefon, zapytać co słychać w 
Lechlinie i przesłać kolejną paczkę wspaniałych pozycji książkowych. Jest to 
bezcenne. Dziękuję.

Joanna Tomczak

„Strach ma wielkie oczy”

26 lutego roku uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl teatralny 
„Strach ma wielkie oczy”. W spektaklu poruszony został problem agresji 
i przemocy - zjawiska powszechnego wśród dzieci i młodzieży. Pokazano 
jak sobie radzić w sytuacji zagrożenia. Najważniejsza rada, to przerwać mil-
czenie i zwrócić się o pomoc np. do nauczycieli, czy rodziców, którzy wiedzą 
jak wyjść z opresji. Ponadto wskazano uczestnikom sposoby radzenia sobie 
w sytuacji przemocy, a także udowodniono w zabawny sposób, iż zawsze znaj-
dzie się pozytywne rozwiązanie trudnej sytuacji. Aktorzy swoją charyzmą, ra-
dością i świetną grą aktorską wprowadzili dzieci w świat owadów, w którym 
Piegowata i Żądełko byli prześladowani przez Karalucha Ochydka. To piękne, 
ale i zabawne przedstawienie dało dzieciom dużą porcję walorów edukacyj-
nych i zarazem było dla nich niepowtarzalną okazją do bezpośredniej zabawy 
z aktorami.

Joanna Tomczak

Tłusty czwartek

 Święto zwane tłustym czwartkiem to tradycja, która oznacza zapowiedź 
nadchodzącego okresu Wielkiego Postu. To też symbol pożegnania karna-
wału. Ponieważ święto ma zapowiadać 40-dniowy post, jest przyzwoleniem na 
nadmierne objadanie się. Słodkie, nadziewane i kolorowo dekorowane pączki 
idealnie się do tego nadają. Według wierzeń jedzenie pączków w tłusty czwar-
tek ma zapewnić  dobrobyt i szczęście na cały rok. Dlatego też w rejowieckiej 
szkole każdy mógł w tym dniu skosztować przynajmniej jednego pączka. Można 
je było nabyć u przedstawicielek SU podczas przerwy. Popularne łakocie były 
również tematem przewodnim podczas czwartkowych lekcji języka polskiego. 
Uczniowie rozwiązywali pączkowe rebusy oraz opisywali swoje ulubione pącz-
ki. Cieszymy się, że jesteśmy bardzo przywiązani do naszych tradycji.

Anita Siejkowska

Walentynki w Łosińcu 

Dzień Świętego Walentego obchodzony jest na całym świecie jako święto 
miłości.

Tego dnia przedszkole w Łosińcu przybrało kolor czerwony - kolor miłości 
a serduszka królowały wszędzie. 

Celebrując ten dzień rozmawialiśmy o miłości a także wykonaliśmy symbo-
liczne kartki walentynkowe. 

Walentynki
 
14 dzień lutego upłynął w naszej szkole w kolorach czerwieni i atmosfe-

rze miłości i przyjaźni. A wszystko to z okazji walentynek. Jak co roku szkol-
ne korytarze i sale lekcyjne zostały nastrojowo udekorowane. Samorząd 
Uczniowski zorganizował na ten dzień pocztę walentynkową, do której ucznio-
wie wrzucali swoje kartki i serduszka, wyrażając w ten sposób swoje sympatie. 
Podczas walentynkowego apelu szkolne amorki odpowiednio posegregowały 
pocztę i rozdały walentynki wszystkim adresatom. Uczniowie podziwiali też ar-
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Wizyta pielęgniarki

20 stycznia do przedszkola w Jabłkowie zawitała Pani Małgorzata Paw-
lak, która na co dzień pracuje jako pielęgniarka, a zarazem babcia Filipa 
i Mateusza. Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się wię-
cej o pracy i obowiązkach pielęgniarki w przychodni i szpitalu oraz otrzymały 
szansę pokonania lęku przed zabiegami medycznymi. Dzieci zostały pomoc-
nikami Pani Małgosi, dzielnie asystowały podczas demonstracji, takich jak za-
łożenie opatrunku czy prezentacja stetoskopu. Możliwość wysłuchania bicia 
swojego serca, założenie bandażu na „zranione” ręce budziła u dzieci ogrom-
ne zainteresowanie, a nawet strzykawka (choć bez igły) nie budziła u nich lęku. 
Przedszkolaki zgodnie stwierdziły, że zawód pielęgniarki oraz lekarza jest bar-
dzo ciekawy i potrzebny, dlatego w przyszłości wybiorą zawód, dzięki któremu 
będą mogły pomagać innym ludziom. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy 
Pani Małgorzacie za poświęcony czas i ciekawe przeprowadzenie zajęć.

M. Załęska

tystyczny występ, w którym zaprezentowały się flażolecistki z miłosnym re-
pertuarem. Serca wszystkich zostały rozgrzane, a przyjaźnie wzmocnione.

Anita Siejkowska 

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKOKACH

poznawali twórczość wybranych autorów, a także wypożyczali interesujące 
ich książki. 

Pierwszoklasistom zaproponowano książeczki z serii „Pierwsze czytanki” 
oraz „Czytamy bez mamy”, które idealnie sprawdzają się u początkujących 
czytelników. Ciekawe historie, piękne ilustracje oraz zachęcająca rozmia-
rem i czytelnością czcionka sprzyjają rozwijaniu umiejętności samodzielnego 
czytania. Uczniowie klas pierwszych poznali również twórczość Zofii Sta-
neckiej, autorki cieszących się ogromną popularnością książek o przygodach 
rezolutnej Basi. Była to zarazem okazja, by przygotować dzieci do spotkania 
autorskiego z pisarką, zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną. Ucznio-
wie klas drugich wybierali książki z serii „Już czytam” i „Czytam sobie” odpo-
wiednie dla swojego poziomu. Natomiast trzecioklasiści najchętniej sięgali 
po utwory Pawła Beręsewicza, Justyny Bednarek i Renaty Piątkowskiej. 
Dużym powodzeniem cieszyła się książka Marcina Pałasza „Sposób na Elfa”, 
wpisana od niedawna na listę lektur szkolnych.

Podczas zorganizowanego w naszej szkole Tygodnia Języka Ojczyste-
go, wypożyczonych zostało w szkolnej bibliotece ponad trzysta książek 
polskich pisarzy. Mamy nadzieję, że akcja ta stanie się impulsem do sięgnię-
cia po kolejne utwory i obcowania z naszą – jak pisał Tuwim – „piękną ojczy-
zną-polszczyzną”.

Lidia Eksler

Czytaj polską literaturę

Pod takim tytułem biblioteka szkolna przygotowała wystawę promu-
jącą twórczość rodzimych pisarzy. Na regałach wyeksponowane zostały 
nie tylko pozycje zaliczane do klasyki literatury dziecięcej, ale również 
książki współczesnych autorów dla dzieci i młodzieży.

Dodatkową zachętą do sięgnięcia po utwory polskich pisarzy były spo-
tkania czytelnicze, na które zaproszono uczniów klas I-IV oraz VIE i VIIIB. 
Uczniowie czytali fragmenty utworów sprawiających trudności językowe, 
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lekcji pt. „Wyprawa do 
Afryki tropem Sienkie-
wicza”. Podczas zajęć 
uczniowie próbowali 
rozdzielić prawdę i fik-
cję, które pisarz połą-
czył w powieści.

Poznali pierwowzory 
bohaterów, sprawdzili 
również, czy trasa wę-
drówki Stasia i  Nel po-
krywała się z trasą wę-
drówki Sienkiewicza po 
Afryce. W trakcie spo-
tkania uczniowie mieli 
możliwość przekona-
nia się, czy niebezpie-

czeństwa, na jakie natknęły się dzieci, były podobne do tych, z jakimi musiał 
poradzić sobie pisarz. Ponadto przyjrzeli się przygotowaniom Sienkiewicza 
do egzotycznej wyprawy, środkom transportu, z jakich korzystał oraz pozna-
li tajemnicę daty pierwszego wydania tego dzieła. W klimat lekcji pomogły 
się wczuć muzealne eksponaty i artefakty oraz afrykańska maska wykonana 
własnoręcznie przez uczestników.

Mam nadzieję, że to nietypowe spotkanie z lekturą i jej twórcą przełamało 
u uczniów barierę niechęci do czytania książek, zwłaszcza tych obowiązko-
wych.

Dodatkową atrakcją wycieczki był spacer po poznańskim Starym Rynku, 
podczas którego uczniowie rozwiązywali zadania i zagadki składające się na 
quest, opowiadający o dawnym Poznaniu i jego historii.

Elżbieta Berendt

Łowcy cząsteczek 
po raz drugi!

