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ORKIESTRA NA FALI

Są takie chwile, które pozwalają nam wierzyć, że świat potrafi być pełen 
życzliwości i dobra. Dla tych momentów warto żyć, działać i być.

Po raz osiemnasty zagraliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 
W roku naszej pełnoletności obraliśmy w pełni dojrzały kurs na pomaganie. 
Z wiatrem w żaglach i wieloma rękoma na pokładzie zebraliśmy 58 531,37 PLN 
plus walutę obcą. Taką kwotę sztab 1072 wpłacił w poznańskim mBanku na 
konto Fundacji WOŚP, 13 stycznia 2020 o godzinie 2:14.

ROZPOCZĘLIŚMY NA SPORTOWO

Wśród towarzyszących Finałowi wydarzeń sportowych na terenie Miasta 
i Gminy Skoki odbyły się następujące:

• Sportowy maraton zorganizowany przez trenerów: Joannę Tomczak, 
Mirosława Duszyńskiego, Tomasza Jarzembowskiego oraz Stowarzy-
szenie Edukacyjne TĘCZA.

• Wielkoorkiestrowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem 9 drużyn zorga-
nizowali Wiesław Sierzchuła i Hanna Węglewska.

• Marsz po zdrowie wokół jeziora Budziszewskiego, któremu przewodni-
czyła Karolina Stefaniak.

• WOŚPowe Targowisko ze słodkim drugim śniadaniem, muzyką i quizem 
edukacyjnym przygotowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki - Ta-
deusza Kłosa wespół z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

• Centrum spotkań TWRID ALIA zaprosiło dzieci na zajęcia warsztatowe 
z robotyki i tworzenia biżuterii.

• Wośpowa Zumba z instruktorką Beatą Druciarek.
• Brydżyści w akcji  pod wodzą Grzegorza Samola.

WOLONTARIUSZE NA POKŁADZIE

W skockim sztabie kwestowało serduszkowego dnia 87 wolontariuszy. 

WOŚPOWY DZIAŁ FINANSOWY

Puszki z zawartością odbierały w Bibliotece Publicznej Aleksandra Ga-
jewska i Sylwia Popadowska. W siedzibie sztabu 1072 na bieżąco liczono 
zebrane pieniądze. Na czele komisji stanęła Beata Cibail. Pomagały jej: Ma-
rzena Durecka, Magdalena Kubicka, Małgorzata Wojciechowska, Gabrie-
la Bałażyk, Magdalena Jeske,  Jolanta Śrama i Wiesława Surdyk-Fertsch. 
Liczarki użyczone zostały przez Bank Spółdzielczy oraz PKO BP ze Skoków.

W HALI NA FALI

Na estradzie prezentowały się dziecięce i młodzieżowe zespoły artystycz-
ne oraz soliści:

• Grupa Artystyczna Skoczki /wokal i taniec – pod opieką instruktorów: 
Małgorzaty Wiśniewskiej oraz Katarzyny i Jacka Duksztów.

• Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Skokach, przygotowane 
do prezentacji przez Magdalenę Trelę i Katarzynę Kędziorę-Duksztę.

• Dziewczęta reprezentujące Studio Gimnastyki Artystycznej FENIKS 
według choreografii  i pod opieką Jarosławy Biłorusowej – Fertsch.

• Solistki: Gabriela Kmieć i Daria Kamińska.
• Orkiestra Dęta OSP w Skokach pod batutą Artura Pokorzyńskiego.
• JuicyLucy Band i Side Effect zainspirowani przez Mateusza Dońca.



Wokół sceny działo się non stop. Dla najmłodszych zacumowała łódź ani-
macyjna Anny Wieczorek. Pani Ania zmalowała baloniadę i artystyczne ma-
lowanie twarzy. Na łodzi zaplatano również orkiestrowe warkoczyki. Czyniły 
to z powodzeniem: Marta Szafran-Linkiewicz, Aneta Matuszak i Katarzy-
na Kmieć. Ozdobne tatuaże wyczarowane zostały przez Agnieszkę Fertsch 
-  szefową Akademii Rozwoju w Skokach i Agatę Wojtaszek. Firma Active 
Sport Jacka Świostka użyczyła do zabawy dmuchańce, symulator jazdy „wir-
tualna rzeczywistość”, tarczę do strzelania i fotobudkę. Tradycyjnie z atrak-
cjami przyrodniczymi włączyły się w skocki Finał Karolina Prange i Karolina 
Kapałka – Boratyńska z Nadleśnictwa Łopuchówko. Animacje tematyczne 
z udziałem piratów zorganizował poznański teatr familijny Tandem KIDS. Hi-
tem dla miłośników sportów siłowych był udział w skockim Finale trzykrot-
nego mistrza świata w wyciskaniu sztangi leżąc – Arkadiusza Herodowicza 
Tytan Team. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się usługi hafciarskie w 
wykonaniu pracowni krawieckiej ADELKA z Wągrowca. Tradycyjnie można 
było zmierzyć się w szachach i warcabach z Bronisławem Piechockim. Do-
tychczas w „Wygraj z Mirkiem” zwycięża Mirek. Atrakcją okazało się urządze-
nie, pozwalające z poziomu ziemi obserwować panoramę miasta. Tutaj prym 
wiedli Paweł Sierakowski z tatą Marcinem. 

KAWIARENKA ORKIESTROWA

Różnorodne dania kuchni polskiej i tajskiej przygotowała i ufundowała 
do kawiarenki Firma Catering Bartosz Wołkow. Placki, w liczbie 28 sztuk 
upieczone i podarowane zostały przez sołectwa gminy Skoki; zestaw de-
serów natomiast przez Paulinę Kubicką. Pieczywo do kawiarenki przekaza-
ła piekarnia ODNOWA, smalec i ogórki: Ewa Rozmarynowska i Wiesława 
Sierschuła, zestaw grillowy - Jolanta i Andrzej Jarzembowscy LEWIATAN, 
naczynia jednorazowe ufundował wągrowiecki PAPIRUS.  Kawiarenkę obsłu-
giwały panie z PZERiI w Skokach w osobach: Małgorzata Florysiak, Barbara 
Rochowiak, Kazimiera Głazowska, Danuta Jakszewska, Halina Pruss i Ma-
ria Forycka. Skoccy harcerze wraz z harcmistrzem Andrzejem Surdykiem 
serduszkowy dzień spędzili przy grillu. Uczestnikom imprezy wydali, za datek 

do puszki, 18 kg pieczonych kiełbasek! Dekoracje w hali i kawiarence wraz 
z wystawą odzieży żeglarskiej powstały z inicjatywy Barbary Surdyk. Pomoc-
nymi dłońmi służyły ponadto Magdalena Bartkowiak, Gabriela Bałażyk, Ju-
styna Kraczek–Hagdan i Agnieszka Mańka oraz podopieczni pani Basi. 

DARY SERC I LICYTACJE

Do skockiego sztabu przekazano około 200 gadżetów i voucherów na 
usługi w celu ich zlicytowania/ wszystkie zostały zaprezentowane na fanpa-
ge sztabu 1072/.  Na stole licytacyjnym znalazł się zatem asortyment wielo-
branżowy. Doborowy duet prowadzących licytację Piotr Wiśniewski i Kac-
per Kujawa oraz dj Karol Kłos wypłynęli na szerokie wody i wszelkimi 
sposobami zachęcili do kupna podarowanych przedmiotów i usług. Naj-
wyższą kwotę 2 500,00 PLN uzyskano ze sprzedaży pobytu w domku letni-
skowym w Sianożętach; 1 200,00 PLN zapłacono za bon na zorganizowanie 
imprezy okolicznościowej w Starym Fortepianie. Za 1 000,00 złotych sprze-
dano: voucher na tatuaż, rejs pod żaglami Zawiszy Czarnego, kanapę i tram-
polinę fitness. Wśród sekretarzy licytacji pod doświadczonym okiem Sylwii 
Widzińskiej odnaleźli się znakomicie: Paulina Kośmicka, Sergiusz Widziń-
ski i Filip Wekwert. Można było dokonać transakcji płatniczych również za 
pomocą terminali. 

BEZPIECZNIE W HALI I DO BANKU

Usługę zabezpieczenia medycznego podarowała uczestnikom imprezy 
i we własnej osobie sprawowała Justyna Sołecka - Kacza z Rescue Med. 
O bezpieczny przebieg Finału zadbała Agencja Ochrony Osób i Mienia Ar-
tur Bondar. Panowie od Bondiego podarowali ponadto konwój pieniędzy do 
poznańskiego banku. 

O bezpieczeństwo kwestujących wolontariuszy zadbali funkcjonariusze 
komisariatu Policji w Skokach. 

ZDJĘCIA NA PAMIĄTKĘ I PRĄD BEZ PRZERWY

Ponad 250 zdjęć ku wspomnieniom orkiestrowego grania można oglądać 
dzięki Kindze Lubawej - Fotografia FOTESKA. Dzięki Firmie PRZEMAS 

z Gołańczy otrzymaliśmy na dzień Finału agregat prądotwórczy.
Wszystkim wyżej wymienionym, zaangażowanym w osiemnastą skoc-

ką WOŚP, osobom, instytucjom, organizacjom, darczyńcom gadżetów 
i usług z całego serca dziękujemy. Są Państwo niesłychanie dobrzy, hojni 
i zaangażowani.   

W imieniu Sztabu 1072, w skład którego weszły: Gabriela Bałażyk, 
Anna Maciąg, Monika Sierschuła, Aleksandra Gajewska, Sylwia Popa-
dowska i Justyna Kraczek – Hagdan, 

z orkiestrowym SIE MA  - Elżbieta Skrzypczak.
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Po raz drugi udało się nam zagrać dla WOŚP-u na skockim targowisku, nam, czyli pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.  
Zebraliśmy 3 442,49 zł. 

 Na wszystkich, którzy wsparli WOŚP-owe puszki czekało: domowe ciasto upieczone przez urzędników, chleb ze smalcem z Restauracji MORAŚ, kawa, 
herbata, pchli targ, foto-ścianka „wesołych strażaków”, super fury - od Moniki i Marcina Kucz, nowy radiowóz skockiej policji, warsztaty dla dzieci zorga-
nizowane przez Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA. 

 Dodatkowo imprezę wspomogli swoją obecnością: fit kobieta Julita Dziekan – Zadziabiasta Mama oraz Arkadiusz Herodowicz –  Mistrz Europy w ka-
tegorii wiekowej 33-39, Mistrz Europy w kategorii OPEN, rekordzista Europy w kategorii do 125 kg, zdobywca I miejsca w pucharze świata federacji XPC 
w kategorii do 125 kg oraz I miejsca w pucharze świata federacji XPC, aktualny trzykrotny mistrz świata federacji GPC, WPA, WUAP oraz zwycięzca Ar-
nold Classic Sport Festival w USA. 

Targowisko było również miejscem startu 8. Marszu Po Zdrowie nordic walking na dystansie 15 km wokół jeziora Budziszewskiego, w którym udział 
wzięło około 60 kijkarzy. 

 Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie przy organizacji targowiska: Arkadiuszowi Herodowiczowi, Julicie Dziekan, Monice i Marcinowi Kucz, 
firmie LK Trade Marcina Podrazy, Wojciechowi Glinkiewiczowi, Piotrowi Wiśniewskiemu, Towarzystwu Wspierania Rodziny i Dziecka Alia, Restauracji 
Moraś Bartka Wołkowa, OSP Skoki, skockiej Policji, KS Wełnie Skoki, firmie Odnowa, oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą akcję. 

Do zobaczenia w przyszłym roku - Siema!!!
Kinga i Kasia 
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o działalności Urzędu Miasta i Gminy Skoki

2. WOŚP-OWE TARGOWISKO 



19 grudnia 2019 r. z udziałem 15 radnych – pełnego składu - odbyła się 
XIII sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Rada obradowała pod przewodnic-
twem swego przewodniczącego - radnego Zbigniew Kujawy a rolę sekre-
tarza obrad pełniła radna Wiesława Surdyk Fertsch.

W rezultacie rozpatrywanych spraw i prowadzonych obrad Rada podję-
ła 12 następujących uchwał:

1. Uchwałę nr XIII/101/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-
le budżetowej na rok 2019.

Omawianą uchwałą Rada wprowadziła zmiany w strukturze dochodów 
i wydatków budżetu Gminy na rok 2019, które wyrażają się w zmniejszeniu 
dochodów o kwotę 8 704,00 zł oraz w zmniejszeniu wydatków o łączną kwo-
tę 541 260,10 zł.

W rezultacie tych zmian budżet Gminy Skoki na rok 2019 wynosi:
- 55 900 200,11 zł po stronie dochodów, w tym: 51 578 776,13 zł dochodów 

bieżących i 4 321 423,98 zł dochodów majątkowych;
- 61 870 436,29 zł  po stronie wydatków, z czego 51 887 295,29 zł wydatków 

bieżących i 9 983 141,00 zł wydatków majątkowych.
Na zmniejszenie ogólnej sumy wydatków wpływ miało głównie zmniejsze-

nie:
- o 30 000,00 zł wydatków na „Przebudowę ul. Przylesie w Skokach”;
- o 10  000,00 zł wydatków na „Przebudowę drogi gminnej w Budziszewi-

cach”;
- o 40 000,00 zł wydatków na „Termomodernizację budynku przy ul. Zamko-

wej w Skokach”;
- o 30 000,00 zł wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Turystycz-

nej w Skokach;
- o 10 000,00 zł wydatków na budowę przejścia z ulicy Antoniewskiej do te-

renu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw;
- o 30  000,00 zł wydatków na termomodernizację budynku przychodni – 

skrzydło B – w Skokach.
Zmniejszenie w/w wydatków nastąpiło w związku z tym, że zadania te uda-

ło się zrealizować mniejszym kosztem niż ten, jaki pierwotnie planowano.
Równocześnie wobec nieotrzymania z Urzędu Pracy pracowników w ra-

mach prac publicznych o 60 000,00 zł zmniejszono wydatki na zatrudnienie 
tej kategorii pracowników. Analogicznie o 30  000,00 zł zmniejszono środki 
przewidziane na wynagrodzenie dla osób zajmujących się utrzymaniem zie-
leni na terenie Gminy.

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania zmniejszono też 
środki planowane na:

- budowę rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. 
Piaskowej a Kazimierza Wielkiego o 47 500,00 zł; 

- zakup i montaż altany śmietnikowej na placu parkingowym o 10 000,00 zł;
- przebudowę budynku gospodarczego na zaplecze dla Biblioteki Publicz-

nej o 43 500,00 zł.
 Na podstawie informacji otrzymanej od Związku Międzygminnego Pusz-

cza Zielonka o 54 377,10 zł zmniejszono środki zaplanowane na ewentualną 
spłatę poręczeń udzielonych na rzecz Związku oraz o 30 000,00 zł wydatki 
planowane na obsługę długu.

Równocześnie o 20 000,00 zł zwiększono wydatki na utrzymanie świetlic 
wiejskich oraz o 22 457,00 zł wydatki na dotację ogólną i o 7 035,00 zł do-
tacje dla uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej prowadzonej 
przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” i o 12 000,00 zł zwiększono wydat-
ki na zakup pieca do budynku szkoły w Lechlinie.

 
2. Uchwałę nr XIII/102/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wie-

loletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2019 – 2036
Mocą tej uchwały Rada w załącznikach nr 1 i nr 2 do swej uchwały nr 

III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036 dokonała zmian wynikają-
cych z uchwały nr XIII/101/2019.

 
3. Uchwałę nr XIII/103/2019 w sprawie uchylenia Uchwały nr 

XII/100/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 listopada 2019 r. 
w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla 
wszystkich taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w roku 2020.  

Omawianą uchwałą Rada uchyliła swą uchwałę nr XII/100/2019 z dnia 
14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 odprowadza-
nych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług świadczonych 
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w roku 2020.

Skutkiem wejścia w życie tej uchwały powodującej dopłatę z budżetu 1,26 
zł do każdego 1 m3 odprowadzanych ścieków byłoby wydatkowanie ze środ-
ków budżetowych kwoty blisko 230 000,00 zł. 

Po bliższej analizie tego wydatku Rada stwierdziła, że słuszniejsze będzie 
przeznaczenie powyższych środków na inne zadania publiczne będące obo-
wiązkiem Gminy, służące całej społeczności lokalnej, a nie tylko tej grupie 
mieszkańców, która została podłączona do kanalizacji sieciowej.