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewi-
cza w Skokach wzięli udział w konkursie „Łowcy Cząstek”. Konkurs jest 
częścią międzynarodowego projektu badawczego CREDO (Cosmic-Ray 
Extremely Distributed Observatory), czyli Skrajnie Rozproszonego Obser-
watorium Promieniowania Kosmicznego. Ten Międzynarodowy Projekt za-
inicjowany został w 2016 r. przez polskich naukowców z IFJ PAN w Krakowie. 
Tegoroczna edycja konkursu potrwa do czerwca 2020 r. Uczestnictwo w nim 
polega na wykrywaniu cząstek wtórnego promieniowania kosmicznego przy 
pomocy smartfonów i aplikacji CREDO Detector. Za udział w zeszłorocznej 
edycji drużyna otrzymała podziękowania, dyplom i zaproszenie do udziału 
w warsztatach naukowych, które odbyły się w Krakowie. 

Małgorzata Dudek

Szkolny Klub Filmowy 
w kinie

Ostatnią środę lutego członkowie Szkolnego Klubu Filmowego spędzili 
w wągrowieckim kinie na projekcji filmu „Śnieżka i fantastyczna siódem-
ka”. Cykliczne spotkania młodych kinomanów mają na celu rozwijanie 
wrażliwości artystycznej, a także poznawanie dzieł filmowych. 

Tym razem obejrzeli przewrotną interpretację znanej z dzieciństwa baśni 
o Śnieżce i jej siedmiu towarzyszach. Wydaje się, że animacja to rodzaj filmu 
przeznaczony dla najmłodszych, tymczasem członkowie wycieczki mogli się 
przekonać, że niezależnie od wieku każdego może świetnie bawić. Co waż-
niejsze, znane motywy i postacie, odpowiednio zinterpretowane, poruszają 
ważne, współczesne zagadnienia. Śnieżka w tej wersji bowiem to nie tylko 
piękna księżniczka, ale także zwykła postać z ludzkimi wadami i defekta-
mi urody. Nie zabrakło nadprzyrodzonych mocy, magicznych przedmiotów 
i aury tajemniczości, a szczególną rolę odgrywały wyjątkowe czerwone pan-
tofelki. Przesłanie płynące z dużego ekranu było czytelne dla publiczności - 
prawdziwe piękno to piękno duszy.

                                                       Agnieszka Wasylewicz

Lekcja Adrianny

Adrianna Heigenbarth to uczennica klasy piątej, która jest pasjonat-
ką programowania. W ubiegłym roku uczestniczyła w projekcie „Skok do 
wiedzy - wykorzystanie matematyki w grach komputerowych”. 

Podczas tych zajęć zdobyła podstawowe umiejętności z zakresu progra-
mowania w programie Scratch. Obecnie Adrianna sama programuje swoje 
gry, a jedną z nich zaprezentowała podczas lekcji informatyki. Gra zręczno-
ściowa Złap mnie wywołała wiele pozytywnych emocji nie tylko w klasie Ady, 
ale również u uczniów ze starszych klas. Taka forma zajęć, kiedy to uczeń 
wciela się w rolę nauczyciela, spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony 
kolegów i koleżanek. Ada świetnie poradziła sobie w tej roli. Uczniowie chęt-
nie słuchali wskazówek koleżanki i korzystali z jej pomocy podczas realizacji 
projektu. 

Zachęcam kolejnych młodych programistów do tworzenia własnych gier 
i prezentowania ich podczas zajęć.

Anna Macioszek

Wyprawa do Afryki 
śladami Stasia i Nel

W kanonie lektur obowiązkowych znajduje się powieść Henryka Sien-
kiewicza „W pustyni i w puszczy”. Jest to książka w dorobku Sienkiewicza 
wyjątkowa – jedyna, jaką napisał dla dzieci i młodzieży, jedyna, do której 
robił notatki i jedyna, którą konsultował z… ośmioletnią dziewczynką!

By bliżej poznać autora i okoliczności powstania tej książki, klasa VI d, 
w ramach lekcji języka polskiego odwiedziła Muzeum Literackie Henryka 
Sienkiewicza w Poznaniu. Tam wzięła udział w niecodziennej, bo muzealnej 
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Tym razem spotkanie było poświęcone zmaganiom z zawiłościami i trud-
nościami naszego języka. Dzięki grze edukacyjnej uczniowie zdobyli wiado-
mości i posiedli umiejętności w atrakcyjnej formie.

Musieli rozwiązać zagadkę, szukając wskazówek ukrytych w różnych miej-
scach szkoły, a następnie zweryfikować efekty swej pracy w encyklopediach 
i słownikach. Okazało się to niełatwą sztuką!

Po wysiłku intelektualnym czekała na wszystkich uczta dla podniebienia - 
świeże pączki przy filiżance aromatycznej herbatki. W trakcie słodkiej prze-
kąski szóstoklasiści ćwiczyli dykcję, odczytując tzw. łamańce językowe, któ-
rych prawidłowa artykulacja w istocie może złamać niejeden język!

Agnieszka Wasylewicz

Finał wojewódzki

Zwycięstwo w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego i Rejonu Pil-
skiego zapewniło reprezentacji naszej szkoły udział w Finale Wojewódz-
kim w Halowej Piłce Nożnej w rozgrywkach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Finał rozegrany został 20 lutego w Opalenicy. Zespoły podzielono na dwie 
grupy, nam przyszło rywalizować ze szkołami z Opalenicy, Pępowa i Ostro-
wa. W grupie pomimo znacznego osłabienia (absencja chorobowa trzech 
podstawowych graczy) zremisowaliśmy ze szkołą z Ostrowa i ponieśliśmy 
porażki ze szkołami z Pępowa i Opalenicy.

W meczu o VII miejsce ulegliśmy zespołowi z SP 13 Poznań. Ostatecznie 
zajęliśmy VIII miejsce w województwie wielkopolskim. Obydwa zespoły 
z naszej grupy, czyli Opalenica i Ostrów, awansowały do półfinałów, wygrały 
je i walczyły o I miejsce.

Skład naszego zespołu: Marcel Gapiński, Szymon Głuszek, Szymon 
Gramza, Karol Korczak, Bartosz Malczewski, Alan Winiecki, Bartosz Wit-
kowski, Dawid Wojtkowiak.

Ze względu na absencję w finale nie uczestniczyli zawodnicy: Alan Andra-
ka, Dawid Bartkowiak i Kacper Połczyński.

Opiekun: Wiesław Sierzchuła

Turniej Strzelecki z okazji 
Powstania Wielkopolskiego

Tradycyjnie w piątek poprzedzający ferie zimowe w Szkole Podstawowej 
w Żelicach odbył się Turniej Strzelecki z okazji rocznicy Powstania Wielko-
polskiego. Była to czwarta edycja turnieju i po raz czwarty swą reprezentację 
wystawili skoccy uczniowie. Tym razem byli to ósmoklasiści: Rafał Jarzębow-
ski, Wiktoria Stożek, Bohdan Mazur i Kacper Połczyński. Po raz pierwszy swą 
drużynę wystawił też MOW z Antoniewa. Rywalizowano indywidualnie, ale 
też zbierając punkty dla drużyny, strzelając z wiatrówki do tarczy odległej 
o 10 metrów. Po obliczeniu punktów w kategorii szkół podstawowych nasza 
reprezentacja zajęła II miejsce. Na tej samej pozycji indywidualnie uplasował 
się Kacper Połczyński. Natomiast w rywalizacji szkół ponadpodstawowych 
zwyciężyła młodzież z Antoniewa, a indywidualnie II m. wystrzelał Emil Baran. 

Unikatowe zdjęcia naszej 
planety!

W lutym br. uczniowie Szkolnego Koła Astronomicznego „Antares” 
działającego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach 
uczestniczyli w 69 misji ogólnoświatowego projektu edukacyjnego orga-
nizowanego przez NASA o nazwie „EARTHKAM”.

Dla uczniów ze Skoków była to już 19 misja! Głównym celem tego projektu 
jest ukazanie piękna i wyjątkowości Ziemi oraz zwrócenie uwagi na zmiany 
jakie dokonują się na jej powierzchni z upływem czasu. To wspaniała lekcja 
geografii i wirtualna podróż do najdalszych zakątków planety. Zdjęcia (około 
250) powstają on-line za pośrednictwem kamery umieszczonej na Między-
narodowej Stacji Kosmicznej (ISS) i dzięki pomocy astronautów. Uczestnicy 
otrzymują kody i dostęp do specjalnego programu komputerowego, gdzie 
zlecają ISS wykonanie unikatowych obrazów podając wybrane miejsce, dzień 
i godzinę. 

Warto wiedzieć, że stacja krąży na orbicie okołoziemskiej 16 razy na dobę 
na wysokości 320 – 400 km nad powierzchnią Ziemi z prędkością 28 000 km/h. 

Na zajęciach kółka astronomicznego i na lekcjach geografii najciekawsze 
zdjęcia zostaną poddane analizie i opisowi. Powstanie z nich prezentacja 
multimedialna, która zostanie wysłana do NASA w podziękowaniu za uczest-
nictwo w projekcie.

Skład drużyny 69 misji: Marcin Andrzejewski, Kinga Kucharska, Dawid 
Laube, Marianna Lahuta, Szymon Serba, Krzysztof Stefan, Mateusz Siuch-
niński, Maria Wojtaś.

        
Opiekun koła: Małgorzata Dudek

Potyczki z językiem polskim

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego grupa szó-
stoklasistów popołudnie spędziła na „Spotkaniu literackim przy herbat-
ce”. Ideą tych cyklicznych zebrań jest zachęcenie młodzieży do obcowania 
z literaturą, dostrzeganie piękna literackich strof, a także pokazanie, że 
przy poezji i prozie można się świetnie bawić.
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   Warto podkreślić wielkie zaangażowanie organizatorów, na czele z pomy-
słodawcą i głównym sędzią zawodów panem Januszem Sieroniem.

Opiekun zawodników: Andrzej Surdyk

Turniej legend

 Zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych 25 lutego br. odbył się tur-
niej legend, który miał nieco inny charakter, gdyż brała w nim udział tylko 
jedna klasa. Została ona wcześniej podzielona na grupy, które przygotowały 
inscenizacje wylosowanych legend. Uczniowie brali udział w wielu konkuren-
cjach i zabawach, które miały na celu utrwalenie i uporządkowanie wiedzy 
dotyczącej legend polskich. Klasa bawiła się wspaniale, czego dowodem są 
zdjęcia zamieszczone na naszej stronie internetowej.

W. Grzegorzewska i B. Surdyk

 Tydzień Języka Ojczystego

W dniach 17-21 lutego 2020 roku w naszej szkole odbył się projekt 
edukacyjny pod hasłem „Język polski – kocham, szanuję, poznaję”. Dzia-
łania prowadzone były w ramach obchodów Tygodnia Języka Ojczystego, 
a koordynowane przez bibliotekarkę Lidię Eksler oraz nauczycieli: Wioletę 
Grzegorzewską, Danutę Kobus-Bogunię i Małgorzatę Zaganiaczyk. Celem 
naszego projektu było kształtowanie świadomości językowej młodego poko-
lenia Polaków, propagowanie dbałości o piękno języka ojczystego, rozwijanie 
wszystkich form wzbogacania zarówno słownictwa czynnego, jak i biernego.

W obchody włączyli się wszyscy poloniści, bibliotekarze, nauczyciele edu-
kacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcy świetlicy. Projekt realizowany był 
w ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych zgodnie z następującym pla-
nem:

PONIEDZIAŁEK
„Brzydkie słowa idą w las,
Poprawnej polszczyzny czas”
Konkurs plastyczny „Stop wulgaryzmom” lekcje plastyki oraz zaintereso-

wani uczniowie
„Kochaj, szanuj, odkrywaj POLSZCZYZNĘ” – konkurs na hasło promujące 

nasz język ojczysty – zainteresowani uczniowie
„Słowo malowane wyobraźnią” - kreatywna działalność dzieci klas I-III in-

spirowana słowem i kolorem
„Kto czyta, żyje wielokrotnie” - Czytaj polską literaturę - wystawa książek 

rodzimych pisarzy w bibliotece szkolnej. Doradztwo, rekomendacje czytel-
nicze

WTOREK
„Pięknie piszę – pióra w dłoń” - konkurs kaligraficzny dla uczniów klas 4-6 

– sala nr 10 po zajęciach lekcyjnych   
„Chodź na słówko” - prezentacja multimedialna  ukazująca piękno języka 

polskiego – sala 10, duża przerwa 11:45
„Zapraszamy do podróży z bohaterami książek”- rozwiń skrzydła z języ-

kiem polskim – spotkanie czytelnicze w bibliotece klasa IV
„Jak nie czytam, jak czytam”- Zacznij od ojczystego – spotkanie czytelnicze
„Z polszczyzną za pan brat” - Zabawy językiem polskim – warsztaty dla 

uczniów klas VII
ŚRODA
„Przysłowie prawdę Ci powie” - zabawy językowe dla uczniów klas 4-6 (bi-

blioteka szkolna - godz. 11:45, 12:55)
„Rozwiń skrzydła z językiem polskim”- spotkania czytelnicze w bibliotece 

szkolnej dla uczniów klas III
„Jestem Polakiem, Wielkopolaninem, Skoczaninem, dbam o popraw-

ność mojego języka ojczystego”- zabawy językiem polskim – warsztaty dla 
uczniów klas VII

„Język polski trudny czy łatwy?” - quizy, krzyżówki, kalambury – promocja 
poprawności językowej wśród uczniów klas VI

CZWARTEK
„Zielone światło dla kultury języka” - Wystawa prac konkursowych i tych 

powstałych podczas spotkań, warsztatów i zajęć projektowych promujących
Rozwiń skrzydła z językiem polskim – spotkania czytelnicze w bibliotece 

szkolnej dla uczniów klas II
Przysłowie prawdę Ci powie - zabawy językowe dla uczniów klas 4-6 (bi-

blioteka szkolna godz. 11:45, 12:55)
Potyczki z językiem polskim przy herbatce
PIĄTEK
21 lutego Dzień Języka Ojczystego
„Nade wszystko szanuj mowę ojczystą
Nie znać języka swego hańbą oczywistą”
Audycja radiowa „Mowa ojczysta” (pierwsza godzina lekcyjna)
Podsumowanie działań projektowych.
Różnorodność form pracy: warsztaty, konferencje, konkursy, quizy, te-

leturnieje, spotkania, prelekcje, lekcje biblioteczne, pozwalały na zaanga-
żowanie się i kreatywne działanie bardzo dużej liczby uczniów. W ramach 
happeningu na korytarzu szkoły umieszczone zostały plakaty pt. „Będę pi-
sać poprawnie – z ortografią na co dzień”, „Słowa, które warto ocalić od za-
pomnienia” oraz plansze utrwalające poprawność form językowych popular-
nych w naszej codziennej komunikacji.

21 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Podsumowując 
działania projektowe zaprezentowaliśmy prace plastyczne dzieci klas I-III, 
uczestników warsztatów świetlicowych pt. „Ilustracje ortograficzne”, rozda-
liśmy nagrody za udział w konkursie na hasło i plakat „Stop wulgaryzmom” – 
najciekawszą pracę wykonał Mateusz Grunwald z klasy VII a. Tego dnia odby-
ła się audycja radiowa, w której młodzież apelowała do swoich rówieśników 
o zachowanie czystości i poprawności języka ojczystego, bo „bez ojczystej 
mowy i historii, naród zamieni się w bezimienny kraj”.

W imieniu organizatorów dziękuję  nauczycielom, wychowawcom, biblio-
tekarkom, dzieciom i młodzieży za zaangażowanie w działania projektowe, 
apeluję o pielęgnowanie i szanowanie języka rodzimego nie tylko od święta, 
ale na co dzień, ze względu na jego bogactwo, różnorodność i piękno. Bądź-
my świadomymi użytkownikami języka ojczystego, dumnymi Polakami, któ-
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Zaprogramowani na gry
Ferie to czas odpoczynku i relaksu. Jak spędziliśmy ten czas zależało 

przede wszystkim od naszej pomysłowości i kreatywności. O większości 
atrakcji pisaliśmy już w poprzednim wydaniu Gazety, a także na naszej 
stronie internetowej. 

Każdy z nas ma swoje sposoby na to, aby jak najlepiej wykorzystać wolne 
chwile. Wielu młodych ludzi usiadło pewnie przed ekranem monitora i gra-
ło. „Programowanie w „Scratchu” to zajęcia, podczas których również posta-
wiliśmy na gry komputerowe. Jednak aby zagrać w gry, należało najpierw je 
stworzyć. Programowanie to ćwiczenia z logicznego myślenia i dlatego czas 
spędzony na układaniu kolejnych bloczków był tak samo ciekawy, jak granie. 
Samodzielne tworzenie gry to cenny bonus, który dostarcza wiele satysfakcji 
jeszcze przed rozpoczęciem właściwej rozgrywki. Podczas zajęć stworzyli-
śmy dwa programy: „Generator gwiazd” – gra na spostrzegawczość i refleks 
oraz „Kulkoklikacz” – gra zręcznościowa. 

W obecnych czasach umiejętność programowania to nie tylko nowy trend 
w technologii, lecz powszednia rzeczywistość. Praca ze Scretchem to dosko-
nała zabawa, która pomaga rozwijać praktyczne umiejętności. Dlatego za-
miast tylko grać, spróbuj też programować.