  
4. Uchwałę nr XIII/104/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2020 – 2036.
Cytowaną uchwałą Rada uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na la-

ta 2019 – 2036.
Uchwalona Prognoza określa:
1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik bu-

dżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przycho-
dy i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu 
- określone w załączniku nr 1;

2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe - określone w załączniku nr 2.
3. Upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań oraz do przekaza-

nia uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobo-
wiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.    

5. Uchwałę nr XIII/105/2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 
rok.

Uchwałą tą Rada uchwaliła budżet Gminy Skoki na rok 2020, w którym 
zaplanowano między innymi:

1. Osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 53 943 588,00 zł, w tym do-
chodów bieżących w wysokości 52  029 288,00 zł oraz dochodów majątko-
wych w wysokości 1 914 300,00 zł.

2. Poniesienie wydatków na realizację zadań w łącznej wysokości 56 550 
871,91 zł, w tym wydatków bieżących w wysokości 51 409 871,91 zł oraz wy-
datków majątkowych w wysokości 5 141 000,00 zł.

Omówienie budżetu przedstawiamy w artykule pt. „Mamy budżet Miasta 
i Gminy Skoki na rok 2020”.

  
6. Uchwałę nr XIII/106/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 
Cytowaną uchwałą Rada ustaliła priorytetowe cele i zadania Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skoki na rok 2020 oraz 
ustaliła podmioty uczestniczące w jego realizacji. Zgodnie z uchwałą za pra-
widłową realizację Programu odpowiada Gminny Koordynator ds. Uzależ-
nień, a jego realizatorami są: Urząd Miasta i Gminy, Gmina Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat 
Policji, szkoły i placówki oświatowe, Świetlice, Punkt Informacyjno - Konsul-
tacyjny, Przychodnie „FALKO” i „HIPOKRATES”,  Parafia Świętego Mikołaja 
w Skokach, Grupa Samopomocowa „Mariola”, Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przemocy Domowej, Biblioteka Publiczna oraz organizacje pozarządowe 
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koniecznym stało się doprecyzowanie uchwały Rady, mocą której nastąpiło 
przekazanie zadania Spółce, poprzez wyraźne wskazanie w tej uchwale tego 
zadania.

Wymóg ten Rada Miejska wypełniła podejmując obecną uchwałę zmienia-
jącą treść ust.2 § 1 swej uchwały nr XVII/139/2000 z dnia 26 stycznia 2001 r. 
w sprawie utworzenia i przystąpienia do Spółki z o.o. zarządzającej i eksplo-
atującej miejsko-gminne składowisko odpadów komunalnych w rejonie wsi 
Nowe-Toniszewo-Kopaszyn. 

11. Uchwałę nr XIII/111/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr 
XXXIX/306/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 2018 r. 
w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finanso-
wej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Po-
znańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowa-
nie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” B.

Podjętą uchwałą Rada zmieniła treść § 1 swej Uchwały nr XXXIX/306/2018 
z dnia 27 marca 2018 r. określającą wysokość pomocy finansowej udzielanej 
z budżetu Gminy Województwu Wielkopolskiemu na funkcjonowanie kolejo-
wych przewozów pasażerskich w latach 2018-2020, zmienionej uchwałą Ra-
dy nr XLV/346/2018 z dnia 11 października 2018 r. na kwotę 470 053,37 zł. 
Zgodnie z tą uchwałą ogólna kwota przekazywana z budżetu Gminy na rzecz 
Województwa wyniesie 515 461,42 zł i wiąże się z wypłatą w roku 2020 kwo-
ty wyższej o 45 408,05 zł, tj. 236 398,05 zł, zamiast pierwotnie planowanych 
190 990,00 zł.   

12. Uchwałę nr XIII/112/2019 w sprawie stanowiska Rady Miejskiej 
Gminy Skoki w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu teryto-
rialnego.

Wypełniając apel – prośbę - Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski o przyjęcie przez Rady Gminne stanowiska postulującego po-
trzebę wprowadzenia ustawowych zmian zasad organizacji finansów publicz-
nych, które pozwolą na poszanowanie konstytucyjnej zasady adekwatności 
dochodów do zadań powierzonych samorządom, Rada podjęła uchwałę, do 
której załącznik stanowi „Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie sytuacji fi-
nansowej jednostek samorządu terytorialnego”.  

Wyrażone „Stanowisko”- załącznik do tej uchwały zamieszczamy w treści obec-
nego wydania Wiadomości Skockich”.

W trakcie Komunikatów i wolnych wniosków:
Zastępca Przewodniczącego Rady Wiesława Surdyk Fertsch poinfor-

mowała, że w trakcie zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Skokach 
Jarmarku Bożonarodzeniowego zebrano 10 172,81 zł, które zostaną prze-
znaczone na zakup produktów i przygotowanie paczek świątecznych dla 
seniorów i dzieci z rodzin potrzebujących z Gminy Skoki oraz o wynikach 
prowadzonej równolegle zbiórce dla chorego Patryka, która zgromadziła 
1 134,36 zł, które zostaną przekazane Jego rodzicom. W imieniu organiza-
torów i obdarowanych podziękowała też wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację wspomnianej imprezy i tym, którzy w jakikolwiek sposób – 
dokonując zakupów lub ofiarując datki i artykuły na loterię przyczynili się 
do osiągnięcia wspomnianych rezultatów.

Na zakończenie Sesji Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa i Bur-
mistrz podziękowali wszystkim za współpracę w mijającym roku 2019 
i złożyli życzenia świąteczne i Noworoczne i życzenia pomyślnej współ-
pracy przy realizacji obecnie uchwalonego budżetu w roku 2020.  

  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 Burmi-
strza Miasta i Gminy. Wszystkie wraz z protokołem sesji i z załącznikami 
znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisku ds. Rady 

działające na terenie Gminy.
W Programie zawarto też diagnozę problemu oraz organizację pracy Gmin-

nego Koordynatora ds. Uzależnień i Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz system monitoringu i ewaluacji. 

 
7. Uchwałę nr XIII/107/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Skoki.
Omawianą uchwałą Rada ustaliła opłaty za zajęcie pasa drogowego, dróg 

publicznych zarządzanych przez Gminę Skoki, zwanych „drogami gminny-
mi”, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg. 

  
8. Uchwałę nr XIII/108/2019 w sprawie zasad korzystania ze świe-

tlic wiejskich, stanowiących własność Gminy Skoki, przekazanych sołec-
twom.

Uchwałą tą Rada ustaliła zasady korzystania ze stanowiących własność 
Gminy Skoki i przekazanych sołectwom świetlic wiejskich. 

Zgodnie z tą uchwałą podstawowym celem działania świetlicy jest:
1. Rozwój działalności kulturalnej, turystycznej, sportowej i edukacyjnej;
2. Aktywizacja oraz integracja mieszkańców sołectwa;
3. Kultywowanie miejscowych tradycji i obyczajów;
4. Organizowanie spotkań przez Sołtysa i Radę Sołecką z mieszkańcami, 

organami Gminy, pracownikami Urzędu, przedstawicielami stowarzyszeń 
i fundacji.

5. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, informacyjnych i terapeutycznych.
Ze świetlic wiejskich nieodpłatnie mogą korzystać:
1. Mieszkańcy sołectwa, na terenie którego znajduje się świetlica oraz 

mieszkańcy innych miejscowości z terenu Gminy Skoki nieposiadających 
świetlic;  

2. Stowarzyszenia, fundacje, Ochotnicza Straż Pożarna, kluby sportowe, 
spółki wodne, których siedziba leży na terenie Gminy Skoki;

3. Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe, zespoły śpiewacze, szkoły 
i przedszkola, których siedziba leży na terenie Gminy Skoki;

4. Organizacje i instytucje realizujące programy profilaktyczne i terapeu-
tyczne działające na terenie gminy Skoki. 

Odpłatnie ze świetlic mogą korzystać podmioty działające w celach pry-
watnych lub komercyjnych na podstawie umowy najmu, przy czym pierw-
szeństwo rezerwacji terminów wynajmu świetlicy mają podmioty zamieszku-
jące lub mające siedzibę na terenie Gminy Skoki.

9. Uchwałę nr XIII/109/2019 w sprawie średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Skoki na rok szkolny 2019/2020.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych 
do szkół i placówek oświatowych, a jednym ze sposobów realizacji tego obo-
wiązku jest zawarcie porozumienia z rodzicami tych dzieci w sprawie ich 
dowozu przez samych rodziców. W takim przypadku rodzicom przysługuje 
zwrot cen paliwa przeznaczonego na dowóz dzieci wg ustalonych przez Gmi-
nę średnich cen paliwa. 

Wypełniając ten obowiązek Rada uchwałą tą ustaliła średnią cenę jednost-
ki paliwa w Gminie Skoki obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020 na po-
trzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, mło-
dzieży i uczniów niepełnoprawnych do szkół i placówek oświatowych.  

10. Uchwałę nr XIII/110/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie utworze-
nia i przystąpienia do Spółki z o.o. zarządzającej i eksploatującej miejsko 
- gminne składowisko odpadów komunalnych w rejonie wsi Nowe-Toni-
szewo-Kopaszyn.

W związku z ubieganiem się przez Spółkę Międzygminne Składowisko Od-
padów Komunalnych o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i mo-
dernizacja linii do sortowania odpadów zbieranych selektywnie, rozbudowa 
instalacji i obiektów do przetwarzania odpadów zielonych wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020, działanie 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi, 
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ZERO ODPADÓW - SAME 
KORZYŚCI - podziel się, 
nie wyrzucaj!

Na profilu społecznościowym Facebook Miasta i Gminy Skoki  
https://www.facebook.com/GminaSkoki/ jakiś czas temu została otwarta 
GRUPA „ZERO ODPADÓW - SAME KORZYŚCI” - podziel się, nie wyrzucaj! 

 Masz w domu przedmioty, które chętnie zastąpisz nowymi ale nie wiesz, 
co z nimi zrobić? Nie wyrzucaj! Być może komuś się przydadzą! Meble, sprzęt 
AGD, ubrania, obuwie… Wszystko! 

Daj przedmiotom drugie życie - może będą służyć komuś przez kolejne lata. 
Podziel się za darmo, wymieniaj się - być może ktoś ma rzecz, którą ty chętnie 
przyjmiesz. W ten sposób pomagamy sobie wzajemnie a co najważniejsze - 
dbamy o środowisko, redukując ilość odpadów. 

Jeśli masz konto na Facebooku zapraszamy do grupy „ZERO ODPADÓW 
- SAME KORZYŚCI”. Możesz tu zamieścić zdjęcie wszystkiego co uznasz, że 
może się komuś przydać. Tutaj NIE HANDLUJEMY. Tylko oferty zupełnie dar-
mowe! 
REGULAMIN: 
1. Posty niezwiązane z tematem zero waste będą usuwane bez ostrzeżenia. 
2. Na tej grupie możemy tylko publikować posty z rzeczami, które chcemy 

oddać, pożyczyć lub się na coś wymienić. 
3. Na tej grupie możemy publikować posty z pytaniami typu „szukam”. 
4. Dopuszczalne są wpisy, oddam za „coś drobnego” czekoladę, owoce. 
5. Wpisy z przedmiotami, które znalazły właściciela usuwamy z grupy. 
6. W tej grupie nie ma zgody na mowę nienawiści, nietolerancję, pogardę. 
7. Szanujmy siebie nawzajem. Niech to będzie najmilsze miejsce w sieci. 
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wystawione.

Grupa powstała na fali filozofii zero waste, w dosłownym tłumaczeniu „brak 
śmieci” lub „brak marnowania”; to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara 
się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać śro-
dowiska.

Wielu ludziom takie życie wydaje się obecnie niemożliwe, bo na pierw-
szy rzut oka trudno samemu coś wytworzyć lub wyhodować, kupić żyw-
ność bezpośrednio od rolnika albo przynajmniej znaleźć jakiś sklep 
z produktami spożywczymi na wagę. Uciążliwym wydaje się już samo pa-
miętanie o własnej siatce, słoikach na fasolki, butelkach na mleko i worku 
na chleb, a co dopiero targanie tych pustych pojemników ze sobą na każde 
zakupy i dźwiganie ich z powrotem do domu! Przyzwyczailiśmy się też do 
kupowania przez Internet, a przecież nikt nie wyśle nam upragnionej rze-
czy luzem – niezależnie od tego, czy zamówiliśmy pięć kilogramów kaszy 
czy ziemniaków…

Chodzenie z własną, materiałową torbą i odmawianie plastikowej jed-
norazowej siateczki stało się symbolem stylu  zero waste. Ale czy w tym 
nurcie chodzi tylko o to? Odpowiedz na te pytania znajdziesz na stronie 
Polskiego Stowarzyszenia ZERO WASTE http://zero-waste.pl/

Karolina Stefaniak 

i jej organów. Obraz i dźwięk sesji, protokół z sesji, podjęte uchwały i wyniki  
głosowania znajdują się też w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki 
http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz www.gmina-skoki.pl pod banerem  
„Sesje rady miejskiej transmisje na żywo”.       
                         Edmund Lubawy

XIV  SESJA RADY MIEJSKIEJ
7 stycznia 2020 roku odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym XIV 

sesja Rady Miejskiej. Udział w obradach, którym przewodniczył przewod-
niczący Rady Zbigniew Kujawa a rolę sekretarza obrad pełnił radny Piotr 
Wiśniewski wzięło 15 radnych, którzy po rozpatrzeniu sprawy skargi in-
westorów na uchwałę nr XII/91/2019 Rady z dnia 14 listopada 2019 roku 
w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. 
Wągrowieckiej w Skokach postanowili skargę tę wraz z odpowiedzią na 
nią przekazać wg właściwości do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Poznaniu.

  W związku z rozpatrywaną sprawą Rada podjęła:
„Uchwałę nr XIV/113/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr XII/91/2019 
Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji in-
westycji mieszkaniowej przy ul. Wągrowieckiej w Skokach”. 

Załącznik do omawianej uchwały stanowi odpowiedź na skargę wraz z sze-
rokim uzasadnieniem, w którym Rada wnosi o oddalenie skargi z równocze-
snym obciążeniem kosztami postępowania wnoszących skargę.   

Podjęta uchwała została przyjęta do realizacji przez Burmistrza Miasta 
i Gminy. Wraz z protokołem sesji znajduje się też do wglądu w Urzędzie 
Miasta i Gminy na stanowisku ds. Rady i jej organów. Obraz i dźwięk se-
sji, protokół obrad, podjęte uchwały i wyniki głosowania znajdują się też 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki http://skoki.nowoczesna-
gmina.pl pod banerem „Sesje Rady Miejskiej transmisje na żywo”.

   Edmund Lubawy 

Załącznik do Uchwały nr XIII/112/2019
Stanowisko Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19.12.2019 r.
w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego

Do 15 listopada 2019 r. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci przedłożyli 
swoim radom i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekty uchwał budżeto-
wych na 2020 rok. Ten ustawowy obowiązek został wykonany, jednakże reali-
zacja kolejnego budżetu w wielu przypadkach wymagać będzie podwyższenia 
podatków i opłat lokalnych, a także zmniejszenia wydatków bieżących, zrezy-
gnowania z części inwestycji, czy remontów infrastruktury komunalnej.

Odciążenie podatkowe Polaków wpływa korzystnie na ich bezpośrednią 
sytuację finansową, co należy przyjąć z zadowoleniem. Jednak przerzucanie 
na barki samorządów lokalnych kosztów polityki rządowej powoduje wyraź-
ne uszczuplenie dochodów własnych JST. Ubytki w podatku dochodowym od 
osób fizycznych, podwyżki wynagrodzeń np. w oświacie i służbie zdrowia, czy 
podniesienia płacy minimalnej i zasad jej naliczania, wreszcie ciągłe niedofi-
nansowanie zadań zleconych oraz podwyżki cen energii skutkujące wzrostem 
kosztów usług, powodują niebezpieczne dużą rozpiętość między dochodami 
a  wydatkami. Trudno się spodziewać, aby prognozowany wzrost dochodów 
z  podatków zapobiegł problematycznej sytuacji, szczególnie, że przychód 
zależeć będzie od trudnej do przewidzenia koniunktury gospodarczej. Brak 
konkretnych rekompensat pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów reali-
zacji ustawowych zadań gminnych, prowadzić będzie nieuchronnie do pogor-
szenia jakości życia mieszkańców naszych małych ojczyzn.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, czując odpowiedzialność za 
pomyślny rozwój społeczności lokalnych, wnosimy o ustawowe zmiany zasad 
organizacji finansów publicznych i  daleko idące ich przemodelowanie z  po-
szanowaniem konstytucyjnej zasady adekwatności dochodów do zadań po-
wierzonych samorządom (art. 167 ust. 1 Konstytucji RP).

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki 
Zbigniew Kujawa
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Zwrot podatku akcyzowego 
w 2020 r.

Przypominamy, że od 3 lutego do 2 marca 2020  r. rolnicy posiadający 
grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać do Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ole-
ju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami 
VAT potwierdzającymi nabycie oleju napędowego w okresie od 01.08.2019 
do 31.01.2020 r.

Rolnicy, którzy w ubiegłym roku byli posiadaczami bydła, mogą w 2020 r. 
ubiegać się również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i ho-
dowli bydła. Aby otrzymać dodatkowy limit, wnioskodawca zobowiązany jest 
przedłożyć dokument z ARiMR Biura Powiatowego w Wągrowcu ul. Grun-
waldzka 30, o  średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych 
(DJP) bydła za rok 2019. 

Limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 100 li-
trów, a w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła 30 li-
trów. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. stanowi sumę: 
- 100 zł x ilość ha uprawianych użytków rolnych, oraz 
- 30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) 

bydła.
Dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego wynosi 1,00  zł (w  ra-

mach rocznego limitu).
Pieniądze wypłacane będą po otrzymaniu dotacji na ten cel od Wojewody 

w kwietniu br.
Druki wniosku wraz z oświadczeniem producenta rolnego można pobrać 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (pokój nr 3, segment A budynku) lub 
na stronie internetowej urzędu: http://www.gmina-skoki.pl/o-nas/urzad/co-
-i-jak-zalatwic-w-urzedzie/ w punkcie 10 – druk: „Wniosek o zwrot podatku”. 

Krystyna Torzewska

Odbiór odpadów  
komunalnych w 2020 r. 

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetar-
gowego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i  zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki” jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowe „WSPÓLNOTA” s.c. Anna Michalska & Mie-
czysław Jarzembowski z siedzibą w Skokach.  

W ramach ww. przetargu złożono dwie oferty:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., 
ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska 
Cena oferty: 3 097 440,00 zł brutto

2. P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” s.c. 
Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski 
 ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki 
Cena oferty: 3 022 920,00 zł brutto  

W dniu 15 listopada 2019 r. Gmina Skoki zawarła umowę, na podstawie 
której P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” s.c. Anna Michalska & Mieczysław Jarzem-
bowski z siedzibą w Skokach będzie od 1 stycznia 2020 roku realizować usłu-
gę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomo-
ści, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wyko-
rzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Umowa została zawarta na 

okres 1 roku tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020 dostępny 

jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skoki www.gmina-
-skoki.pl oraz w zakładce gospodarka odpadami. 

Joanna Osiecka

Mamy budżet na 2020 r.
19 grudnia w czwartek miała miejsce XIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej 

Gminy Skoki na której jednogłośnie radni przegłosowali budżet gminy Skoki 
na 2020 r. 

W przyszłym roku dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie  
53 943 588,00 zł, natomiast wydatki na rok 2020 w kwocie 56 550 871,91 zł.  
Deficyt budżetowy to kwota 2  607 283,91 zł. Na inwestycje zaplanowano 
5 141 000,00 zł co stanowi niespełna 9,09% zaplanowanych wydatków. 

Dla porównania podczas zeszłorocznej sesji budżetowej na inwestycje 
w obecnym 2019 r. zaplanowano 9,5 miliona złotych co stanowiło prawie 
18%. 

Ten znaczący spadek zaplanowanych wydatków na inwestycje podykto-
wany został zmniejszonymi, w porównaniu do zeszłego roku, dochodami 
a zwiększonymi wydatkami, co jest wynikiem zmian wprowadzonych przez 
rząd w ostatnich miesiącach. 

Na zmniejszone dochody wpływają między innymi: obniżka PIT i zwolnie-
nie z podatku dochodowego osób młodych, które odbierają samorządom do-
chód z tytułu udziału w podatku PIT. Zaś zwiększone wydatki powstały m.in. 
w wyniku gwarantowanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli, których nie 
rekompensuje w pełni subwencja oświatowa oraz podwyżki płacy minimal-
nej, które pociągną za sobą wzrost cen usług świadczonych dla gmin oraz za-
kupu materiałów. 

Na to wszystko nakłada się jeszcze 1,2 miliona złotych deficytu z opłat za 
odbiór odpadów w stosunku do kosztów po rozstrzygniętym przetargu na 
świadczenie tych usług w 2020 r. 

 Sesję poprzedziło wręczenie przez harcerzy z 7. Skockiej Drużyny Harcer-
skiej „HYCE”, pod dowództwem harcmistrza Andrzeja Surdyka, na ręce Bur-
mistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawy Betle-
jemskiego Światełka Pokoju roznoszonego po całym świecie przez harcerzy 
z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. 

Karolina Stefaniak
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Ecoharmonogram - prosty 
sposób na zgłaszanie 
różnych problemów 
lub usterek w gminie

Ecoharmonogram to nie tylko informacja o terminach odbioru odpadów, 
to także platforma komunikacyjna między mieszkańcami a Urzędem Miasta  
i Gminy w Skokach. 

Osoby korzystające z aplikacji mogą w szybki sposób zgłosić nieprawidło-
wości – zaczynając od dziury w jezdni, nieodebranych odpadów, nielegalne-
go wysypiska śmieci, przez przepełniony kosz uliczny czy dzwon na surowce, 
nieświecące lampy uliczne, aż po przejawy wandalizmu. 

Poniżej przedstawiamy tematy zgłoszeń:
- dzikie wysypisko,
- nieodebrane odpady,
- inne,
- drogi,
- oświetlenie.
Dzięki tej aplikacji możesz zgłaszać uwagi bez 

wychodzenia z  domu, 24 h na dobę, 7 dni w  ty-
godniu. Zgłoszenie trafia do właściwego, me-
rytorycznego pracownika, gdzie zostanie zweryfikowane i  przekazywane  
do realizacji – bez zbędnej biurokracji.

Bezpłatna aplikacja dostępna jest na systemy: Android, Windows Phone  
i Apple iOS. 

Więcej informacji w urzędzie gminy lub na stronie www.ecoharmonogram.pl
Zachęcamy wszystkich do pobrania i korzystania z aplikacji EcoHarmono-

gram.

Agata Ruta

Nie będzie dopłaty 
do ścieków

Na podstawie Uchwały nr XIII/103/2019 z 19 grudnia 2019 r. Rada Miej-
ska Gminy Skoki uchyliła dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla 
wszystkich taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w 2020 r. 

Dopłata do ścieków wprowadzona była w celu złagodzeniu skutków wzro-
stu cen usługi odprowadzenia ścieków, z uwagi na znaczne różnice w opła-
tach i cenach ustalonych w taryfach firm świadczących usługi odprowadzenia 
ścieków na terenie miasta i gminy Skoki, tj. pomiędzy Aquanet S.A. w Pozna-
niu a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. 

Decyzja radnych o odstąpieniu od dopłaty do odprowadzanych ścieków 
podyktowana była zbyt dużymi obciążeniami dla budżetu wynikającymi 
z wielu nowelizacji ustaw wprowadzonych w ostatnich miesiącach przez rząd 
m.in. podwyżki dla nauczycieli, których nie rekompensuje w pełni subwen-
cja,  wzrost płacy minimalnej, która rodzi wzrost cen i usług świadczonych na 
rzecz gminy, rosnące opłaty środowiskowe rzutujące na wzrost cen odbioru 
odpadów, planowane podwyżki cen prądu. Jednocześnie ograniczono docho-
dy samorządów poprzez zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych m.in. zwolnienie osób do 26. roku życia, zmiana skali po-
datkowej oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodu. 

Wszystkie wyżej wymienione czynniki sprawiły niemałe kłopoty przy kon-
struowaniu budżetu Gminy Skoki na 2020 r. Mając na uwadze powyższe po-
stanowiono przeznaczyć środki z dopłat na inne zadania publiczne będące 
obowiązkiem Gminy, służące całej społeczności lokalnej, a nie tylko tej grupie 
mieszkańców, która została podłączona do kanalizacji sieciowej. 

Przypomnijmy, że osoby, których nieruchomości są podłączone do sieci ka-
nalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Kanalizacji Puszczy Zielonka 
i okolic” mają podpisaną umowę na odbiór ścieków z firmą Aquanet S.A. Zaś 
osoby, których nieruchomości są podłączone do sieci kanalizacyjnej wybudo-
wanej przez Gminę Skoki, mają podpisaną umowę z Zakładem Wodociągów 
i Kanalizacji w Skokach. 

Obowiązujące ceny ścieków odebranych przez 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

 zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
decyzją nr PO.RET.070.164.2.2018.KS 

Obowiązujące ceny ścieków odebranych przez Aquanet S.A. 
 zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

decyzją nr PO.RET.070.107.2.2018.ZG 

Wszystkie obowiązujące na terenie Gminy Skoki opłaty i ceny za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków udostępnione 
są pod adresem internetowym: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=1584 

Adrianna Urbaniak

Bo wandal zawsze 
jest wandalem

 Taki widok w środę 8 stycznia po prawej stronie obwodnicy Skoków ja-
dąc z kierunku Wągrowca, w miejscu w którym często stoją dbający o na-
sze bezpieczeństwo policjanci z drogówki, mógł bulwersować wszystkich 
poruszających się tą trasą. Budzi on też pewnie niepokój patrzącego na to 
foto czytelnika naszej gazety. 

Dlatego wyjaśniam, że odpady, wśród których przeważały zużyte opony, 
a które nigdy nie powinny znaleźć się w tym miejscu, trafiły tu na krótki okres 
w wyniku ich usunięcia z ogólnie dostępnych terenów „ROBIN HOODA” 
i czekały na transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ulicy Ro-
gozińskiej.

Przy tej okazji pragnę z czytelnikami podzielić się swymi wrażeniami i re-
fleksjami ze swego pierwszego kontaktu z nimi. Było to w Święto Niepod-
ległości 11 listopada, gdy zachęcony piękną jak na miesiąc listopad pogodą 
postanowiłem wybrać się na spacer nad jezioro Rościńskie. Wybrałem tra-
sę między budynkami przy ul. Zamkowej i dalej przez obwodnicę w miejscu 
ulubionego postoju wspomnianej „drogówki”. Kilkadziesiąt metrów, ciesząc 

L.p. Usługa Jednostka
Cena 
netto

Cena 
brutto

2. Odebrane ścieki zł/m3 10,33 11,15

L.p. Usługa Jednostka
Cena 
netto

Cena 
brutto

1. Odebrane ścieki zł/m3 7,63 8,24
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się stosunkowo czystym stanem terenu - bo przecież kiedyś były to ulubione 
miejsca spotkań „braci w spirytusie” oraz „przyjaciół piwa”, czego dowodem 
było  po kilka czy kilkanaście puszek po tym „szlachetnym trunku” leżących tu 
niemal pod każdym drzewem - podziwiałem jesienne widoki. Niestety trwało 
to krótko. Po około 100 metrach zaskoczenie - sterta zużytych opon, a około 
10 metrów dalej, jakby wstydliwie przy swych wielkich sąsiadach, porzuco-
na donica po kwiatach i kilka toreb z odpadami domowymi i ogrodniczymi. 
Te ostatnie nie były też odpadkami zostawionymi przez osoby przebywające 
nad wodą, ani przyniesione przez kogoś ręcznie czy przywiezione na rowerze.

 W tym miejscu nasuwa się refleksja. Jaką odwagą i determinacją musiał 
wykazać się wandal, który w tym miejscu zdecydował się porzucić opony. 
Przecież w każdej chwili mógł być namierzony przez patrol policji. A może to 
nie wandal, może to w życiu codziennym nasz przykładny ekolog i patriota lo-
kalny, który gotów jest uczynić wszystko by swą nieruchomość ukazać czystą 
i zadbaną. Może nawet więcej, może w tym dniu wywiesił flagę i gotów był 
iść w szeregu i mówiąc  słowami poety „już jest gotów, nosi strój odświętny  
…….., on zwolennik……….”, a może (nie wiem, kiedy dokonał wywozu), jeśli czy-
nu tego dokonał wcześniej, pozbywając się opon czy innych odpadów, chciał 
przygotować swe obejście do godnego udziału w Konkursie „Piękna i Zielona 
Gmina”, a może nawet zdobył nagrodę w tym Konkursie, a może  ……….., pa-
rafrazując słowa biskupa - poety Okresu Oświecenia „wszystko, to być może 
prawda, lecz ja to między bajki włożę”.

Bo wandal, kim by nie był, zawsze wandalem pozostanie.
Ps. Na marginesie tego wydarzenia przypominamy, że każdy mieszkaniec 

– posiadacz zarejestrowanego pojazdu raz w roku może bezpłatnie dostar-
czyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jeden komplet zużytych opon.

  
Edmund Lubawy

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

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

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

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

KOCHAJ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!

Co nowego w odpadach?
 

   6 września weszła w  życie nowelizacja ustawy o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Gmina w ciągu 12 miesięcy jest zobowiązana do do-
stosowania aktów prawa miejscowego do zapisów ustawy.

 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

• Selektywna zbiórka odpadów OBLIGATORYJNA dla wszystkich!!! To 
oznacza, że nie będzie już możliwości wyboru braku selektywnej zbiórki. 

• Stwierdzenie nieselektywnej zbiórki odpadów będzie traktowane jako 
naruszenie i będzie skutkować podwyższeniem opłaty – wysokość opłaty 
zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej (może to być nawet 
czterokrotność opały podstawowej);

• Właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujący bioodpady bę-
dą mogli uzyskać zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpada-
mi pod warunkiem, że wyposażaną nieruchomość w przydomowy kompo-
stownik w którym będą zagospodarowywać cały strumień bioodpadów; 

• Odbiór bioodpadów z nieruchomości bezpośrednio spod posesji, czyli 
u źródła, to oznacza, że nie trzeba będzie jeździć do PSZOKU, żeby móc 
pozbyć się odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie itp.)

Wprowadzone tak szerokie zmiany zobowiązują samorządy do ponownej 
analizy funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami. Wiele samo-
rządów decyduje się na zmianę metody naliczania stawek za śmieci. 

Ustawodawca w art. 6j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach proponuje cztery metody naliczania opłaty za odbiór odpadów:
a) w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (me-

toda tzw. „od osoby”
b) w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości (tzw. „od wody”);
c) w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego;
d) stała stawka za gospodarstwo domowe – obecnie stosowana w naszej 

gminie. 
 
Po dokładnych analizach możemy śmiało powiedzieć, że obecna stawka „za 

gospodarstwo domowe” okazała się nie być tą najlepszą, najbardziej precy-
zyjną i sprawiedliwą dla wszystkich mieszkańców. Nastąpi zmiana metody na-
liczania opłaty za odbiór odpadów z gospodarstwa domowego na osobę, a to 
z kolei wiąże z nowymi drukami deklaracji.  

Szczegóły wkrótce !!!
Joanna Osiecka
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ROZPOCZĘCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO 

Z PUSZCZĄ ZIELONKĄ 

NA 3 SPOSOBY:
 
 

28 marca 2020/ sobota

Zapisy drogą elektroniczną od 23 do 26 marca:
www.turystyka.puszcza-zielonka.pl 

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA) 

Start i Meta: “Gościniec Winnica”
ul. Dzwonowska 1
Sławica

ROWEROWO  ok. 30 km godz. 9:30

NORDIC WALKING ok. 11 km godz. 10

BIEGOWO ok. 11 km godz. 10:45 

zapraszają na 



ło się zobaczyć jak spaceruje pod oknami przedszkola. Przedszkolaki z grupy 
3-4-latków przygotowały dla „Mikołaja” wierszyk i piosenkę. Bardzo chciały 
zaprezentować swoją niespodziankę miłemu gościowi. Panie woźne poprosiły, 
aby „Mikołaj” odwiedził grupę „Króliczków”. Było to miłe spotkanie zakończone 
pamiątkowymi zdjęciami.  

                                                                 
        Wiesława Paczyńska

 „Dziewczynka z zapałkami” – 
spektakl bożonarodzeniowy.

 „Wśród najsmutniejszych bajek świata, tych które wszyscy dobrze zna-
my, jest baśń, przy której można płakać, ta o „Dziewczynce z zapałkami”. 

Tę piękną historię w  Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka 
w Skokach przedstawili mali aktorzy z grupy 5 – 6 latków.