Anna Macioszek

Zima zuchów i harcerzy

Tegoroczna zima nie przypomina tych sprzed lat. Dodatnie tempera-
tury, deszcz zamiast śniegu, nie nastrajały pozytywnie na ferie. Mimo to 
zuchy z 17. Skockiej Gromady Zuchowej „SUPER PANDY” i harcerze z 7. 
Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE” wybrali się na tradycyjny zimowy 
biwak. Tym razem bazą naszego zimowiska była gościnna Szkoła Podstawo-
wa w Łagiewnikach Kościelnych koło Kiszkowa. Pierwszy dzień po rozloko-
waniu się w klasach upłynął na zajęciach sportowych i przygotowaniach do 
„biegu” patrolowego, podczas którego miały zostać zamknięte próby na ko-
lejne stopnie harcerskiego i zuchowego wtajemniczenia. Po kolacji i apelu 
przy blasku świec pośpiewaliśmy trochę. Następnego dnia odbył się wspo-
mniany już „bieg” patrolowy. Niestety z powodu bardzo kiepskiej pogody mu-
siał się on odbyć na terenie szkoły. O dziwo, po południu pogoda się poprawi-
ła na tyle, że mogliśmy udać się na spacer połączony ze zwiedzaniem wioski. 
Przewodnikiem był dyrektor szkoły, społecznik i regionalista pan Andrzej 
Szprywa, który przybliżył nam dawne dzieje, od osady służebnej z czasów 
piastowskich, po współczesność. Wielkie zainteresowanie wzbudziła sta-
ra lodownia, zwana kipą, umieszczona na wyspie. Na koniec odwiedziliśmy 
jeszcze regionalną izbę pamięci i ekspozycję dawnych maszyn rolniczych. Nie 
brakło też emocji wieczorem. Po pomyślnie zakończonym biegu patrolowym 
i zamknięciu próby harcerza do złożenia przyrzeczenia harcerskiego i obiet-
nicy zuchowej, dopuszczono kolejnych miłośników harcerstwa. Z kolei dru-
żynowa gromady zuchowej, druhna Magdalena Jeske, złożyła zobowiązanie 
instruktorskie. Po tych uroczystościach pośpiewaliśmy trochę i wieczornym 
kręgiem podsumowaliśmy zimowisko. Ostatni dzień to przede wszystkim 
prace porządkowe pod nadzorem pani Barbary Surdyk, która podczas biwa-
ku nadzorowała także kuchnię a w wolnych chwilach uczyła haftowania.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu zimowe-
go biwaku skockich zuchów i harcerzy, a było nas wszystkich 50 osób.

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

rzy pamiętają słowa Mikołaja Reja „A niechaj narodowie wżdy postronni zna-
ją, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.

Danuta Kobus-Bogunia

Walentynkowa Poczta

Jednym z najpopularniejszych walentynkowych zwyczajów, bez które-
go trudno sobie wyobrazić Dzień Zakochanych, jest niewątpliwie poczta 
walentynkowa. Dlatego też w naszej szkole, barwnie udekorowanej czer-
wonymi serduszkami i amorkami, Samorząd Uczniowski rozpoczął zbiera-
nie walentynkowych kartek, laurek i serduszek. Każdy kto chciał wyrazić 
uczucia wobec swojej sympatii, wrzucał kartkę do specjalnie przygotowa-
nej skrzynki. W dzień walentynek wyjątkowi posłańcy segregowali, roznosili 
i wręczali miłosną korespondencję. Nasze szkolne amorki, w które wcielili się 
Szymon Serba, Cyprian Wojtaszek oraz Alicja Rojtek, przygotowali dodat-
kową atrakcję. Pyszne, słodkie lizaczki w kształcie serduszek, którymi obda-
rowali całą społeczność szkolną. Dzień Zakochanych upłynął w atmosferze 
wszechobecnej radości, przyjaźni i miłości. Wieczorem w szkole odbyła się 
walentynkowa dyskoteka, gdzie w rytmach romantycznej muzyki bawili się 
uczniowie starszych klas.

Wioletta Molińska

Walentynkowo, 
dyskotekowo

 Jak spędzić czas w walentynkowe popołudnie? Najlepiej wspólnie się 
bawiąc. Dlatego podczas piątkowej dyskoteki nie zabrakło miłośników 
tańca i dobrej zabawy. DJ Kamil Świętek z klasy 6e jak zwykle stanął na 
wysokości zadania. Przygotowane przez niego muzyczne szlagiery i najnow-
sze przeboje nie pozwoliły podpierać ścian. Tańczący rozgrzewali parkiet do 
czerwoności, a w chwilach wytchnienia robili sobie „walentynkowe fotki” 
w specjalnie z tej okazji przygotowanej „fotoramce”. 

Organizatorami dyskoteki byli uczniowie klas: 7c i 7d wraz z wychowaw-
czyniami: Elżbietą Berendt i Barbarą Surdyk. Opiekę nad młodzieżą sprawo-
wali również: W. Grzegorzewska, M. Jeske i A. Surdyk.

Elżbieta Berendt
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Serce nie sługa….
 
O tym, że serce nie sługa mieli okazję przekonać się uczestnicy piątkowego spo-

tkania czytelniczego zorganizowanego przez skocką książnicę. W wieczór Św. Walen-
tego, 14 lutego, poznali oni historię miłości Stefci i Waldemara, guwernantki i ordynata, 
bohaterów utworu Heleny Mniszkówny pt. „Trędowata”. Walentynkowe czytanie roz-
począł najmłodszy uczestnik wieczornicy, który wspólnie z mamą przeniósł słuchaczy 
do majątku Słodkowce, miejsca                         
w którym rozgrywała się znacz-
na część powieści. Kolejne frag-
menty przytaczali zebranym 
miłośnicy głośnego czytania, 
a ich występy przeplatane były 
fragmentami ekranizacji dzieła                    
w reżyserii Jerzego Hoffma-
na, z niezapomnianymi rolami 
Elżbiety Starosteckiej i Leszka 
Teleszyńskiego. Wieczór pe-
łen wspomnień i wzruszeń do-
pełniły utwory muzyczne oraz 
wystawa grafiki autorstwa Sta-
nisława Grzegorzewskiego pt. 
„Miłość niejedno ma imię”.  

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania powyższego czytania oraz stworzenia w skoc-
kiej bibliotece niezapomnianej atmosfery i klimatu SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Sylwia Popadowska  

Ruchome święto 
z menopauzą

Nie klimakterium takie straszne, jak o nim mówią. Wiedząc jednakże, że przed owym stanem 
nie ma ucieczki, warto uczynić go szalonym. Wszak „po co bać się każdej zmarszczki, po cóż w lu-
stro patrzeć z lękiem? Po czterdziestce życie jest dopiero piękne…” Wiedzą o tym pogromczynie 
menopauzy, które nie dość, że ją oswoiły, to jeszcze zamieniły w hormonalną przygodę. 

Cztery wspaniałe aktorki: Elżbieta Jodłowska, Małgorzata Duda-Kozera, Joanna Jeżewska i Re-
nata Zarębska przyciągnęły niczym magnes, 29 lutego 2020, osiemsetosobową publiczność. W przy-
padającym co cztery lata dniu obchodzono w Skokach koncertowy dzień kobiet. Spektakl „Menopauzy szał” nadał mu „kosmicznego” wymiaru (z przestrzeni 
kosmicznej bohaterki wieczoru czerpały niezwykłą moc). Bawiły się znakomicie panie. Panowie śmielej niż zwykle obserwowali „początek nowego życia” swo-
ich dam. W roli „uwodziciela” Pameli sprawdził się wybrany spośród publiczności, Marek Zendlewicz. Tradycyjnie przedstawiciele dwóch pokoleń: Antoni Wi-
śniewski i Karol Kłos witali żeńską część publiczności, częstując tym razem bezkalorycznymi krówkami. „Trzeba nam takich terapii śmiechem” – dało się słyszeć 
po zakończeniu przedstawienia. Niechaj zatem kuracje na wesoło staną się konkurencją dla medycyny. 