Porywająca za serce opowieść o  dziewczynce, która w  wigilię wędruje uli-
cami miasta próbując sprzedać choćby jedno pudełko zapałek dostarczyła 
wszystkim zebranym wielu niezapomnianych wrażeń. Występ dzieci został na-
grodzony gromkimi brawami.

Przedstawienie obejrzeli rodzice, pracownicy naszej placówki oraz zaprosze-
ni goście.

Spektakl wprowadził nas w magiczny nastrój zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia.

Dzięki przepięknej scenografii, oprawie muzycznej, efektom świetlnym, oraz 
grze aktorskiej poznaliśmy fascynujący świat zimowej baśni zaklętej w maleń-
kim płomyku ognia, która oczarowała widzów.

Pieczenie świątecznych  
pierników

 
   Przedszkolaki z grupy „Ty-
gryski II” przygotowywały się 
do Świąt Bożego Narodzenia 
z wielkim zaangażowaniem wy-
piekając świąteczne piernicz-
ki. Z pomocą mamy Jasia i Lenki 
nasza praca odbywała się w mi-
łej i przyjaznej atmosferze. Dzie-
ci wałkowały ciasto i wykrawa-
ły pierniki z różnych kształtów 
przy pomocy foremek. Po osty-
gnięciu dekorowały pierniki róż-
nokolorowymi lukrami i barwny-

„Nie taki prąd straszny”
 

   9 grudnia dzieci z grupy 3-4 –latków od-
wiedziła mama Łucji, która opowiedzia-
ła dzieciom o prądzie. Najpierw były za-
gadki, potem film jak powstaje prąd, dzieci 
poznały źródła energii, sposoby oszczę-
dzania oraz dowiedziały się jak należy  
bezpiecznie obchodzić się z urządzenia-
mi na prąd. Rozwiązały wspólnie, ze star-
szymi kolegami, bardzo trudną krzyżówkę 
związaną z energią elektryczną. Następnie 
dotykały bezpiecznej, elektrycznej kuli, 
która jak się ją dotykało wytwarzała małe 
błyskawice. Na końcu pani Monika rozda-
ła dzieciom niespodzianki od firmy „Enea”. 
Dziękujemy Pani Moniko.

Wycieczka do Fabryki  
Bombek

4 grudnia to dzień nowych doświadczeń i wrażeń dla naszych milu-
sińskich. W tym mroźnym dniu dzieci z naszego przedszkola wybrały się 
na kolejną wycieczkę. Tym razem by poznać długi proces produkcji bombek 
w Gnieźnie. W trakcie pierwszego etapu dzieci zostały zapoznane z procesem 
„dmuchania” bombek, a następnie etapem „srebrzenia”, gdzie bombka uzyski-
wała podkład potrzebny do dalszych etapów. Najciekawszą salą dla dzieci by-
ła „dekoratornia” pełna barw i brokatów, gdzie bombki malowano w tradycyj-
ny sposób. Na pamiątkę pobytu w fabryce każde dziecko otrzymało bombkę 
z własnym imieniem. 

K. Walkowiak, K. Rutkowska, M. Trela

Grudniowe spotkanie
 

   6 grudnia do naszego przed-
szkola przyszedł „Mikołaj”. 
Dzieci z wielką niecierpliwo-
ścią czekały na niego. „Mi-
kołaj” podobno, według in-
formacji zasłyszanych od 
dzieci, przyleciał helikopte-
rem. Niestety nie miał zbyt wie-
le czasu i tylko zostawił prezenty 
w przedszkolu. Dzieciom uda-

Oświata

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 
IM. KUBUSIA PUCHATKA W SKOKACH
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wszystkich do zimowej krainy. Miejmy nadzieję, że dzieci oczekujące na nadej-
ście zimy, śnieżynki, a nareszcie Pani Zima przywołają prawdziwą zimę z białym 
śniegiem. Tego życzymy nam i naszym dzieciom.

Teatrzyk w przedszkolu

11 grudnia roku gościł w naszym przedszkolu teatr „Promyk” z Pozna-
nia. Aktorzy zagrali dla nas świąteczną inscenizację pt. „O Złotym Dzwonku 
Świętego Mikołaja”. Akcja przedstawienia rozgrywała się w dwóch płaszczy-
znach: ziemskiej i niebiańskiej. Bohaterowie pierwszej to dwójka rodzeństwa: 
Zosia i Staś, a drugiej aniołek, diabeł oraz Święty Mikołaj, który zgubił swój ma-
giczny dzwonek. Dzięki pomocy widzów obydwa wątki przedstawienia znalazły 
swoje wspólne, szczęśliwe zakończenie. Najciekawszym i najistotniejszym mo-
mentem zarówno dla dzieci i dorosłych było pojawienie się Świętego Mikołaja 
z odzyskanym złotym dzwonkiem. Święty Mikołaj odwiedził bohaterów akcji, 
jak i uczestniczące w przedstawieniu dzieci. Spektakl był pełen melodyjnych 
piosenek, zabawnych sytuacji, ale przede wszystkim dominował w nim bezpo-
średni kontakt aktora z widzem.

K. Walkowiak, K. Rutkowska

i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i ro-
zumienie innych.

Joanna Tomczak
Alicja Kramer

Małgorzata Wojciechowska

Bożonarodzeniowe 
warsztaty

Atmosferę zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia mo-
gliśmy poczuć w lechlińskiej 
szkole 9 grudnia, kiedy podczas 
warsztatów bożonarodzenio-
wych powstały piękne ozdoby 
choinkowe, kartki świątecz-
ne i dekoracje. Kierując się wy-
tycznymi naszego tegorocznego 
projektu edukacyjnego ozdoby 
zostały wykonane własnoręcznie z resztek materiałów oraz papieru i tektury, 
przeznaczonych już na makulaturę. Niebanalne ozdoby wzbogaciły przystro-
jone światełkami choinki, za które serdecznie dziękujemy. Eko-świąteczny wy-
strój szkoły zachwycił wszystkich, a samodzielnie wykonane kartki będzie moż-
na zakupić podczas szkolnego kiermaszu. 

Joanna Tomczak

mi posypkami. Dopełnieniem świątecznego nastroju było wsłuchiwanie się 
w brzmienie kolęd oraz smakowanie wypieków. Kolejne pieczenie pierników 
za rok. 

K. Walkowiak, K. Rutkowska

POWITANIE ZIMY
 „Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna! Nasza zima zła!”

 Mimo, iż brakuje śnieżnej aury za oknami, 17 grudnia obchodziliśmy w na-
szym przedszkolu „Powitanie Zimy”. Z tej okazji dzieci z grup Króliczki I i Kró-
liczki II przygotowały dla społeczności przedszkolnej inscenizację muzycz-
no-taneczną. Śnieżne stroje, zimowe akcenty, dźwięczna muzyka porwały 

Apteczka Pierwszej Pomocy 
Emocjonalnej

 W Szkole Podstawowej w Jabłkowie i w Skokach oraz w świetlicy  
socjoterapeutycznej w Rościnnie, we współpracy z Gminą Skoki,  
od października realizowany jest program profilaktyki i promocji zdrowia 
Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjo-
nalnej. Celem programu jest rozwijanie 
w dzieciach podstawowych umiejętno-
ści społecznych i emocjonalnych oraz 
przygotowanie do samodzielnego ra-
dzenia sobie w sytuacjach trudnych, by 
wzmocnić ich odporność na stres oraz 
kształtować optymistyczne, pozytyw-
ne nastawienie do życia. W programie 
wykorzystana jest również koncepcja 
uważności oraz metoda redukcji stresu 
w oparciu o uważność. Na ich podsta-
wie zaproponowane zostały działania 
mające na celu rozwijanie umiejętności 
koncentracji, uważnego słuchania i od-
dychania. Realizacja programu powinna 
przyczynić się do rozwijania w dzieciach 
umiejętności radzenia sobie ze stresem 
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ciom, jak ważne jest w życiu poczucie własnej wartości i polubienie siebie same-
go. Jeśli nie będziemy lubili siebie, nie uda nam się polubić drugiego człowieka 
i otaczającego nas świata. Grupa starsza, IV-VI uczestniczyła w spektaklu „Inny 
Chłopak”. Była to pouczająca i wzruszająca historia o akceptacji i zrozumieniu, 
a bohaterem był nastoletni chłopiec, który na skutek choroby zewnętrznie róż-
nił się od swoich rówieśników. Przedstawienia poruszyły nasze serca, a myślę, 
że to najważniejszy podarunek, jaki mogliśmy tego dnia otrzymać. Po powro-
cie do szkoły miały miejsce kolejne atrakcje: działania plastyczne, muzyczne 
i taneczne. Mikołajkowy dzień zawsze jest jakiś zaczarowany i pełen niespo-
dzianek, a szkoła nabiera świątecznego charakteru.

Anna Szulda

Mikołajki w Łosińcu 

 Mikołajki to jeden z najsympatyczniejszych dni w roku, na który z utę-
sknieniem czekają wszystkie pociechy. W Łosińcu tradycyjnie już połączyli-
śmy ten dzień z zajęciami plastycznymi.

Nasze przedszkolaki wraz z bliskimi stworzyli piękne ozdoby świąteczne.  
Następnie dzieci udały się po zasłużone upominki a rodzice mieli możliwość 
zrobienia zakupów na naszym kiermaszu świątecznym. Atmosfera zbliżających 
się Świąt zawitała u Nas na dobre. 

Kinga Karczewska

17Styczeń 2020

Historia w komiksie
zamknięta

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
młodsi czytelnicy szkolnej biblioteki wzięli udział w konkursie na najcie-
kawszą historię opowiedzianą w formie komiksu. Uczniowie stali się ry-
sownikami i twórcami komiksu, którego tematem była krótka historia pewnej 
książki. Jury w ocenie prac wzięło pod uwagę pomysłowość, treść oraz este-
tykę wykonania komiksu. Laureaci otrzymali książkowe nagrody oraz pamiąt-
kowe dyplomy. I miejsce zajął Amadeusz Saukens z kl. III szkoły w Jabłkowie, 
II miejsce zajął Wiktor Wrombel z kl. III szkoły w Rejowcu, III miejsce Julia 
Przybylska z kl. III również z rejowieckiej szkoły. Serdecznie gratulujemy i za-
chęcamy do czytania i tworzenia komiksów.

Anita Siejkowska 

Szkolny Kiermasz  
Świąteczny

 
Święta zbliżają się wielkimi kro-

kami. Nasi uczniowie, rodzice, goście 
i nauczyciele mogli poczuć magię 
prawdziwych świąt uczestnicząc w or-
ganizowanym w naszej szkole kierma-
szu. Dzięki hojności i zaangażowaniu ro-
dziców, pracy nauczycieli i uczniów na 
stoiskach znalazły się przepiękne ozdo-
by świąteczne, aniołki, krasnale, choin-
ki, bombki, kartki świąteczne, świeczniki 
i bałwanki. Można było też kupić pach-
nące, pięknie ozdobione pierniki oraz 
książki i piaskowce. Dla wszystkich ku-
pujących została przygotowana kawia-
renka, w której serwowana była herba-
ta lub kawa oraz przepyszne gofry, które 
przygotowywała p. Judyta Malczewska. 
Tym, którzy aktywnie zaangażowali się 
w przygotowanie kiermaszu ślemy świą-
teczne podziękowania i pozdrowienia. Tym, którzy odwiedzili nasz kiermasz 
dziękujemy i zapraszamy na kolejny.

Joanna Tomczak

Mikołajki w Lechlinie 
Mikołajki spędzone inaczej niż zwykle? Dlaczego nie! 6 grudnia ucznio-

wie naszej szkoły uczestniczyli w dwóch spektaklach przygotowanych 
przez Teatr Profilaktyczny ALERT w Domu Kultury w Wągrowcu. Młodsza 
grupa I-III była na przedstawieniu „Shrek-opowieść o tolerancji”. Opowieść 
o zielonym stworku, który poprzez swoje przygody uczy nas wszystkich to-
lerancji i akceptacji innych i siebie samego. Przedstawienie pokazało dzie-



Mikołajki w Lechlinie
 

   Sołectwo Lechlin i Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA zaprosiło miesz-
kańców na tradycyjne mikołajki. Niestety pogoda pokrzyżowała nam plany 
i nie odbył się zaplanowany mikołajkowy marsz nordic walking, ale i tak at-
mosfera była bardzo wesoła. Pośpiewaliśmy świąteczne piosenki, wypiliśmy 
gorącą czekoladę, zjedliśmy pyszne ciasto i pieczone kiełbaski, by następnie 
przywitać najważniejszego gościa – św. Mikołaja. Oczekiwany gość, w czer-
wonym ubraniu, w sposób serdeczny powitał obecnych i wręczył świąteczne 
paczki, bo jak się okazało wszyscy byli grzeczni i zasłużyli na prezenty. Po-
mocnikiem Mikołaja był nie tylko miejscowy sołtys, ale także radny powiato-
wy Piotr Kaczmarek, który dodatkowo częstował dzieci słodyczami. Po obda-
rowaniu każdej pociechy św. Mikołaj ruszył w dalszą drogę.  

Joanna Tomczak

Mikołajkowo w Rejowcu

 Dzień na który czekają nie tylko dzieci, to 6 grudnia, a to za sprawą pew-
nego miłego Jegomościa w czerwonym stroju. I chociaż za oknami brak 
śniegu w domach i szkołach zaczyna panować świąteczny nastrój. Miko-
łaj, bo o nim mowa przybył do naszej szkoły. Przywitaliśmy go serdecznie 
mikołajkowymi piosenkami. Tak jak w poprzednich latach towarzyszyły mu 
wesołe renifery. Nasz Gość bacznie obserwował uczniów, podziwiał piękne, 
świąteczne dekoracje, wspólnie ubraliśmy choinkę i zrobiliśmy pamiątkowe 
zdjęcia. Mikołaju, serdeczne życzenia z okazji imienin, dziękujemy i zaprasza-
my do nas za rok.

Anita Siejkowska

Mikołajkowa noc atrakcji

 Długo uczniowie klas I-V będą wspominać swoją noc, spędzoną w szko-
le – noc pełną wrażeń, atrakcji i niespodzianek. Impreza pod hasłem „Mi-
kołajkowa noc atrakcji” rozpoczęła się o godz. 17:00 w piątek 6-go grud-
nia br., a zakończyła o szarym poranku dnia następnego. Każdy uczestnik 
przybył do szkoły wyposażony m.in. w śpiwór, podusię i czapkę mikołajko-
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wą oraz dużą porcję dobrego humoru. Nad wszystkim czuwały panie Justyna 
Graczyk i Joanna Tomczak. Wieczór i noc obfitowały w wiele atrakcji. Rozpo-
częliśmy „Świątecznymi Eko Warsztatami”, podczas których dzieci ozdobiły 
płócienną torbę wg własnego pomysłu. Prowadzącym warsztaty była Grupa 
Animacyjna BiT, a tematyka warsztatów nawiązywała do naszego tegoroczne-
go projektu edukacyjnego dotyczącego kształtowania świadomości ekologicz-
nej i współodpowiedzialności za środowisko naturalne. Atrakcją wieczoru była 
żywa maskotka Pan Piernik, w obecności którego miały miejsce zabawy przy 
muzyce. Następnie piekliśmy pierniki, które pięknie ozdobione i zapakowane 
będzie można kupić na naszym szkolnym kiermaszu. Kolejnym punktem progra-
mu były tańce i zabawa przy muzyce oraz „łamigłówki dla mądrej główki”. Już 
w piżamach dla uczniów urządzony został wieczór filmowy, również o tematy-
ce mikołajkowej. Zanim wszyscy udali się na zasłużony (aczkolwiek baaardzo 
późny :)) odpoczynek na materacach, miały miejsce nocne opowieści. W sobotni 
poranek uczniowie – nieco jeszcze zaspani po nocnych atrakcjach, ale bardzo 
zadowoleni – powrócili do swoich domów.

  
Joanna Tomczak

Spotkanie opłatkowe
Wspólnie z sołectwem Lechlin, 15 grudnia przygotowaliśmy dla miesz-

kańców spotkanie opłatkowe. Wśród bardzo licznie przybyłych gości nasze 
zaproszenie przyjął Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, Sekretarz 
Gminy Blanka Gaździak, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego 
TĘCZA i dyrekcja Szkoły Podstawowej w Jabłkowie. Przygotowany przez nas 
spektakl poruszył zebraną widownię i wprowadził zebranych w magiczny, świą-
teczny czas. Po gromkich barwach, podziękowaniach i życzeniach, obecni zosta-
li zaproszeni na poczęstunek.