Zdjęcia: Foteska Kinga Lubawa
Elżbieta Skrzypczak
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Zofia o BASI
Poznanie ambasadorki bohaterki książkowej - Basi - było marzeniem wielu  

czytelników. Dziecięce oczekiwania spełniły się 26 lutego 2020 r. Kilkudziesię-
cioosobowa grupa fanów dziewczynki najpierw zachwyciła się strojem jej twór-
czyni Zofii Staneckiej, a dalej z uwagą wysłuchała opowieści o powstaniu popular-
nej serii wydawniczej. Uczniowie dowiedzieli się o pisaniu piórem i komputerowo, 
o tym jak powstaje książka, kim jest ilustrator, a czym jest introligatornia, co to znaczy stopka 
redakcyjna, dlaczego wyobraźnia działa jak klucz oraz jak z wymyślacza i opowiadacza zmie-
nić się w pisarza. Cie-
kawostkami okazały 
się: wanna i samolot – 
jako miejsca pracy pi-
sarskiej i to, że wolny 
zawód wcale nie jest 
tożsamy z powolnością, 
a głowa jest jak garnek. 
Pani Zofia poczytała, 
złożyła kilkadziesiąt 
autografów i wypromo-
wała czytanie Basi tak 
bardzo, że i ze szkolnej, 
i publicznej biblioteki 
wypożyczono wszyst-
kie egzemplarze książ-
ki. Spotkanie autorskie 
zorganizowała Bibliote-
ka Publiczna MiG w Skokach.  

Elżbieta Skrzypczak
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Śpiąca Królewna i młodzi skoczanie
 

Drewniany patyk, wata, sztuczna włóczka, jutowy sznurek oraz skraw-
ki kolorowych materiałów to niektóre z surowców, które posłużyły mło-
dym skoczanom do stworzenia postaci z baśni o Śpiącej Królewnie. Inspi-
racją do tworzenia stała się natomiast historia autorstwa braci Grimm. 

Warsztaty teatralno – artystyczne, bo o nich mowa, odbyły się w sobot-
nie przedpołudnie, 29 lutego, w skockiej bibliotece. Nad pracą młodych arty-
stów czuwała i tajniki pracy lalkarza odkryła przed nimi aktorka, Magdalena 
Pawelec. Oprócz radości i wspaniałej zabawy jaką dała dzieciom i ich rodzi-
com praca nad lalkami, mieli oni również okazję poznać historię księżniczki 
Różyczki oraz opanować niełatwą sztukę animacji stworzoną postacią. 

Wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w pierwszych w tym roku warsz-
tatach serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że sobotnie spotkania z książką 
i nie tylko sprawiają ogromną frajdę zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Sylwia Popadowska

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki



Dotychczasowe rezultaty 
badań dworu szlacheckiego 
w Dzwonowie 

Prelekcje archeologa Marcina Krzepkowskiego gromadzą zawsze wier-
ne grono osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy nie tylko ze Skoków, 
ale też z Poznania i Gniezna. Tak było i tym razem. W poniedziałek, 17 lu-
tego 2020 r. odbyło się, zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników 
Miasta Skoki i Ziemi Skockiej, spotkanie zatytułowane „Kultura material-
na mieszkańców dworu szlacheckiego w Dzwonowie w świetle dotych-
czasowych badań archeologicznych”. Na wstępie zebrani dowiedzieli się, 
że wiedzę o życiu codziennym i kulturze materialnej szlachty XVI-XVIII wie-
ku można czerpać z różnych źródeł. Są to między innymi: pamiętniki i wspo-
mnienia, podręczniki i poradniki, ryciny, testamenty i inwentarze pośmiertne 
a także ilustracje dóbr. 

Następnie prelegent opowiedział, posiłkując się pokazem slajdów, o do-
tychczasowych rezultatach prac archeologicznych na terenie siedziby rodu 
Rogalińskich herbu Łodzia w Dzwonowie. Odkopano piwnice dworu oraz ów-
czesną piekarnię. Wśród znalezisk dominuje ceramika. Zdarzają się również 
elementy szklane. Są to przede wszystkim ułomki naczyń codziennego jak 
również odświętnego użytku. Można by z nich zrekonstruować dzbany, misy, 
karafki, kufle, etc. Wiele jest również fragmentów kafli. Widząc je można so-
bie wyobrazić niezwykłą urodę ówczesnych pieców kaflowych, które często 
były ozdobą dworskich pomieszczeń. Licznie występują także drobne mone-
ty. Najstarsze z nich to denary brandenburskie z 2. połowy XIII wieku. Znale-
ziono również niewielkie fragmenty dewocjonaliów i biżuterii.

Duże zainteresowanie wzbudziły przybory krawieckie - sporej grubości 
igła i naparstek. Wspólnymi siłami próbowano rozwiązać zagadkę, dlacze-
go ucho igielne zakończone jest tu malutkim wyrostkiem. Padła propozycja, 
że być może dzięki niemu igła stabilniej opierała się o naparstek i tym samym 
lżejsze było jej przekłuwanie przez grubą tkaninę lub nawet skórę. 

Prawdziwą niespodzianką okazało się niezwykłe znalezisko, o którym je-
den z obecnych słuchaczy, Krzysztof Jurasz, powiedział: 

„Moja żona Barbara jest zamiłowaną grzybiarką i ma odruch wypatrywania 
wokół siebie nawet poza sezonem grzybowym (śmiech).

Mieszkamy w Sławicy, skąd lubimy robić sobie piesze wyprawy po Pusz-
czy „Zielonka”. Jedną z naszych tras jest dziewięciokilometrowy spacer tra-
są okrążającą Jezioro Dzwonowskie. Oczywiście znamy historię Dzwonowa. 
Tak się złożyło, że bratanek kupił przed laty ten kawałek ziemi, na której sta-
ła siedziba Dobrogosta a obecnie prowadzi prace pan Marcin Krzepkowski. 
Może dlatego żona bardziej uważnie patrzy w tym miejscu pod nogi… Żelazne 
strzemię znalazła na zoranym polu, w miejscu, gdzie były domy miasta Dzwo-
nowa, mniej więcej na wysokości cmentarza. Strzemię leżało tuż obok drogi 
biegnącej skrajem pola, inaczej by go nie zauważyła”. 

Wstępnie Marcin Krzepkowski oszacował jego wiek na późne średniowie-
cze. 

Prelegent, odpowiadając na pytanie o dalsze prace na polach dzwonow-
skich, powiedział, że latem badania będą one kontynuowane. Wezmą w nich 
udział dotychczasowi specjaliści oraz studenci. Tym razem wśród nich znajdą 
się również studenci aż z Kanady, USA i Australii. Będzie to polowa szkoła 

antropologii, w której nauczą się badać cmentarzyska i analizować szczątki.
Na zakończenie sezonu wykopaliskowego odbędą się tradycyjne „Spotka-

nia dzwonowskie”, na które już teraz archeolog zaprosił wszystkich zainte-
resowanych. Zostaną one zorganizowane najprawdopodobniej 27 września 
br., czyli w sobotę poprzedzającą dzień św. Michała, patrona nieistniejącego 
kościoła w Dzwonowie. 

Zapraszam Państwa do odwiedzenia na Facebooku profilu naszego Towa-
rzystwa oraz stronę gminy, gdzie zamieszczamy więcej zdjęć z prelekcji.

Iwona Migasiewicz
Zdjęcia: Adam Mroziński, Krzysztof Jurasz

Zebranie sprawozdawcze 
OSP Skoki

 W sobotę 29 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumo-
wujące działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach w 2019 r. Jak 
co roku przy tej okazji sala OSP wypełniła się do ostatniego miejsca, co 
jest budujące na kolejne lata. Wydarzenie to uświetnili znamienici goście, 
którzy tego dnia odpowiedzieli na zaproszenie i tak w zebraniu uczestni-
czyli:

- druh Andrzej Woźnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Wągrowcu,

- st. bryg. Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu,
- pan Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki,
- pan Grzegorz Bałdyga – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ko-

munikacji Rady Powiatu,
- pan Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki,
- pan Zbigniew Kujawa – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki wraz 

z radnymi: panem Markiem Grzegorzewskim, panem Zbigniewem Kubickim 
oraz druhem Piotrem Wiśniewskim,

- pan Janusz Woźniak – Prezes Stowarzyszenia „Dolina Wełny”,
- pani Kinga Pilna – Inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej. 
Podsumowania dokonał druh Piotr Kaczmarek – Prezes OSP Skoki, który 

w formie prezentacji multimedialnej przedstawił działalność w minionym ro-
ku. Druhowie OSP Skoki w 2019 roku wyjeżdżali do 143 akcji ratowniczo-ga-
śniczych niosąc pomoc potrzebującym. Oprócz działalności typowo ratowni-
czej OSP Skoki prowadzi również działalność prewencyjną dla mieszkańców 
miasta i gminy Skoki. 

Chlubą OSP Skoki jest Orkiestra Dęta, która wielokrotnie umila czas muzy-
ką podczas różnych świąt państwowych, kościelnych, a także lokalnych wyda-
rzeń. Członkowie Orkiestry to amatorzy, którzy poświęcają swój wolny czas 
na próby zarówno te sekcyjne, jak również zgrywające cały zespół. 

Zebranie sprawozdawcze to także doskonały czas na wręczenie odznaczeń 
i wyróżnień dla druhów. Podczas zebrania odznaką „Strażak Wzorowy” od-
znaczeni zostali:

druh Robert Baranowski, 
druh Radosław Kramer, 
druh Michał Rogal,
druh Marek Michalak, 
druh Karol Nowak,
druh Adam Świętek,

Skockie
stowarzyszenia
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Odznaczonym druhom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego zapału 
do niesienia pomocy potrzebującym. 

Na 2020 r. druhowie ze skockiej jednostki wyznaczyli sobie wiele zadań 
i przedsięwzięć do realizacji, które przyczynią się do podniesienia poziomu 
działalności zarówno tej ratowniczej, jak i kulturalno-oświatowej. 

opracowanie: OSP Skoki (PK)

Bracia Kurkowi 
podsumowali działalność 
i uchwalili plany na rok 2020 

Odśpiewaniem Hymnu Brackiego rozpoczęło się 22 lutego zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze skockiego Bractwa Kurkowego. Po sprawach 
organizacyjnych związanych z ustaleniem quorum i porządkiem obrad 
oraz wyborem przewodniczącego i sekretarza obrad uczestnicy zostali 
obdarowani materiałami pamiątkowymi. Z kolei przyjęto przedstawione 
przez Prezesa i Wiceprezesa sprawozdania z pracy Zarządu oraz Rady Brac-
twa, a następnie sprawozdania z działalności Skarbnika i stanu finansowego 
Bractwa. Część sprawozdawczą zamknęły sprawozdania: z działalności Ko-
misji Rewizyjnej oraz z działalności 
Sądu Organizacyjnego.

Wszystkie te sprawozdania w re-
zultacie przeprowadzonego głoso-
wania przyjęte zostały bez zastrze-
żeń i jednogłośnie akceptowano 
działalność organów statutowych 
Bractwa i udzielono im absoluto-
rium za rok 2019.

W dalszej części zebrania dokona-
no wyboru 4 członków Komisji Kla-
syfikacyjnej na kadencję 2020-2024 
oraz 4 delegatów i 1 rezerwowego 
na Zjazd Zjednoczenia KBSRP.

Po tej części sprawozdawczo-wy-
borczej uchwalono preliminarz bu-
dżetowy oraz plan pracy Bractwa na 
rok 2020, a na zakończenie uczest-
nicy zasiedli do wspólnego posiłku, 
w trakcie którego w luźnej formie 
prowadzono rozmowy o tematyce 
towarzyskiej.

 Stanisław Grzegorzewski
    

   

MIGAWKI 
Z ŻYCIA EMERYTÓW
Emerycki Podkoziołek i nie tylko!

W sobotę 22 lutego na tradycyjnym „Podkoziołku” spotkali się członko-
wie Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dzięki 
uprzejmości kierownictwa Biblioteki Gminnej sala przy ul. Ciastowicza już 
przed godziną 17:00 zapełniła się miłośnikami tańca i wspólnego spędzania 
czasu, a o godzinie 17:00 „maestro Antonio”, skądinąd sławny z powiedzonka 
„nie ma paska klinowego” Antoni Wiśniewski, „rozpoczął granie”. Popłynęły 
więc ulubione melodie, w tym wiele znanych z czasów, gdy nasi obecni tan-
cerze byli „nieco młodsi”, a mówiąc wprost, z czasów gdy byli w wieku swych 
dzieci i wnuków. Melodie te wywoływały też wspomnienia i rozmowy o zda-
rzeniach, które wg słów piosenki „nigdy już nie wrócą, a jeśli nawet wrócą, to 
tylko we śnie”.

 Były też tradycyjne toasty w większym i mniejszym gronie, spośród któ-
rych jeden zaabsorbował wszystkich. Był to toast za zdrowie koleżanek świę-
tujących „najwięcej wiosen”: Haliny Bejma, Ireny Małeckiej i Marianny Dudek. 
Na cześć „seniorek” mistrz Antonio zaintonował podchwycone przez wszyst-
kich „100 lat”, po którym dedykował okolicznościowy taniec dla „Jubilatek”.  

Bawiono się doskonale, tak, że o wyznaczonej na zakończenie zabawy go-
dzinie 23:00 „bractwo” nie chciało się rozejść. Na szczęście „Antonio” nie dał 
się długo prosić i o akademicki kwadrans przedłużył granie.

Ale że nie „samym graniem i tańcem emeryt żyje”, nie możemy nie wspo-
mnieć i o innych działaniach Zarządu i działaniach samych członków Związ-
ku, a możliwości ku temu było co nie miara. Ograniczając się tylko do lutego, 
poszukujący wrażeń nasi „emeryci”  skorzystali z organizowanej przez Zarząd 
„wyprawy” do Term w Tarnowie Podgórnym oraz z udziału w organizowa-
nych przez Samorząd Gminny wyjazdów do Aquaparku w Wągrowcu. Mogli 
też uczestniczyć w organizowanych przez Burmistrza i Stowarzyszenie „Tę-
cza” wykładach na temat „Profilaktyki żywienia” oraz programach „Twój Czas 
– zajęcia dla osób starszych i opiekunów” i w programie „Rozwój kompetencji 
cyfrowych”. 

                       Edmund Lubawy
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„Bezpieczne życie seniorów” i nie tylko
      
„Bezpieczne życie seniorów” i nie tylko
„Bezpieczne życie emerytów”, pod takim hasłem funkcjonariusze Komen-

dy Powiatowej Policji w Wągrowcu 3 marca zorganizowali popartą udoku-
mentowanymi wizualnie przykładami pogadankę - prelekcję dla ponad 100 
członków skockiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
W trakcie tego spotkania nasi „emeryci” na przykładach wziętych z życia do-
wiedzieli się jak różnego typu cwaniacy i amatorzy łatwych zysków wykorzy-
stują naiwność i dobrą wiarę seniorów i okradają ich niejednokrotnie z do-
robku całego życia. Skoccy „seniorzy” dowiedzieli się też jak takich oszustw 
unikać i jak się zachować w takich sytuacjach.

W trakcie spotkania policjanci poruszyli też problem bezpieczeństwa na 
drodze publicznej. Na przykładach pokazali jak się zachować na przejściach 
dla pieszych, jak poruszać się jadąc rowerem i jak dbać o własne bezpieczeń-
stwo i o bezpieczeństwo innych osób. Zrozumieli też, że światełka odbla-
skowe, w które winien zaopatrzyć się każdy poruszający się po drodze poza 
terenem niezabudowanym przyczyniają się do tego, że 
przechodzeń i rowerzysta są widoczni dla kierowcy i mogą 
uratować im zdrowie, czy nawet życie. 

Równie pożyteczna była wizyta na zebraniu Inspektora 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach Marianny Grzegorczuk, 
która zaoferowała członkom udział w organizowanym 
przez Urząd, przy wykorzystaniu środków unijnych, pro-
gramie pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych”. Zaintereso-
wani udziałem już w trakcie zebrania, bo wszystko to mia-
ło miejsce w trakcie comiesięcznego zebrania Oddziału w 
Restauracji „Moraś”, zgłosili swój udział w tym programie.

W kolejnej części zebrania przystąpiono do omówienia 
spraw dot. działalności Związku, ale na wstępie uroczyście 
złożono życzenia i gratulacje niezwykłej Jubilatce, bo ob-
chodzącej 90 Jubileusz Urodzin - Seniorce Irenie Małec-
kiej. Członkowie Zarządu Panią Irenę obdarowali koszem 
prezentów, a koleżanki i koledzy zaintonowali głośne i dłu-

gie „Sto lat”.  Pani Irena z kolei obdarowała wszystkich Jubileuszowymi cu-
kierkami. 

W tym miejscu z przyjemnością odnotowuję, że obecna Jubilatka mimo 
swego pracowitego i niełatwego życia – pracując w Zakładach Roszarniczych 
„LINUM” w Sławie Wlkp. i w Zakładach „POMET” w Poznaniu - wychowa-
ła czworo dzieci, a obecnie cieszy się posiadaniem dziewięciu wnucząt, sie-
demnastu prawnucząt i jednej praprawnuczki. Od 1984 roku jest członkiem 
Związku Emerytów i członkiem Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa”. 
Jest niezwykle żywotna, uczestniczy we wszelkich przedsięwzięciach orga-
nizowanych przez oba te podmioty i cieszy się uznaniem i szacunkiem kole-
żanek i kolegów.

Po tym miłym akcencie powitano nowych członków Oddziału, który aktu-
alnie liczy 244 członków. Omówiono problem składek oraz odpłatności za 
udział w wyjazdach organizowanych przez Zarząd, ogłoszono  kolejny wyjazd 
na Termy do Tarnowa Podgórnego oraz poinformowano o możliwości wyjaz-
du na kilkudniowy pobyt w Busku Zdroju.