Joanna Tomczak

Spotkanie wigilijne 
w świetlicy w Stawianach

 Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, w świetlicy wiejskiej w Sta-
wianach zorganizowano uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział pod-
opieczni wraz z wychowawczyniami, rodzice dzieci, sołtys pani Ania Gro-
nowicz oraz pani Małgorzata Szpendowska – Wylegalska, przewodnicząca 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas 
wspólnej kolacji składano świąteczne życzenia, dzieci uczestniczące w zaję-
ciach świetlicowch zaprezentowały i przypomniały tradycje i zwyczaje zwią-
zane z Bożym Narodzeniem. Na pięknie przystrojonych stołach znalazły się 
tradycyjne potrawy przygotowane przez wychowawczynie oraz rodziców świe-
tlicowych dzieci. Pod choinką czekały na wszystkich prezenty oraz życzenia od 
pana burmistrza. Tego popołudnia prawdziwie świąteczny nastrój dopełniły ko-
lędy wykonane przez dzieci. Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz pani Małgo-
rzacie za pomoc w przygotowaniu spotkania.

Anna Mazurek i Anita Siejkowska
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Świąteczna Zbiórka 
Żywności

 Kolejny raz zorganizowaliśmy w naszych placówkach Świąteczną 
Zbiórkę Żywności. Podczas zbiórki zbieraliśmy artykuły z długim termi-
nem przydatności do spożycia. Wszystkie produkty trafiły do Jadłodajni 
zlokalizowanej przy Parafii p.w. św. Wojciecha w Wągrowcu. Za pomocą tego 
prostego gestu pokazaliśmy ludziom, którzy z różnych życiowych powodów 
znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami. Dziękując za ten dar serca, ży-
czymy wszystkim wszelkiej pomyślności, zdrowych i spokojnych świąt Boże-
go Narodzenia.

Joanna Tomczak

W Nowy Rok ze sztuką

 Uczniowie szkoły w Rejowcu Nowy Rok przywitali wspólnym wyjaz-
dem na muzyczne spektakle teatralne. Tym razem obejrzeliśmy sztukę 
pt. „Bogowie i herosi. Opowieści Afrodyty”, przygotowaną dla starszych 
uczniów oraz przedstawienie „Cudowna lampa Alladyna”, skierowane 
do najmłodszych widzów. Spotkanie z mitologią, utrwalenie wiadomości 
z tej dziedziny oraz poznanie kolejnych przygód greckich bogów i herosów, to 
dla uczniów klasy V i VI przywołanie historii najpopularniejszych mitów po-
znanych na lekcjach języka polskiego i historii. Muzyczna opowieść o tytuło-
wym dżinie i jego cudownej lampie, to pełna magii, spełniających się marzeń 
dla tych, którzy na to zasługują i podejmują w tym kierunku wysiłek sztuka. 
Barwne scenografie, wspaniałe piosenki, humor bohaterów obu przedsta-
wień zachwyciły naszych starszych i młodszych widzów. Aktorzy otrzymali 
podziękowania w postaci gromkich braw.

Anita Siejkowska 

Wigilia szkolna
 Spotkanie wigilijne w lechlińskiej szkole odbyło się w tym roku 20 

grudnia. Punktem dnia było przygotowane przedstawienie, porusza-

jąca opowieść, która zmusiła do zastanowienia się nad sensem świąt, nad 
tym jak je postrzegamy i czy gotowi jesteśmy do ich pełnego przeżycia. Czy 
święta są w nas, w naszym codziennym postępowaniu, relacjach, czy są jedynie 
czasem wspólnego biesiadowania i obdarowywania prezentami. Po przedsta-
wieniu oraz gromkich brawach, które otrzymali uczestnicy kółka tanecznego 
i muzycznego, kierownik szkoły złożył wszystkim obecnym życzenia świątecz-
ne. Po życzeniach i łamaniu się opłatkiem usiedliśmy do stołu, by przy roziskrzo-
nej choince, niepowtarzalnym, świątecznym wystroju klas, spożywać smakołyki 
przygotowane przez rodziców i sympatyków naszej szkoły. Uroku całej wigilii 
dodała wizyta Gwiazdora, o którą zadbała Rada Rodziców. Gwiazdor obdaro-
wał wszystkich prezentami, uczniowie otrzymali imienne kubki, by w myśl na-
szego ekologicznego projektu edukacyjnego zaprzestać korzystania z naczyń 
jednorazowych. Grono pedagogiczne otrzymało piękny zegar, też bardzo eko-
logiczny, wykonany przez Rodziców. Składaniu życzeń i śpiewaniu kolęd, które 
słychać było na korytarzu nie było końca ... i w tym świątecznym nastroju poże-
gnaliśmy się aż do Nowego Roku.

Joanna Tomczak

Wigilijnie i świątecznie 
w naszej szkole

 Wigilijne spotkanie w rejowieckiej szkole jest troską o zachowanie i kul-
tywowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, stwo-
rzenie rodzinnej i ciepłej atmosfery oraz wspólne przeżywanie tego, co 
wydarzyło się dawno temu w Betlejem. W tym roku nasza szkolna grupa te-
atralna pod kierownictwem pani Elżbiety Witt, zabrała nas w podróż do współ-
czesnego Betlejem, miejsca, które może być wszędzie. I tylko od nas zależy, czy 
dostrzeżemy cud, który jest wokół nas i otworzymy swe serca, by czynić dobro. 
Tradycyjnie już uczniowie spotkali się w grupach klasowych wraz z wychowaw-
cami, by wspólnie zaśpiewać kolędy, pastorałki, podzielić się opłatkiem i złożyć 
wzajemne życzenia. Pod klasowymi pięknie i ekologicznie przystrojonymi cho-
inkami znalazły się prezenty przygotowane przez rodziców, za które serdecznie 
dziękują uczniowie i nauczyciele. 

Anita Siejkowska



Przedświąteczna wizyta 
w Hospicjum

 
  18 grudnia nasza młodzież: Karolina Skwierzyńska, Natalia Mucha, Ga-
briela Kiszka, Olga Kujawa, Jagoda Łuczak, Klaudia Szalaty, Wiktoria 
Szczepaniak, Krzysztof Stefan i Kamil Kamiński wraz z opiekunami Elż-
bietą Chojnacką i Wioletą Grzegorzewską udała się do Hospicjum Mi-
łosiernego Samarytanina w Wągrowcu. To już tradycja, że w tym wy-
jątkowym, przedświątecznym okresie pamiętamy o tych, których los 
doświadczył chorobą i cierpieniem.

Podczas wizyty w hospicjum nasi uczniowie zaprezentowali przebywają-
cym tam chorym, ich opiekunom oraz pracownikom program słowno – mu-
zyczny pod hasłem „Maleńka Miłość”. Dostarczył on zebranym wielu głębo-
kich przeżyć i wzruszeń. Po części artystycznej młodzież wręczyła chorym 
drobne, świąteczne upominki. Spotkanie z podopiecznymi hospicjum było 
dla nich ogromnym przeżyciem. Osobiście doświadczyli, jak muzyką i pięk-
nym słowem można wzruszać, a drobnym gestem okazywać ciepło tym naj-
bardziej potrzebującym.

Elżbieta Chojnacka

Jasełka - prostota w radości 
Bożego Narodzenia

 W czwartkowy poranek społeczność Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skokach obejrzała jasełka przygotowane przez Izabelę 
Białą, Danutę Kubicką i Barbarę Surdyk. Nie zabrakło więc Aniołów, Pa-
sterzy, Trzech Króli, no i oczywiście Dzieciątka z Maryją i Józefa, w któ-
rych rolę wspaniale wcielili się Karolina Skwierzyńska i Szymon Głuszek. 
Biblijne treści przeplatane kolędami w wykonaniu najmłodszych uczniów, 
przygotowanych przez Elżbietę Chojnacką, Alinę Gapińską, Julitę Dzie-
kan, Małgorzatę Kapczyńską, poprowadziły oglądających do betlejem-
skiej szopy i skłoniły zapewne do refleksji nad cudem Bożego Narodzenia. 

Natomiast sprzeczki pasterzy i królów były okazją dla weryfikacji wła-
snego postępowania. Niejeden widz zdumiał się odważnym postępowaniem 
Jagny, żołnierza Heroda, czy pasterzy. Te prawdziwe sceny miłości Boga do 
ludzi i przemiany człowieka zakończyły życzenia pana dyrektora Wiesława 
Berendta dla całej szkolnej społeczności oraz przekazanie Betlejemskiego 
Światełka przez harcerzy pod czujnym okiem druhny Magdaleny Jeske, któ-
ra również przekazała świąteczne życzenia od harcerskiej braci. Na sam ko-
niec rozdano dyplomy i słodkie upominki dla klas, które najładniej przystro-
iły swoją izbę klasową oraz podsumowano szkolny konkurs kolęd.

   Barbara Surdyk

Podsumowanie grudniowej 
akcji charytatywnej

  
  18 grudnia zakończyła się akcja chary-
tatywna przeprowadzona w ramach in-
nowacji pedagogicznej „Książka przy-
jacielem młodego człowieka, artysty 
i ekologa”. Dzięki zaangażowaniu i hojności 
społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skokach zgro-
madziliśmy pokaźny zasób książek i gier 
edukacyjnych, który w formie prezentu zo-
stanie przekazany na rzecz Świetlicy Opie-
kuńczo-Wychowawczej w Skokach i jej 
podopiecznych. Wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w akcję, za wrażliwość, otwarte 
serce i chęć dzielenia się serdecznie dzięku-
ją organizatorzy:

Estera Kruszka i Paulina Marszewska

Dzieci - dzieciom

Koło wolontariatu z naszej szkoły przyłączyło się w tym roku do 
X edycji akcji „Gwiazdory na motocyklach”. Jej celem jest przygotowanie 
i przekazanie paczek świątecznych dzieciom z Wielofunkcyjnej Placów-
ki Opiekuńczo - Wychowawczej i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wycho-
wawczego im J. Korczaka w Wągrowcu.

Przez cały listopad zbieraliśmy słodycze i przybory papiernicze. Chciała-
bym w tym miejscu podziękować wszystkim uczniom i ich rodzicom za nie-
zwykłą hojność; po raz kolejny okazało się, że na skoczan można liczyć. Prze-
kazaliśmy organizatorom dużą ilość zebranych produktów, m.in. dzięki temu 
udało się przygotować dodatkowe paczki, które otrzyma młodzież z ośrodka 
w Antoniewie.

14 grudnia o 12:00 na rynku w Wągrowcu zebrali się miłośnicy motorów 
w strojach Mikołajów oraz sponsorzy. Byli wśród nich wolontariusze naszej 
szkoły pod opieką pań: M. Zrobczyńskiej, A. Wasylewicz, D. Senger i R. Ha-
mulczyk. Następnie wszyscy udali się do Domu Kultury, gdzie niecierpliwie 
oczekiwały już dzieci, ciekawe, co w tym roku przyniesie im Gwiazdor. Do-
datkowo nasza młodzież miała dla nich drobny upominek przygotowany pod 
opieką p. M. Zaganiaczyk - zakładkę świąteczną z napisem „Wiem, że jesteś”.

Radość dzieci z otrzymanych prezentów jest dla nas najlepszym podzięko-
waniem oraz motywacją, aby za rok znów włączyć się w tę szlachetną akcję.

Renata  Hamulczyk
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„Jest taki dzień, bardzo 
ciepły, choć grudniowy”

 Już pierwszego grudnia domy, sklepy, ulice i bulwary przybrały od-
świętny wystrój. Ta atmosfera udzieliła się i nam. Każda klasa, korytarz 
i zakątek naszej szkoły przypominał o świętach Bożego Narodzenia.

Na tydzień przed kalendarzową Wigilią rozbrzmiewała melodia znanych 
pastorałek, piosenek i kolęd, a my spotykaliśmy się przy wspólnym stole, by 
również napoić się nadzieją, dodać sił i uwierzyć w drugiego człowieka.

Uczniowie klasy VIe z wychowawczynią już po raz trzeci w przedświątecz-
ne popołudnie zgromadzili się w swojej klasie, aby w blasku światełek i świec, 
zapachu piernika, promiennych uśmiechach delektować się tą atmosferą cie-
pła i życzliwości. To esencja świąt, na które czekali wszyscy. Podobne spotka-
nia odbywały się we wszystkich klasach.

Ile spokoju, szczerości, tolerancji i wzajemnego zrozumienia było w nas. 
Niech ta magiczna chwila trwa cały rok.

Danuta Kobus-Bogunia

„Już był w ogródku…” 
- konkurs recytatorski

 W ramach tegorocznych obchodów Dnia Patrona wśród klas szóstych 
został ogłoszony konkurs na najciekawszą interpretację słowną bajki „Lis 
i kozioł” Adama Mickiewicza.

Klasowe eliminacje wyłoniły najlepszych mówców, którzy 10 grudnia 
stanęli do rywalizacji w konkursie recytatorskim. Podczas prezentacji jury 
w składzie: Agnieszka Wasylewicz, Elżbieta Berendt i Lidia Miczyńska oce-
niało opanowanie tekstu, staranną wymowę, dykcję i intonację oraz orygi-
nalność interpretacji.

Młodzi recytatorzy pokazali prawdziwy kunszt władania słowem, dostar-
czając słuchaczom wielu niezapomnianych wrażeń artystycznych. Wyso-
ki poziom konkursu sprawił, że obrady komisji konkursowej były burzliwe, 
a decyzja o wybraniu najlepszych interpretacji niełatwa. 

Oto najlepsi z najlepszych:
I miejsce – Patrycja Skwierzyńska z kl. VI a,
II miejsce – Julia Szewczyńska z kl. VI a,
III miejsce – ex aequo – Amelia Jeske i Stanisław Sroczyński z kl. VI d
Zwycięzcy otrzymali książki z utworami Naszego Patrona, a wszyscy 

uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
 Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim biorącym udział w recy-

tatorskich zmaganiach.
Elżbieta Berendt

Konkurs kolęd

 Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły spotkali się przy wspólnym 
kolędowaniu. 19 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Piosenek 
Świątecznych. Uczniowie prezentowali się w dwóch kategoriach wieko-
wych, a komisja w składzie: p. Renata Stróżewska, p. Jowita Maćkowiak, 
p. Wioleta Molińska wyróżniła następujących uczniów:

Klasy I-III
1 miejsce - Nikola Majewska
2 miejsce - Gabriela Kmieć
3 miejsce - Wiktoria Słomińska
Wyróżnienie - Julia Rubert, Anna Przybylska
Klasy IV-VI
1 miejsce - Zuzanna Tyll
2 miejsce - Paulina Dziurka, Zuzanna Sznajder
Wszystkim wykonawcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Jowita  Maćkowiak

Mikołajkowe wydarzenia
  

  Szósty grudnia to data, 
którą zna każde dziecko. 
W tym dniu Święty Mi-
kołaj obdarowuje wszyst-
kich słodkimi upominka-
mi. Zwyczaj ten związany 
jest z osobą świętego Mi-
kołaja, biskupa z Miry, 
który cały swój majątek 
rozdał ubogim i potrzebu-
jącym. W naszej szkole mikołajki już na stałe wpisały się w kalendarz szkol-
nych wydarzeń. W tym roku również z tejże okazji nie zabrakło śmiechu, ra-
dości i zabawy. Uczniowie przyszli w mikołajkowych czapkach, dzięki czemu 
w klasach, na korytarzach i boisku zrobiło się wesoło i kolorowo.

W szkole pojawił się również Święty Mikołaj, który wraz ze swoją świtą od-
wiedził wszystkie klasy i obdarowywał uczniów pysznymi cukierkami. Każdy 
mógł doświadczyć magii zbliżających się świąt. Organizacją i przebiegiem mi-
kołajek w szkole zajął się Samorząd Uczniowski pod czujnym okiem opieku-
nów.

Na początku grudnia odbył się również Mikołajkowy Turniej Warcabowy. 
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Do zawodów przystąpili najmłodsi uczniowie naszej szkoły - klasy I-III. Po 
dość długich i emocjonujących zmaganiach nad planszą warcabową, wyło-
niono mistrzów naszej szkoły w kategorii klas młodszych. Wśród chłopców 
najlepsi byli: Hubert Sternal, Klaudiusz Balcer oraz Adam Nowaczkiewicz. 
Najlepsze dziewczynki to: Anastazja Balcer, Zofia Kowalewska i Amelia Ki-
szka. Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali puchary ufundowane przez 
Uczniowski Klub Sportowy. Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej atmosfe-
rze.  Był okazją do sprawdzenia i  porównania umiejętności graczy, jak rów-
nież wspaniałą, mikołajkową zabawą.