       
Edmund Lubawy
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Złote Medale dla Skoczan zdobyli:
- Oskar Nowak - w rzucie lotką,
- Krystian Paprotny - w rzutach karnych,
- Oliwia Dolińska - w wędkowaniu kobiet, 
- Stanisław Pohl - w wędkowaniu mężczyzn,
- Michał Cwojdziński - w „spacerze farmera”.
Srebrne Medale wywalczyli:
- Mirosław Piechocki (towarzyszył zespołowi i występował w jego skła-

dzie) - w podnoszeniu ciężarka mężczyzn,
- Grażyna Lubawa - w podnoszeniu ciężarka kobiet,
- Wiktoria Marten - w rzucie lotką kobiet,
- Kinga Piątek - w wieloboju rekreacyjnym, 
- Mateusz Dudziak - w rzutach karnych, 
- Paulina Kośnicka - w wędkowaniu,
- Paulina Soroka - w rzucie do celu kobiet,

Sport, turystyka, rekreacja

 
   W poniedziałek 2 marca na orliku w Skokach odbyła się trzecia konsulta-
cja kadry Powiatu Wągrowieckiego chłopców z rocznika 2010. Zaprosze-
ni zostali zawodnicy wyróżniający się w swoich zespołach. Mali piłkarze 
wzięli udział w treningu oraz w grze selekcyjnej mającej na celu wyłonienie 
zespołu, który będzie brał udział w meczach z kadrami ościennych powiatów. 
Prezentowany przez zawodników poziom stał na bardzo wysokim poziomie, 
co wróży kadrze powiatu wągrowieckiego duże sukcesy. Powołani zawodni-
cy: Jakub Wesela, Mikolaj Nowicki, Mateusz Nowak, Oliwier Walkowiak, Mi-
chał Meller (wszyscy Nielba Wągrowiec); Wojciech Maćkowiak, Tomasz So-
snowski, Jakub Szarzyński, Dominik Fórmaniak (wszyscy LPFA Skoki); Alan 
Piechnik (Calcio Wągrowiec); Filip Pachowicz, Piotr Nowak (LPFA Wągro-
wiec); Franciszek Duda (Sokół Damasławek); Jakub Szymański, Antoni Nie-
wiadomy (Goool Wągrowiec); Eryk Nadworny (Wełna Skoki). Dla zawodni-
ków jest to szansa dostać się do kadry Województwa Wielkopolskiego, która 
zostanie powołana we wrześniu 2020 roku. Kadrę Powiatu Wągrowieckiego 
prowadzi Trener Marcin Bejma. Dzięki uprzejmości UMiG w Skokach trening 
odbył się na boisku Orlik przy ul. Rogozińskiej. 

Rafał Kędziora

XVII Powiatowa Zimowa 
Spartakiada LZS

16 lutego w Wapnie odbyła się XVII Powiatowa Zimowa Spartakiada 
LZS. Na Spartakiadzie tej Miasto i Gminę Skoki reprezentowała młodzież 
z Państwowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie 
pod opieką wychowawczyń Krystyny Brzózki i Grażyny Lubawej oraz Mi-
rosława Piechockiego.

Nasza reprezentacja zdobyła łącznie 16 medali, w tym: 5 złotych, 8 srebr-
nych i 3 brązowe.

Kadra Powiatu trenuje w Skokach
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Zajęcia brydża sportowego 
Styczeń - Luty 2020

W styczniu nastąpiło podsumowanie działalności brydżowej w naszej 
gminie. Na poczęstunek noworoczny przybyli seniorzy, a także grupa mło-
dzieży z naszej sekcji. Było wiele wspomnień z najciekawszych zajęć, ana-
liza problemów rozgrywkowych i licytacyjnych, oraz na zakończenie tur-
niej na 8 par. 

Od nowego roku nie zmieniają się terminy spotkań w grupach. I tak dzieci 
ze szkoły podstawowej mają zajęcia w środy i czwartki w godzinach 14:55 – 
16:30 a seniorzy w czwartek od godziny 17:00 do 20:30.

Grupa szkolna podzielona jest na dwa zespoły w zależności od wieku i za-
awansowania gry. Do seniorów dołączyły 3 osoby, w tym dwie po zakończeniu 
edukacji w gimnazjum. W połowie lutego zorganizowaliśmy spotkanie z oka-
zji trzeciej rocznicy istnienia sekcji brydżowej Trefelek Skoki. Warto wspo-
mnieć o coraz większym zainteresowaniu tym sportem, i możliwości spędza-
nia czasu przy zielonym stoliku. Nasi seniorzy już dość regularnie uczestniczą 
w turniejach okręgowych na terenie woj. wielkopolskiego. 

Spore sukcesy odnosimy w rywalizacji z seniorami z zaprzyjaźnionych 
ośrodków.

Na mojej stronie (brydż skocki), można znaleźć wyniki naszych turniejów 
oraz aktualności brydżowe.

Grzegorz Samol

XXII Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS
   

   Startujące 23 lutego w Chodzieży na Mistrzostwach Rejonu Pilskiego LZS Mistrzynie Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej -  Skoczanki:  
Kamila Fredrych, Dominika Szczepaniak, Kamila Brzeszczyńska, Daria Antczak, Aleksandra Piguła i Honorata Starszak pokonały rywalizujące zespoły 
i zostały Mistrzyniami Rejonu Pilskiego. Tytuł Mistrzowski naszej reprezentacji zapewniły zwycięskie mecze z reprezentacjami:

- powiatu pilskiego - wynik 2 : 0;
- powiatu chodzieskiego - wynik 2 : 0;
- powiatu szamotulskiego - wynik 2 : 0. 
Tym samym nasze zawodniczki reprezentowały 

Okręg Pilski na XXII Zimowej Spartakiadzie LZS Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, której mecze finałowe  
w piłce siatkowej w kategorii mężczyzn i kobiet ro-
zegrano 1 marca w Gołańczy. Ostatecznie Skoczanki 
zdobywając 25 punktów uplasowały się na 2. miejscu  
i zostały Wicemistrzyniami Województwa Wielkopol-
skiego.

 Tytuł Mistrza Wielkopolski w Piłce Siatkowej Męż-
czyzn, uzyskując 40 punktów, zdobyli siatkarze z Wą-
growca. W odbywanych równolegle w Wągrowcu me-
czach finałowych w piłce nożnej zespół z Wągrowca 
wywalczył 20 punktów i uplasował się na miejscu 5.   

W tym samym dniu w Wągrowcu odbywały się też 
zawody w konkurencjach indywidualnych, w których 
zawodnicy z powiatu wągrowieckiego zdobyli 2 zło-
te medale oraz 3 medale srebrne – w tym 1 w ramach 
Konkursu wiedzy o LZS „powiatowi przysporzył” Miro-
sław Piechocki i 2 medale brązowe.

Podsumowując temat chciałbym zaznaczyć, że 
w klasyfikacji generalnej powiat wągrowiecki zdobył 
217 punktów i zyskał tytuł Mistrza Wielkopolski, a do 
sumy punktów 36 punktami „dołożyła się” reprezenta-
cja Miasta i Gminy Skoki.   

W klasyfikacji tej uczestniczyło 18 powiatów, spo-
śród których drugie miejsce zdobył powiat Ostrów Wl-
kp., a trzecie powiat pilski.

Puchary i nagrody zwycięzcom wręczali Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skokach Zbigniew Kujawa i Przewodniczą-
cy Wojewódzkiej Rady LZS Tadeusz Tomaszewski.

Na podstawie relacji Mirosława Piechockiego
        Edmund Lubawy

- Maciej Borowski - w rzucie do celu mężczyzn.      
Brązowe Medale zdobyli:
- Krystyna Brzózka - w podnoszeniu ciężarka kobiet,
- Miłosz Karb - w wędkowaniu
oraz drużyna w składzie: Michał Cwojdziński, Bartosz Kantorski i Alan We-

kwert - w przeciąganiu liny.
W klasyfikacji generalnej zdobywając 179 punktów wygrała Gmina Wą-

growiec. Na drugim miejscu z 143 punktami uplasowała się drużyna Miasta 
i Gminy Skoki, a na trzecim z 90 punktami drużyna reprezentująca Gminę 
Wapno. Kolejne miejsca zajęły: czwarte z 47 punktami drużyna Miasta i Gmi-
ny Gołańcz i piąte z 5 punktami drużyna Miasta Wągrowiec.

       
Edmund Lubawy   
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My będziemy o nich mogli poinformować dopiero w kwietniowym wyda-
niu „Wiadomości”.

Dlatego dzisiaj przypominamy, że rundę jesienną nasza drużyna zakończy-
ła 16 listopada ur. meczem wyjazdowym z „GLKS” Wysoka – wyjazd ten za-
kończył się przegraną Skoczan wynikiem 4 : 0 i ostatecznie zadecydował o jej 
klasyfikacji na 10. miejscu Tabeli V Ligi I Grupy Wielkopolskiej.

Po tym spotkaniu nastąpiła przerwa w rozgrywkach, a zarazem nastąpił 
okres ferii dla zawodników, który trwał do 17 stycznia br. W tym też czasie - 
10 stycznia zawodnicy wraz z młodszymi kolegami z drużyn młodzieżowych 
oraz trenerami, członkami Zarządu, działaczami i sponsorami oraz przedsta-
wicielami Samorządu Gminy spotkali się na „Wieczorze Noworocznym” w Re-
stauracji „Moraś”.

Od wspomnianego 17 stycznia piłkarze uczestniczą w treningach „pod 
okiem” trenera Andrzeja Ostańskiego. Rozegrano też 6 meczy kontrolnych, 
w tym wygrany z wynikiem 5 : 0, na boisku w Wągrowcu z „Iskrą” Wyszyny. 
Tutaj bramki dla „Wełny” zdobyli: 3 Błażej Rajewski oraz Błażej Gebler i Ro-
bert Ludowicz po 1. Kolejne mecze rozegrano w Gnieźnie. Pierwszy mecz 
z liderem Pilskiej Klasy Okręgowej „Polonią” Chodzież zakończył się remisem 
z wynikiem 2 : 2, a gole dla „Wełny” zdobyli Miłosz Graczyk i Dawid Szadziul. 
Następne spotkanie z „Koroną” Stróżewo przyniosło też kolejną wygraną 
Skoczan, jego wynik na 3 : 2 dla „Wełny” ustalili Miłosz Graczyk – zdobywca 
2 bramek i Robert Ludowicz - strzelec 1 bramki. 

Spotkanie z drużyną „Lechita” Kłecko zakończyło się remisem z wynikiem 
2 : 2, a bramki dla „Wełny” zaliczyli Radosław Modlibowski i Jakub Ślósarczyk. 
Ostatni sparing w Gnieźnie rozegrany 7 marca z „Sokołem” Mieścisko zakoń-
czył się wynikiem 5:2 a strzelcami bramek dla Skoczan byli: Radosław Modli-
bowski, Jakub Ślósarczyk, Błażej Rajewski, Bartosz Nitzke, Miłosz Graczyk.  

Spotkania kontrolne w Gnieźnie „urozmaicił” mecz na boisku we Wrześni, 
w którym rywalem „Wełny” była drużyna „Wiktorii” Września. Mecz ten za-
kończył się przegraną Skoczan z wynikiem 0 : 5.

Zgodnie z niepełnym jeszcze Terminarzem rozgrywek swój pierwszy mecz 
sezonu zawodnicy „Wełny” rozegrają 14 marca na wyjeździe, a jej rywalem 
będą piłkarze „Noteci” Czarnków.  

     Edmund Lubawy

        

Turnieje Piłkarskie 
KS Wełna Skoki

Podczas weekendów w styczniu i lutym w skockiej Hali sportowej od-
były się Turnieje Piłkarskie dla następujących grup wiekowych: Skrzaty, 
Żaki, Młodziki, Orliki. Organizatorem Turniejów był Klub Sportowy Weł-
na Skoki. Do sportowej rywalizacji zaproszono kolegów z zespołów takich 
jak: Sokół Mieścisko, AP Calcio Wągrowiec, UKS Zdziechowa, Gool Wą-
growiec, PPS Junior Koziegłowy, SSNC Meblorz Swarzędz, UKS Salezjanie 
Poznań, AP Reissa Szamocin, Canarinhos Skórzewo, UKS Football Acade-
my Ostrów Wlkp. 

Turnieje rozegrano na zasadzie każdy z każdym. Wszystkie spotkania przy-
niosły wiele pozytywnych emocji i wspaniałych bramek. Rywalizacja i sporto-
we zacięcie młodych piłkarzy było godne podziwu. Nie zabrakło także uśmie-
chu i dobrej zabawy.

Organizatorzy dziękują za zaangażowanie trenerów, rodziców, a szczegól-
ne podziękowania dla kierowniczek poszczególnych drużyn!!!

Turnieje zostały zrealizowane w ramach zadania publicznego z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn: „Organizacja zajęć spor-
towych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przedsięwzięć sportowych 
i rekreacyjnych” zadanie jest całoroczne, a kwota dofinansowania z budżetu 
Gminy Skoki wynosi 155 000,00 zł.

Kinga Pilna

„Wełna” na boiskach V Ligi
Gdy obecny numer „Wiadomości Skockich” trafi do rąk czytelnika, 

pierwsza drużyna naszej „Wełny” będzie miała już za sobą co najmniej 
dwa mecze rundy wiosennej 2020 roku. O ich wynikach wierni kibice 
uczestniczący w rozgrywkach będą na bieżąco prowadzić rozmowy, a in-
teresujący się sportem mieszkańcy dowiedzą się z prasy cotygodniowej. 

Sport, turystyka, rekreacja
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Z historii ziemi skockiej

Na scenie widzimy i dzisiaj po niemal 17 latach podziwia-
my 9 wspaniałych dziewczyn, które pokonując tremę zde-
cydowały się na udział w programie i po serii prób i przygo-
towań, częstokroć z udziałem rodziny współpracującej przy 
wyborze stroju i makijażu, poddały się ocenie jury i publicz-
ności. Wszystkie nasze kandydatki do tytułu Miss były pięk-
ne, wszystkie też zgodnie z prawami młodości miały piękne 
marzenia oraz swych adoratorów, sympatyków i zwolenni-
ków, lecz zgodnie z regułą zwyciężczynią mogła zostać tyl-
ko jedna. 

W tym przypadku, a dowiadujemy się o tym przeglądając 
stronę tytułową „Wiadomości Skockich” z miesiąca czerwca 
2003 r., tytuł „Miss Nastolatek” zdobyła Ania Kobryś, która 
scenę opuszczała w Koronie Miss i z nagrodą w postaci ro-
weru wręczonego przez Burmistrza Tadeusza Kłosa.

Oprócz 9 „bohaterek” programu, na scenie widzimy też 
młodszego o 17 lat, występującego w charakterze prezen-
tera i członka jury Pawła Białego.

Nie wiemy jak potoczyły się losy naszych dziewczyn. 
Upływ czasu sprawił, że zapewne niektóre z nich zmieniły 
miejsce zamieszkania, wiele natomiast zmieniło też stan cy-
wilny i obecnie, występując w roli swych ówczesnych mam 
i opiekunek przygotowują „swe pociechy”, które podobnie 
jak one wówczas, mają swe pragnienia i marzenia, do doro-
słego życia.

Przy okazji niniejszej publikacji pozdrawiamy wszyst-
kie nasze bohaterki oraz całą ówczesną publiczność, która 
w dniach 14 i 15 czerwca 2003 r. bawiła się na Dniach Mia-
sta i Gminy Skoki. 

   Edmund Lubawy

CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?
SKOKI i SKOCZANIE w starym obiektywie

31Marzec 2020

Za sprawą prezentowanej dzisiaj fotografii wracamy do roku 2003 i wspominamy program ówczesnych Dni Miasta i Gminy Skoki, którego jedną 
z atrakcji był wybór Miss Nastolatek.



Kupując pieczywo wybieraj to, które nie jest zapakowane w folię. 
Bułki i chleb możesz pakować do płóciennego, czystego woreczka. 

Słodkie wypieki np. drożdżówki czy pączki pakuj do własnego opakowania wielokrotnego użytku. OWOCE 
I WARZYWA

Owoce lub warzywa i tak w domu myjesz lub obierasz ze skórek, 

więc nie ma znaczenia, czy zapakujesz do jednego woreczka 

płóciennego lub torby zakupowej razem jabłka i gruszki 

czy marchew i buraki. 

Zamiast cienkich foliówek 
używaj woreczków wielokrotnego użytku 

zrobionych np. ze starych 
firanek lub obrusów.

PRODUKTY 

SYPKIE 

Przynoś własne opakowania do mięsa i wędlin i poproś 

sprzedawcę na stoisku, aby do niego włożył kupowane 

produkty. Etykiety cenowe naklejone na tworzywo nie zostawiają śladów. 

MIĘSO I WĘDLINYSURÓWKI I SAŁATKI

PIECZYWO

JAK TO ZMIENIĆ?

MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY SKOKI!  W 2019 ROKU 
WYPRODUKOWALIŚMY WSPÓLNIE PONAD 3 000 TON ŚMIECI 
- CZYLI 3 MILIONY KILOGRAMÓW ODPADÓW!

MAMY CEL -
MNIEJ ŚMIECI W 2020 ROKU! 

KUPUJ BEZ FOLII 

Przekonuj znajomych, sąsiadów i sprzedawców w sklepach do zmiany podejścia do opakowań! 

NAMAWIAJ INNYCH!