Wioletta Molińska

Nasza szkoła Mistrzem 
Powiatu!

 W środę 11 grudnia w hali OSIR w Wągrowcu w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Piłce 
Nożnej Halowej. W turnieju wzięło udział sześć zespołów:  SP 2 Wągro-
wiec, SP Panigródz, SP Mieścisko, SP Damasławek, SP Wapno, SP Sko-
ki. Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym”.

Mistrzostwo Powiatu zdobyła nasza drużyna w składzie:  Dawid Wojtko-
wiak, Dawid Bartkowiak, Karol Korczak, Alan Winiecki, Marcel Gapiński, 
Bartosz Piela, Alan Andraka, Szymon Głuszek, Szymon Gramza, Bartosz Mal-
czewski, Kacper Połczyński, Bartosz Witkowski. Dwa najlepsze zespoły tego 
turnieju reprezentować będą powiat wągrowiecki w Mistrzostwach Rejonu 
Pilskiego, który odbędzie się na początku stycznia w naszej hali.

Opiekun: Wiesław Sierzchuła

Pamiętamy o seniorach
  

   Papież Franciszek powiedział: „Na-
ród, który nie opiekuje się dziad-
kami i nie szanuje ich, nie ma przy-
szłości, bo nie ma pamięci, stracił 
ją”.  Tradycją wolontariatu naszej 
szkoły jest  współpraca  z seniorami 
z terenu gminy. Już czwarty rok 
przekazujemy paczki świąteczne, 
które przygotowywane są z fundu-
szy uzbieranych podczas Jarmarku 
Bożonarodzeniowego.

 Również i w tym roku młodzież, ro-
dzice i nauczyciele odwiedzili wiele starszych osób, aby podzielić się radością 
z nadchodzących świąt i przekazać upominki oraz życzenia od społeczności 
naszej szkoły. Niech radość Bożego Narodzenia stanie się radością każdego 
dnia w Nowym 2020 Roku.  

Renata Hamulczyk

„Pan Tadeusz” przy herbatce
  

  We wtorkowe popołudnie  
17 grudnia w szkolnej „Izbie pod 
schodami” odbyło się spotkanie 
z „Panem Tadeuszem” przy her-
batce, czyli szkolne czytanie Mic-
kiewiczowskiej epopei. Słowa In-
wokacji –„ Litwo! Ojczyzno moja! 
Ty jesteś jak zdrowie” - rozpoczęły 
to niecodzienne wydarzenie. Inter-
pretacji fragmentów dwunastu ksiąg dzieła podjęli się uczniowie klas ósmych 
wraz ze swoimi nauczycielkami języka polskiego. Klimat miejsca, przepełnio-
ny pamiątkami i wspomnieniami o naszym Patronie, doskonale dopełnił at-
mosferę spotkania.

Po napisaniu „Historii szlacheckiej z roku 1811 i 1812 we dwunastu księ-
gach wierszem” Adam Mickiewicz miał tylko jedno ciche marzenie:

„O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,
żeby te księgi zbłądziły pod strzechy,
Żeby wieśniaczki, kręcąc kołowrotki,
Gdy odśpiewają ulubione zwrotki (…)
Wzięły na koniec do ręki
Te księgi proste jako ich piosenki”.
W czasach romantyzmu, jak wspominał poeta, czytano „nieraz pod lipą, na 

trawie…”.
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie, siedząc w ławie szkolnej i czytając treść 

arcydzieła, choć w części spełnili marzenia Wieszcza.
 Podczas wspólnej herbatki z pączusiem, która zakończyła spotkanie, zro-

dził się pomysł na kolejne wspólne czytania.
Elżbieta Berendt

W hołdzie Patronowi
 

  Grudzień to czas, w którym w szczególny sposób przywołujemy pamięć 
o patronie naszej szkoły, Adamie Mickiewiczu. U progu tego miesiąca bo-
wiem, 26 listopada,  przypada rocznica jego śmierci, natomiast w Wigilię, 
24 grudnia, wspominamy rocznicę urodzin poety. Z tej to okazji w naszej 
szkole przygotowano konkursy i spotkania czytelnicze poświęcone autoro-
wi „Pana Tadeusza”.  Jednym z nich był Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości 
Adama Mickiewicza, zorganizowany przez panie: Agnieszkę Wasylewicz, Elż-
bietę Berendt i Lidię Miczyńską.

W konkursowe szranki stanęło piętnaścioro siódmoklasistów. Finał kon-
kursu miał miejsce 20 grudnia, kiedy to po zaciętej dogrywce wyłoniono na-
stępujące laureatki: I miejsce – Anna Pol, II – Urszula Nowaczkiewicz, III 
– Antonina Zdanowska. Zwyciężczynie nagrodzone zostały dyplomami i eg-
zemplarzami „Pana Tadeusza”. Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolej-
nych konkursach.

Lidia Miczyńska

Programujemy ze Scottie Go
Do naszej szkoły przybył Scottie, czyli sympatyczny kosmita, którego 

pojazd uległ awarii. Aby pomóc Scottiemu zdobyć części zamienne do po-
jazdu kosmicznego, uczniowie muszą wykazać się umiejętnościami z za-
kresu programowania. A dokładniej,  Scottie Go! Edu - to gra edukacyjna, 
która pozwala na naukę programowania poprzez zabawę. Dzięki niej ucznio-
wie zdobywają umiejętności w zakresie logicznego myślenia, komunikacji, 
pracy w grupach, a także rozwiązywania problemów.

Gra zawiera kartonowe bloczki, z których układa się program. Dodatko-
wą atrakcją jest aplikacja, dzięki której można skanować stworzony program. 
W ten sposób zdobywa się kolejne poziomy, a tym samym kolejne części do 
kosmicznego pojazdu.

Mam nadzieję, że dzięki obecności Scottiego lekcje informatyki będą bar-
dziej twórcze i emocjonujące.

Anna Macioszek
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XIV Jarmark Bożonarodzeniowy

15 grudnia w hali widowiskowo-sportowej w Skokach odbył się czternasty już Jarmark Bożonarodzeniowy zorganizowany przez społeczność szkolną 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, tj. dyrekcję, nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów i ich rodziców. 

 Organizatorzy zadbali, aby każdy gość jarmarku znalazł dla siebie coś do-
brego. Na stoiskach z różnościami można było nabyć, za niewielką cenę, róż-
norodne, własnoręcznie wykonane przez uczniów świąteczne ozdoby, oka-
załe stroiki, czy kolorowe kartki. Na stoisku piernikowym można było dostać 
pachnące pierniki, wypiekane przez uczniów, nauczycieli i rodziców w trady-
cyjną już szkolną „noc piernikową”. Jak co roku ogromnym zainteresowaniem 
cieszyła się loteria, w której każdy los wygrywał. Dzięki hojności licznych 
sponsorów, wśród losów były m.in. lekcje jazdy konnej, wizyty w gabinetach 
piękności, choinki, tort, wełniane szaliki i skarpetki, zabawki i liczne ozdoby. 
Nie zapomniano także o najmłodszych uczestnikach imprezy. Dla nich zosta-
ły przygotowane stoiska, przy których mogli przygotować wspaniałe świą-
teczne rysunki, zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem, a nawet z nim porozmawiać. 

Aby umilić czas licznie przybyłym gościom uczniowie, pod profesjonal-
nym okiem nauczycieli, przygotowali dwa przedstawienia: „Opowieść wigi-
lijna” w reżyserii Magdaleny Jeske, Agaty Orzechowskiej i Barbary Surdyk 
oraz „Jasełka” w reżyserii Lidii Miczyńskiej, Doroty Mrozińskiej i Wiolety 
Grzegorzewskiej. Na scenie oprócz naszych uczniów zaprezentowali się tak-
że lokalni artyści. Można było podziwiać  m.in. młode gimnastyczki ze Stu-
dia Gimnastyki Artystycznej „Feniks”, które prowadzi Jarosława Biłoruso-
wa-Fertsch, a także uśmiechnięte, roztańczone i rozśpiewane dziewczęta 
z Grupy Artystycznej „Skoczki” pod kierunkiem Małgorzaty Wiśniewskiej 
oraz Katarzyny i Jacka Duksztów. Mogliśmy usłyszeć przepiękny głos solisty 
Macieja Kujawy, profesjonalne śpiewy skocko-wągrowieckiego Chóru Ka-
meralnego pod dyrekcją Andrzeja Kaliskiego, jak również niezawodny i ema-
nujący pozytywną energią Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” Antoniego 
Wiśniewskiego oraz Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach 
pod batutą kapelmistrza Artura Pokorzyńskiego. 

Oprócz wielu wrażeń artystyczno-duchowych organizatorzy zapewnili 
także moc doznań kulinarnych. W kawiarence można było skosztować prze-
pysznych domowych ciast przygotowanych przez uczniów i rodziców, cie-
płych napojów oraz grillowanych kiełbasek ufundowanych i przygotowanych 
przez Radę Rodziców. Wszystkie te przysmaki serwowali uśmiechnięci, mi-

kołajkowi pomocnicy w czerwonych koszulkach, którymi „dowodziła” prze-
wodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Andrzejewska. Hala wypełniona 
gośćmi chcącymi poczuć osobliwy zapach świąt, wszechobecne uśmiechy 
i ciepłe, życzliwe słowa świadczą o tym, że CZTERNASTY JARMARK BOŻO-
NARODZENIOWY można zaliczyć do udanych. Należy również podkreślić, 
że dochód z jarmarku został w całości przeznaczony na przygotowanie pa-
czek świątecznych dla uczniów, ich rodzin oraz starszych samotnych ludzi 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

W tym roku zebrano sumę 10 172,81 złotych! Dodatkowo wolontariusze 
na pomoc Dla Patryka zebrali kwotę 1 134,36 zł, oraz 2,20 euro. 

Wszystkim, którzy odwiedzili nasz Jarmark, ofiarodawcom i osobom kupu-
jącym - serdecznie DZIĘKUJEMY! 

Wyrazy szczególnej wdzięczności składamy sponsorom: Burmistrzowi Miasta i Gmi-

ny Skoki - panu Tadeuszowi Kłosowi, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. A. Mic-

kiewicza, nauczycielom, rodzicom, uczniom i absolwentom gimnazjum i szkoły podsta-

wowej, księdzu Karolowi Kaczorowi, Towarzystwu Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA, 

dyrekcji i pracownikom Biblioteki Publicznej w Skokach, panu Krzysztofowi Lewiczowi 

z leśniczówki Łopuchówko, panom Romanowi i Leszkowi Stoińskim z firmy „Krecik”, pani 

Agnieszce Fertsch z Akademii Rozwoju w Skokach, pani Jarosławie Biłorusowej-Fert-

sch ze Studia Gimnastyki Artystycznej FENIKS, Dyrekcji AQUAPARK w Wągrowcu, pa-

ni Małgorzacie Opalińskiej, panu Jakubowi Migasiewiczowi z Piekarni-Cukierni „Emka”, 

państwu Iwonie i Krzysztofowi Migasiewiczom, panu Piotrowi Borowiczowi i redakcji 

gazety „PodSkoki”, panu Arkadiuszowi Sommerfeldowi, pani Jadwidze Pachowicz, Ro-

dzinie Falcco i Bejger, pani Sylwii Jakubowskiej, pani Izabeli Białej, Państwu Lucynie 

i Piotrowi Babrakowskim, państwu Agnieszce i Krzysztofowi Stożkom, państwu Jolancie 

i Andrzejowi Jarzębowskim, pani Agnieszce Wasylewicz, pani Małgorzacie Zdunek, pani 

Kindze Mróz, pani Marzenie Wyleżale oraz tym ofiarodawcom, którzy chcieli pozostać 

anonimowi. 

W imieniu organizatorów
Wiesława Surdyk-Fertsch

23Styczeń 2020



Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki

 Ziarenko bobu, Wilk i lisica, Ognisty ptak, Królewna Żabka to niektóre z tytułów baśni rosyjskich,  
które w środowe popołudnie, 4 grudnia, rozbrzmiewały w murach skockiej książnicy. Tego dnia po raz 
piąty zorganizowane zostało Skockie Bajanie. Miłośnicy głośnego czytania mieli okazję, oprócz wymienio-

nych wyżej utworów, poznać 
również historie rybaka i jego 
chciwej żony, głupca Jemie-
li i carówny Marii, Wasylisy 
Przepięknej, a także szarego 
wilka i carewicza Iwana, bra-
ciszka i siostrzyczki, którzy 
przechytrzyli złą Babę Jagę 
oraz sprytnej lisicy.

Spotkanie upłynęło w miłej,  
rodzinnej atmosferze. Czytający otrzymali pamiątkowe dyplomy i bombki 
choinkowe. Dopełnieniem całości stały się bardziej lub mniej znane piosenki  
rosyjskie oraz fragment ekranizacji baśni o Dziadku Mrozie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia tegorocznego spotka-
nia SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! W szczególności nasze podziękowania kieru-
jemy do osób, które zechciały być z nami tego dnia, by delektować się twórczo-
ścią rosyjskich pisarzy.

ŚWIĄTECZNY CZAS…cz. 2
 
Kolorowa tektura. Szklanka po Nutelli. Gips. Ziarenka kawy. Worek  

jutowy. I tak, jak tydzień wcześniej, szczypta dobrego humoru oraz rodzin-
na atmosfera. Składniki, które sprawiły dzieciom i ich rodzicom uczestniczą-
cym w drugich, w tym okresie, Świątecznych Warsztatach Rodzinnych wielką 
 frajdę i zapewniły wspaniałą zabawę. 

Wszystko to działo się w środowe popołudnie 11 grudnia w magicznym miej-
scu, w skockiej książnicy. Przewodnikiem po świecie przygotowań do zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia była, tym razem, pani Beata, mistrzyni czaro-
wania z papieru… i nie tylko. W tym roku zdradziła młodym skoczanom tajniki 
wyczarowywania eko choinek oraz eko kartek. Co z tego wyszło? Zobaczcie Pań-
stwo sami. Relacja ze spotkania poniżej.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia świątecznego spotka-
nia SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Sylwia Popadowska i Aleksandra Gajewska

 

W mieście mostów
  

  Bibliopodróże stały się tradycją. W okresie przedświątecznym, 14 
grudnia 2019 r., swoje podwoje otworzył przed nami Wrocław. Turyści 
biblioteczni, w liczbie 53 osoby, zwiedzili najpierw Panoramę Racławic-
ką. Oddział Muzeum Narodowego od niemalże 40 lat eksponuje cyklora-
miczny obraz Bitwy pod Racławicami. „Zawsze, gdy tutaj przybywam, je-
stem pod ogromnym wrażeniem dzieła” - zapewniał jeden z uczestników 
wyprawy. Jeśli zgłębiać naukę i jednocześnie dobrze się bawić, to właśnie 
we wrocławskim „Hydropolis”. Muzeum wody zachwyca zarówno aranża-
cją jak i naukową stroną wystaw: Człowiek i woda, Strefa relaksu, Strefa 
dzieci, Ocean życia, Głębiny. Centrum przyciąga niczym magnes, pozwa-
lając „zanurkować” w głębiny wiedzy o wodzie.  Pośród wielu jarmarków 
bożonarodzeniowych warto odwiedzić ten, w sercu Wrocławia. Bajkowa 
sceneria, zapach choinek i aromat pierników, moc pyszności i słodkości, 
trzypoziomowy domek z fabryką prezentów, uliczne teatrzyki, lśniące de-
koracje i regionalne wyroby, wreszcie szukanie żywych krasnali – frajda dla 
małych i dużych. Nieco zmęczeni, ale zintegrowani, rozbawieni i pełni wie-
dzy wróciliśmy do Skoków. Kolejna bibliopodróż wczesną wiosną. 

Elżbieta Skrzypczak

Wizyta u Puszkina, Tołstoja i …
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W hołdzie powstańcom 
wielkopolskim

 Pamięć o powstaniu wielkopolskim w 101. rocznicę jego wybuchu 
tradycyjnie zgromadziła przed tablicą pamiątkową niezawodne poczty 
sztandarowe i delegacje samorządu gminnego i powiatowego, szkoły pod-
stawowej, harcerzy i kilku innych organizacji działających na terenie gmi-
ny Skoki. 

Podczas uroczystości, na którą wszystkich zainteresowanych - jak zawsze 
- zaprosiło skockie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919, wieloletnim zwyczajem skoczanie oddali hołd swoim bohater-
skim przodkom. 

Prezes Koła Krzysztof Jachna przypomniał udział skoczan w powstaniu. 
Głos zabrał również Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, dzięku-
jąc zebranym za udział i upamiętnienie tego dnia. Modlitwą za zmarłych po-
wstańców poprowadzoną przez członka Koła i brata kurkowego Krzysztofa 
Przykuckiego zakończono tę część obchodów, po czym zebrani udali się do 
kościoła parafialnego na uroczystą liturgię z patriotycznym kazaniem ks. pro-
boszcza Karola Kaczora. 

Iwona Migasiewicz

Świąteczne spotkania dzieci 
ze świetlic środowiskowych 
z Rościnna i Rejowca

 22 grudnia dzieci ze świetlic środowiskowych z Rościnna i Rejowca 
wraz z opiekunami odwiedziły Dom Pomocy Społecznej w Jabłkowie z ar-
tystycznym programem świątecznym oraz upominkami dla pensjonariu-
szy placówki.

Wspólne kolędowanie oraz występy umiliły czas przedświąteczny osobom 
starszym, często samotnym i schorowanym.

Dzieci bardzo zaangażowały się w przygotowanie kartek świątecznych 

a wizyta uświadomiła im, aby nie tylko w okresie świątecznym mieć serce 
otwarte na drugiego człowieka.

Małgorzata Wojciechowska
Natalia Zaleśkiewicz

 23 grudnia odbyła się wigilia w świetlicy środowiskowej w Rościnnie, 
której gospodarzem był sołtys Rościnna Hubert Czarnecki wraz z radą so-
łecką i wychowawca świetlicy Małgorzata Wojciechowska. 

Na wigilię przybyli mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście. Dzieci przygo-
towały program artystyczny, który wprowadził wszystkich w nastrój świą-
teczny. Na gitarze przygrywał nam młody artysta mieszkający w Rościnnie 
Kacper Kujawa. Odwiedził nas również św. Mikołaj, który rozdał drobne upo-
minki. Była choinka, blask świec, kolędy i pyszny poczęstunek. Do zobaczenia 
za rok.

Małgorzata Wojciechowska
  

SKOCKIE SPOTKANIA 
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

 
Zgodnie z chrześcijańską tradycją 24 grudnia przeżywaliśmy  

Wigilię Bożego Narodzenia a w kolejnych dwóch dniach  
Święta Bożonarodzeniowe. Za nami już też Sylwester i „Nowy Rok”. 

Szczególnie z bogatą i wyjątkową atmosferą rodzinną, nie tylko  
w naszej Ojczyźnie, ale i wszędzie gdzie zamieszkują Polacy,  

łącznie z aspektami czysto religijnymi i dzieleniem się opłatkiem,  
cechuje się Wigilia. 

Do polskiej tradycji na stałe już wpisały się też obchodzone  
w miesiącu grudniu i przechodzące w pierwszą połowę stycznia  

spotkania Świąteczno-Noworoczne organizowane w placówkach  
oświatowych oraz w instytucjach i w zakładach pracy, a zwłaszcza  

w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych.
 O kilku takich spotkaniach, które niech będą reprezentatywne  

dla naszej Gminy czytelnik znajdzie kilka słów w obecnym  
wydaniu „Wiadomości Skockich”.

Seniorom na świąteczny czas
 

      Kolejne Boże Narodzenie. Dla wielu, wcześniej urodzonych skoczan, sie-
demdziesiąte, osiemdziesiąte. Moc wspomnień…choćby o śniegu białym, 
którego dzisiaj próżno szukać, a który do świątecznej magii tak bardzo 
jest potrzebny. Dla seniorów to także czas powrotu do pierwszej gwiazdki 
z dzieciństwa i życzeń, aby wspólnie doczekać kolejnej domowej kolędy. 

W gościnnej Winnicy, 12 grudnia, odbyła się uroczystość z udziałem ponad 
240 osób: emerytów, rencistów, inwalidów. Było, jak zawsze, niezwykle ro-

Skockie
stowarzyszenia
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dzinnie. Wspólne rozmowy przy choince, śpiewanie kolęd i pastorałek, wie-
czerza. Kolędowanie uatrakcyjnili muzycznie: Magdalena Pawelec i Michał 
Ruksza. To oni rozśpiewali seniorską widownię i wypełnili bożonarodzenio-
wymi dźwiękami salę Gościńca. 

O shopping bags, w pełni ekologiczne, z najlepszymi życzeniami na 2020 r. 
zadbał Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Tadeusz Kłos. Do praktycznego upo-
minku włodarz dołączył tradycyjnie kalendarze.

Zdrowia i choćby odrobiny zakupowego szaleństwa oraz wszelkiej pomyśl-
ności życzymy Wam drodzy Seniorzy.

Elżbieta Skrzypczak

Wieczór Wigilijny w Potrzanowie

W świątecznej scenerii, przy choince i świecach na biało nakrytych sto-
łach w piątkowy wieczór 13 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Potrzano-
wie spotkali się wszyscy, którzy zdecydowali się skorzystać z zaproszenia 
Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej i uczestniczyć w miejscowym 
Wieczorze Wigilijnym.

 Serdecznie witani przez organizatorów goście, wśród których tym razem 
wyjątkowo licznie przybyli przedstawiciele Samorządu Gminy - Sekretarz 
Gminy Blanka Gaździak, Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa oraz radni: 
Stanisław Janecko, Małgorzata Mizgajska, Piotr Babrakowski i Marek Grze-
gorzewski, a także radny Rady Powiatowej, a prywatnie mieszkaniec Potrza-
nowa Piotr Kaczmarek oraz Gminny Koordynator ds. Uzależnień Małgorzata 
Szpendowska-Wylegalska i były mieszkaniec, ale zawsze powiązany z Potrza-
nowem i serdecznie tu przyjmowany Ireneusz Belter, mieli możliwość wysłu-
chać i podziwiać, specjalnie na tę okoliczność przygotowany, bogaty program 
artystyczny.

Szeroki repertuar kolęd zaprezentowały dzieci i młodzież z prowadzonej 
przez Agnieszkę Fertsch miejscowej Świetlicy Środowiskowej, ale nie tylko 
- piękne kolędowe melodie na flecie zabrzmiały też w wykonaniu członkini 
Skockiej Strażackiej Orkiestry Dętej Karoliny Nowak. Było to tylko wpro-
wadzenie, bo z kolei scena należała do Koła Gospodyń Wiejskich, które-

go członkinie na czele ze swym przewodniczącym Stanisławem Kaczmar-
kiem wspomagane przez dzieci Zuzię i Karola Załuskich przedstawiły sceny 
z „Opowieści Wigilijnej” Karola Dickensa. Uczestnicy Wieczoru ze wzrusze-
niem obejrzeli skłaniające do zadumy i refleksji sceny z życia nieczułego na 
los innych ludzi, zgorzkniałego, bogatego skąpca – przeciwnika świętowania 
Ebenerera Scrooge, którego w Noc Wigilijną we śnie odwiedzają duchy i któ-
ry pod ich wpływem zmienia swe postępowanie i staje się innym człowiekiem. 
Obok wspomnianego przewodniczącego w postacie bohaterów „Opowieści” 
wcielili się: Anna Kaczmarek, Danuta Janecko, Magdalena Gądysiak, Marta 
Załuska, Anetta Nowak, Agata Wojtysiak i Agnieszka Surdyk.  

Z kolei też wszyscy mogli przyłączyć się do śpiewu kolęd - o całościową 
oprawę muzyczną „Wieczoru” zadbał Krzesimir Kaczmarek.

Po części artystycznej wszyscy tradycyjnym polskim zwyczajem mogli 
podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia Świąteczno-Noworoczne, 
a członkowie Samorządu Gminy obdarzyli uczestników praktycznymi przy-
ozdobionymi w logo Gminy ekologicznymi torbami na zakupy.  

Spotkanie Wigilijne w Potrzanowie jak zawsze zakończyła „Wieczerza 
Wigilijna”, w trakcie której każdy mógł skosztować przygotowanych przez 
potrzanowskie panie potraw wigilijnych, a więc zupy rybnej i grzybowej 
oraz czerwonego barszczu, świątecznego smażonego karpia z kapustą 
i grzybami, śledzi w śmietanie i ziemniaków oraz sławnych potrzanow-
skich pierogów z serem i z kapustą, a na zakończenie osłodzić sobie życie 
kawą i słodkimi wypiekami.

  Edmund Lubawy

Wędkarska Wigilia

Spotkanie wigilijne, tradycyjnie każdego roku stanowi zwieńczenie 
zespołowej działalności Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 120 
w Skokach. W minionym 2019 roku miało to miejsce w sobotni wieczór  
- 14 grudnia, gdy na zaproszenie Zarządu do siedziby Koła przy ul. Sienkie-
wicza przybyła szczególnie liczna grupa członków, by w świątecznej, miłej 
atmosferze przy „Wigilijnym Stole” wspólnie spędzić czas.  

Tym razem honory „pana domu” pełnił Honorowy Prezes Koła Alojzy  
Pacholski, któremu przypadł obowiązek i zaszczyt zastąpić Prezesa Koła Jac-
ka Dudka, który z uwagi na obowiązki zawodowe związane z dyżurem i usu-
waniem awarii sieci w energetyce, nie mógł uczestniczyć w ceremonii powi-
talnej i dołączył do grona uczestników już w trakcie biesiady wigilijnej.  

W charakterze serdecznie przyjmowanego gościa uczestnicy spotkania po-
witali Burmistrza Tadeusza Kłosa, który zasiadł wśród członków samorządu 
Gminy Skoki - Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy i Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Piotra Babrakowskiego, w życiu co-
dziennym kolegów wędkarzy - Skarbnika i Sekretarza Koła.

Po słowach powitalnych minutą ciszy uczczono pamięć Śp. Anny Kujawy- 
żony kolegi Zbigniewa, która często brała aktywny udział w życiu stowarzy-
szenia i cieszyła się dużą sympatią i uznaniem wędkarskiej braci. Następnie 
po życzeniach płynących od „prezydialnego stołu” i płynących z głośników 
melodiach kolęd podzielono się opłatkiem i złożono sobie życzenia świątecz-
no - noworoczne, w których nie zabrakło tych szczególnie miłych dla każdego 
wędkarza, a więc życzeń „takiej ryby”.
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Po życzeniach przyszedł czas na konsumpcję i wszyscy oddali się degusta-
cji przygotowanych przez żony wędkarzy: Agnieszkę Dudek i Jolantę Konrad 
oraz przez kolegów: Gospodarza Koła niezastąpionego Karola Neumanna 
i Huberta Obrachta - smacznych potraw wigilijnych, wśród których nie zabra-
kło zupy rybnej i grzybowej oraz szerokiej gamy ryb, w tym 3 postaci „śledzi-
ków”, a na zakończenie „kawusi” i kilku rodzajów słodkich wypieków, z trady-
cyjnym makowcem i piernikiem włącznie.

W trakcie wieczerzy Prezes Pacholski tradycyjnie już wręczył ufundowa-
ne przez siebie Poradniki Wędkarskie na rok 2020. Tym razem obdarował 
nimi m.in. członków pocztu sztandarowego, przedstawicieli prasy lokalnej 
oraz nowoprzyjęte członkinie - dziewczęta Julię Konrad i Annę Zywert, które 
wcześniej poprzez uroczyste wręczenie Legitymacji członkowskich włączo-
no do grona wędkarskiej braci. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że obie 
nasze „bohaterki wieczoru” reprezentują czwarte pokolenie skockich wędka-
rzy - pradziadek Julii, Tadeusz Wiśniewski należał do grona założycieli Koła, 
a pradziadek Anny, Stanisław Zywert był jednym z pierwszych jego członków, 
a one same uczestniczyły już w kilku zawodach wędkarskich. 

Spotkaniu towarzyszyły rozmowy i wspomnienia dotyczące minionego 
roku oraz zamierzeń i oczekiwań na przyszłość, w trakcie których, gdy spra-
wy weszły na temat ochrony środowiska, Burmistrz Tadeusz Kłos przybliżył 
tematy związane z gospodarką ściekową oraz z nieuniknioną, a związaną ze 
składowaniem odpadów na wysypisku w Kopaszynie, podwyżką opłat za od-
biór odpadów komunalnych.

Uczestnicy spotkania opuszczali je obdarzeni przez Burmistrza w prak-
tyczne Kalendarze ścienne na rok 2020 oraz w promujące Gminę ekologiczne 
torby na zakupy.

Edmund Lubawy

Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne  
w Bractwie Kurkowym

    Zgodnie z ustalonym już zwyczajem w sobotę 4 stycznia członkowie 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w towarzystwie zaproszonych gości 
spotkali się w siedzibie Bractwa na uroczystym śpiewaniu kolęd i pasto-
rałek. 

Na początku spotkania odśpiewano Hymn Bracki. Z kolei Prezes Krzysz-
tof Jachna powitał zgromadzonych i wszystkim życzył pomyślności i zdrowia 
w rozpoczętym 2020 roku. Dalsze życzenia kontynuował Król Żniwny A.D. 
2019 Franciszek Baranowski, który po życzeniach Noworocznych w imie-
niu uczestników specjalne życzenia skierował na ręce członków Jubilatów 
– małżonków: Tadeusza i Urszuli Jerzaków oraz Wojciecha i Wandy Glinkie-
wiczów, którzy w trakcie Świąt Bożego Narodzenia obchodzili Jubileusz 50 – 
lecia Małżeństwa. Życzeniom tym z ust braci i sióstr oraz gości towarzyszyło 
szczere i głośne „Sto lat”.

Tradycyjnie już też Vice Prezes Bractwa Krzysztof Migasiewicz odczytał 
życzenia, które z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku nadeszły na 
adres Bractwa, wśród których nie zabrakło też życzeń od Burmistrza Tade-
usza Kłosa i od Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy.

Z kolei na stołach pojawiła się kawa i herbata oraz słodkości, a „towarzy-
stwo” skupiło się na śpiewaniu kolęd i pastorałek, którym ton nadawał mistrz 
„Antonio”.

Wcześniej, w Sylwestra 31 grudnia Bracia wraz z gośćmi spotkali się na 

Balu Sylwestrowym, w trakcie którego o północy strzeliły korki szampana, 
a uczestnicy żegnając „Stary 2019” i witając „Nowy 2020 rok” złożyli sobie 
nawzajem życzenia.

Stanisław Grzegorzewski    
   

 Spotkanie opłatkowe w sołectwie Lechlin

W niedzielę 15 grudnia w Lechlinie odbyło się spotkanie opłatkowe 
przygotowane przez sołtysa i jednocześnie radnego Gminy Pawła Grabiń-
skiego i radę sołecką przy współpracy i pomocy Stowarzyszenia Eduka-
cyjnego Tęcza i Koła Gospodyń Wiejskich w Lechlinie. W czasie spotkania, 
dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Lechlinie wystawiły współczesną 
jasełkę bożonarodzeniową pod kierownictwem Joanny Tomczak, Justyny 
Gracz i Piotra Wiśniewskiego dyrektora szkoły i radnego Gminy. Dzielono się 
opłatkiem, śpiewano kolędy i składano życzenia. O mieszkańcach nie zapo-
mniał również burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, który zaszczyca-
jąc uczestników swoją obecnością obdarował wszystkich drobnymi upomin-
kami, a najmłodszych cukierkami. W czasie kawy częstowano się pysznym 
ciastem, przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lechlinie.

Edmund Lubawy

Spotkanie noworoczne OSP Skoki

W sobotę 4 stycznia 2020 r. spotkali się członkowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skokach żeby wspólnie wkroczyć w Nowy 2020 Rok. Spotka-
nie to było doskonałym czasem do podsumowań jak również doskonałą 
okazją do wyznaczenia nowych zadań. Swoją obecnością grono strażackie 
zaszczycili:

- pan Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki,
- pan Zbigniew Kujawa – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki, 
- pani Kinga Pilna oraz pani Karolina Stefaniak z Urzędu MiG Skoki.
Jak to zazwyczaj bywa w okresie świąteczno-noworocznym wszyscy wspo-

minamy swoich bliskich, którzy opuścili grono rodzinne, dlatego nie inaczej 
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mogło się odbyć w gronie rodziny strażackiej jak od rozpoczęcia minutą ciszy 
spotkania dla tych, którzy odeszli na wieczną wartę…

Następnie głos zabrał druh Piotr Kaczmarek – prezes OSP Skoki złożył 
wszystkim najlepsze życzenia noworoczne i podziękował druhnom i druhom, 
również tym z Orkiestry Dętej OSP Skoki, za dotychczasowy wkład w rozwój 
jednostki. Druh prezes podkreślił również, że nowy rok niesie za sobą nowe 
wyzwania i oczekiwania, którym na pewno nie będzie łatwo stawić strażac-
kiego czoła jednak podkreślił, że jako drużyna OSP może zdziałać znacznie 
więcej. 

Słowa podziękowania dla całej braci strażackiej przekazał również wło-
darz Miasta i Gminy Skoki pan Tadeusz Kłos wraz z Przewodniczącym RM 
Gminy Skoki panem Zbigniewem Kujawą, którzy następnie obdarowali każ-
dego uczestnika ekologicznym, ale bardzo praktycznym upominkiem.  
Skromny upominek w postaci kalendarza od skockich druhów otrzymał rów-
nież Burmistrz MiG Skoki pan Tadeusz Kłos.

Reszta część spotkania przebiegła w miłej i rodzinnej atmosferze. 
 OSP Skoki

Noworoczne spotkanie Wełny

W piątkowy wieczór - 10 stycznia sala konsumpcyjna Restauracji „MO-
RAŚ” wypełniła się gośćmi na co dzień związanymi ze sportem, a wła-
ściwie z piłką nożną. Przybyli przedstawiciele kilku pokoleń, od kilku-
letnich chłopców i dziewczynek, rozpoczynających piłkarską przygodę 
w najmłodszych zespołach, poprzez grupy młodzieżowe i członków czo-
łowej drużyny grającej w V Lidze - wszyscy pod opieką swych trenerów, 
a najmłodsi również pod czujnym okiem czuwających nad ich bezpieczeń-
stwem „mamuśków”. Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem nie za-
brakło też byłych zawodników, obecnie wspierających Klub - często nie 
tylko duchowo - wśród których uwagę wzbudzała osoba grającego w la-
tach 50-tych Bogdana Graczyka oraz byłych Prezesów Antoniego Wi-
śniewskiego i Pawła Jarzembowskiego oraz Prezesa Honorowego Woj-
ciecha Glinkiewicza, a także, co szczególnie w dzisiejszych czasach cenne, 
bezinteresownych sponsorów. 

Wszyscy wymienieni goście skorzystali z zaproszenia Zarządu Klubu Spor-
towego „Wełna” i zasiedli przy świątecznych stołach by wspólnie powitać No-
wy 2020 rok. Mówiąc wspólnie, w tym wypadku mam również na myśli ludzi 
kierujących Klubem, a więc członków Zarządu: Prezesa – Wiesława Szczepa-
nika, V-ce Prezesa Andrzeja Pilaczyńskiego, V-ce Prezesa Jarosława Modli-
bowskiego oraz członka Zarządu Bogdana Marciniaka i zasiadających obok 
nich za stołem honorowym Burmistrza Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawę i Sekretarza Gminy Blankę Gaździak.

Co znamienne, nie było tu popisowych tyrad i występów mówców, a wszy-
scy wysłuchali jedynie krótkiego powitania i życzeń wypowiedzianych przez 
V-ce Prezesa Andrzeja Pilaczyńskiego oraz równie krótkich i zwięzłych słów 
podziękowań i życzeń wybrzmiałych z ust Burmistrza i Przewodniczącego 
Rady.

Z kolei panie z Restauracji zadbały o to by stoły „zastawić” smacznym, no-
worocznym posiłkiem obiadowym, a po jego zakończeniu słodkimi wypieka-
mi oraz do wyboru konsumujących kawą i herbatą.       

W trakcie posiłku prowadzono rozmowy na interesujące uczestników te-
maty, a najmłodsi sportowcy zostali obdarowani imponujących rozmiarów 
czekoladami. Na wszystkich, tych zarówno „nieco starszych”, jak i tych w za-

awansowanym wieku, czekały natomiast promujące Gminę Skoki praktyczne, 
ekologiczne torby na zakupy, którymi w tym roku uczestników spotkań Świą-
teczno – Noworocznych obdarowywali uczestniczący w nich przedstawicie 
Samorządu Gminy.       

     Edmund Lubawy

Mikołajki w Lechlinie

6 grudnia w piątkowy wieczór w sołectwie Lechlin odbyły się Mikołajki 
zorganizowane przez sołtysa, a zarazem radnego Gminy Pawła Grabińskiego 
i radę sołecką oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza. Dzieci, które zgroma-
dziły się licznie w budynku Szkoły Podstawowej mogły brać udział w różnych 
zabawach i atrakcjach dla nich przygotowanych. W oczekiwaniu na Mikołaja 
z prezentami milusińscy tańczyli, śpiewali kolędy, a także ze swymi rodzicami 
raczyli się wszyscy słodkościami przygotowanymi przez Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich i gorącą czekoladą oraz pieczoną kiełbaską z grilla. O najmłod-
szych pamiętał również radny powiatu Piotr Kaczmarek, który obdarował 
dzieci słodkimi upominkami. Po długim oczekiwaniu przybył strudzony Mi-
kołaj, który rozdał najmłodszym paczki gminne i sołeckie. Tak naprawdę roz-
danie paczek przez Mikołaja nie zakończyło sołeckich mikołajek, gdyż dzieci 
pozostały w szkole i piekły pierniki świąteczne.

Edmund Lubawy

Wieczór pamięci 
i wspólnego śpiewania kolęd

 „Przybieżeli do Betlejem pasterze
 Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze:
 Chwała na wysokości, chwała na wysokości.
 A pokój na ziemi!”
Słowa tej kolędy w wykonaniu kilkudziesięciu uczestników towarzyszą-

cych akompaniamentowi gitarowemu Piotra Babrakowskiego zainicjowały 
10 stycznia spotkanie w sali Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach. 
W uroczystym spotkaniu przy kawie ze wspólnym śpiewaniem kolęd udział, 
oprócz członków Bractwa, wzięli też: członkowie Koła Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego i członkowie Koła Miłośników Miasta Skoki i Zie-
mi Skockiej oraz, co jest szczególnie znamienne, uczniowie - członkowie Koła 
Historycznego działającego w Szkole Podstawowej w Skokach wraz ze swym 
opiekunem Barbarą Surdyk.   

Z zaproszenia organizatorów skorzystali też i spotkanie swą obecnością 
zaszczycili serdecznie witani przez Prezesa Bractwa Kurkowego Krzysztofa 
Jachnę i uczestników - Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego Tadeusz Musiał i członek Zarządu Głównego Jan 
Janiszewski oraz regionalista Paweł Anders. Postać Pana Andersa – krajo-
znawcy, autora wielu publikacji o Wielkopolsce i przewodników turystycz-
nych, sekretarza redakcji „Kroniki Wielkopolski” i członka Honorowego 
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PTTK - uczestnikom przybliżyła Prezes Koła Miłośników Iwona Migasiewicz.
W trakcie spotkania, przy kawie i słodkich ciastach śpiewano piękne pol-

skie kolędy, którym ton nadawał wspomniany na wstępie kolega Babrakow-
ski. 

Te przeżycia obyczajowo – duchowe, dwukrotnie zostały przerwane przez 
sprawy przyziemne, a stało się to w momencie gdy Prezes Zarządu Główne-
go Towarzystwa Tadeusz Musiał Odznaką Honorową „Wierni Tradycji” przy-
znawaną przez Zarząd Główny Towarzystwa za szczególne zaangażowanie 
w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 
1919, udekorował członków Koła: Stanisława Grzegorzewskiego, Adama 
Mrozińskiego i relacjonującego to spotkanie Edmunda Lubawego;

Paweł Anders – sekretarz „Kroniki Wielkopolski” w sposób audiowizualny 
zapoznał uczestników z miejscami upamiętniającymi ważne wydarzenia z Po-
wstania i samych Powstańców Wielkopolskich. W prelekcji tej przedstawia-
jącej historię „Miejsc Pamięci Powstania Wielkopolskiego” od okresu 20-le-
cia Międzywojennego, poprzez okupację hitlerowską oraz lata powojenne, po 
czasy nam współczesne, nie zabrakło też inicjatyw skockiego Koła upamięt-
niających Powstańców Tablicami Pamiątkowymi u bram cmentarza parafial-
nego.

Spotkanie w dniu 10 stycznia, myślę, że nie tylko dla młodzieży, ale i dla 
wszystkich uczestników stało się pięknym przeżyciem duchowym i lekcją hi-
storii, i niech jako takie pozostanie w naszej pamięci.    

      Edmund Lubawy
   Foto: Iwona Migasiewicz i Andrzej Tomicki

Kolędowanie z seniorami
 

   Obornicki Ośrodek Kultury zorganizował w czwartek 9 stycznia br. spo-
tkanie emeryckich zespołów śpiewaczych. Celem spotkania jak zawsze 
było rozbudzenie aktywności seniorów w zakresie uczestnictwa w kultu-
rze i twórczej działalności artystycznej. Drugim celem, który przyświecał 
spotkaniu, była integracja różnych środowisk oraz konfrontacja pomysłów 
i umiejętności wraz z wymianą doświadczeń twórczych. Celem nadrzędnym 
spotkania było jednak wspólne kolędowanie, które rozpoczęło się punktual-
nie o godzinie trzynastej w sali widowiskowej Ośrodka po hasłem „Kolęduje-
my z seniorami”.

Każdy zespół prezentował dwa utwory - kolędę i pastorałkę.
Zespoły wystąpiły w następującej kolejności:

- „Sonata” - Oborniki: „Promiennym blaskiem”, „Święta”;
- „Chabry” - Wronki: „Złota Jerozolima”, „Oj, Maluśki”;
- „Dębowy Liść” - Suchy Las: „Leć kolędo w świat”, „Podzielimy nasz opłatek”;
- „Złota Jesień” - Kostrzyn: „Mizerna cicha”, „Do szopy, hej pasterze”;
- „Retro Cafe” - Czerwonak: „Hej w dzień narodzenia”, „Mędrcy świata”;
- „Stokrotki” - Tulce: „Gdy śliczna panna”, „Jeden dzień”;
- „Goślinianka” - Murowana Goślina: „Jam jest dudka”, „I my też pastuszko-

wie”;
- „Lutnia” - Zaniemyśl: „Od serca do ucha”, „Białe święta”;
- „Ryczywolanie” - Ryczywół: „Narodził się zbawiciel”, „Wigilia”;
- „Harfa” Skoki: „Narodził się Jezus Chrystus”, „Bracia, patrzcie jeno”.

Między prezentacjami zespołów cała sala wspólnie śpiewała następują-
ce kolędy przy akompaniamencie znanego Skoczanom Mariana Żurowskie-
go: „Przybieżeli do Betlejem”, „Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Tryumfy 
Króla Niebiańskiego”, „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Jezus 
malusieńki”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Lulajże Jezuniu”, „Kolęda dla nie-
obecnych”.

Na zakończenie spotkania zespoły otrzymały upominki i pamiątkowe dy-
plomy, a następnie w Restauracji „Milenium” uraczono nas smacznym obia-
dem, podwieczorkiem oraz tańcami w karnawałowych rytmach.

Nadmienić należy, iż w eskapadzie do Obornik dopingowały „Harfę” jak 
zwykle mile i serdecznie, przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Skokach Małgorzata Florysiak oraz sekretarz Barbara Rochowiak. 
Wszystko skrzętnie dokumentował „na kliszy” Stasio Grzegorzewski, a kiedy 
nasz kierowca Waldek ustawił „Harfę” do wyjścia z lokalu „Millenium” odczy-
tano jeszcze napisany przez Małgorzatę Florysiak wierszyk:

„Dziś w Obornikach chórów spotkanie,
Tu przyjechali panowie, panie.
Piękna melodie, kolęd śpiewanie.
Tańce, hałubce, wspaniałe granie.
Pyszny obiadek, cud atmosfera, 
a na dodatek ferajna szczera.
Fajna zabawa, taneczne kroki.
Za to dziękuje Chór „Harfa” Skoki”

Antoni Wiśniewski  
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Do Mieszkańców Miasta i Gminy Skoki
 

   Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej poszukujemy informacji o mieszkańcach Skoków  

i okolic, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jesteśmy również zainteresowani danymi Państwa krew-
nych, którzy nie mieszkali w Skokach, ale walczyli na frontach tej wojny. Zamierzamy upamiętnić te wydarzenia 
i ich bohaterskich uczestników.

Na udokumentowane informacje czekamy do 30 maja br. W razie wątpliwości pomożemy poszukać i zweryfikować dane.
W imieniu Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej

Iwona Migasiewicz, tel. 603 136 160, e-mail: towarzystwo-skoki@wp.pl 

Dziękujemy za 1% Waszego podatku.
Zarząd Stowarzyszenia Musolffa w Wągrowcu, pracownicy i wolontariusze składają serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które przekazały 1% po-

datku na rzecz Hospicjum. Ten akt woli to z jednej strony - dowód życzliwości i bardzo wymierna pomoc dla chorych i ich rodzin, a z drugiej - wyraz zatroskania 
o wszystkich, którzy pracują w opiece hospicyjnej.

Państwa szlachetny gest dowodzi, że nie brakuje wśród nas ludzi wrażliwych, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, a w szczególności człowieka 
w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Jednak sama wrażliwość to za mało, żeby pomóc niezbędne jest konkretne działanie… 

W tym roku dzięki Państwa odpisom otrzymaliśmy z urzędów skarbowych kwotę 300 633,35 złotych od 7 200 podatników, w tym od 130 z terenu gminy Skoki. 
Za to konkretne działanie  s e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y !!!  Tym, którzy mają serca bez granic i dużą ich część zostawiają w naszym hospicjum, świadcząc czynną 
miłość terminalnie chorym. Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Wasze wsparcie i życzliwość również w tym roku.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2019 r. 14,5 mln podatników przekazało dla 8 869 organizacji pożytku publicznego 874,4 mln zł, czyli o 110,5 
mln zł więcej niż w roku ub. Organizacją, która otrzymała największą kwotę wsparcia z tytułu 1%, jest (tak jak w poprzednich latach) Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć z pomocą”, której 2,9 mln podatników przekazało swój 1% na łączną kwotę 185,5 mln złotych. W naszym regionie najwięcej tj. 7,3 mln zł (14 pozycja) od 
120,5 tys. podatników, otrzymała Fundacja Złotowianka.

Ministerstwo Finansów informuje, że zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 - można to zrobić od 15 
lutego do 30 kwietnia 2020 r. Zmienił się również termin składania PIT-28 za 2019 rok, w którym również można odliczyć 1% i można go złożyć od 15 lutego 
do 2 marca 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. 

W połowie lutego pojawią się też wypełnione przez administrację podatkową zeznania: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Swoje zeznanie podatkowe można 
będzie sprawdzić w internecie i dokonać w nich zmian, jeśli chcemy podarować 1% dla:

KRS  0000058949
Darmowy program do rozliczania PIT na stronie:

www.hospicjumwagrowiec.pl; http://musolff.wagrowiec.bip.net.pl

Stanisław Owsianny
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- Rajd „Witamy Wiosnę” w Boszkowie - reprezentacja z Młodzieżowego 
Ośrodka w Antoniewie zdobyła VI miejsce;

- Wielkopolski Turniej „Piłkarska Kadra Czeka”- piłkarska drużyna chłopców 
ze Szkoły Podstawowej w Skokach została sklasyfikowana na VIII miejscu; 

- Wielkopolska Spartakiada Letnia w Żerkowie - nasze siatkarki plażowe wy-
walczyły IV miejsce;

- Zawody Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych w Żerkowie - reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Skokach zdobyła VIII miejsce.
W rankingu udział wzięło 31 powiatów, wśród których - jak już na wstępie 

wspomnieliśmy - powiat Wągrowiec zdobywając łącznie 2 147 punktów zo-
stał sklasyfikowany na IV miejscu.

Pierwsze miejsce zdobywając 2 280 punktów zdobył powiat Szamotuły. 
II miejsce z 2 260 punktami wywalczył powiat Konin, a III z 2 237 punktami 
powiat Ostrów Wlkp. Tuż za powiatem wągrowieckim, na V miejscu zdoby-
wając 2 125 uplasował się powiat Ostrzeszów. 

Dziękując wszystkim zawodnikom za udział w omawianych imprezach, któ-
re rozpropagowały Miasto i Gminę Skoki oraz powiat wągrowiecki, dziękuje-
my też ich opiekunom i wychowawcom za trud i poświęcenie oraz towarzy-
szenie zawodnikom - niejednokrotnie z poświęceniem swego wolnego czasu 
- w ich walce i sukcesach. Dziękujemy też firmie przewozowej pana Francisz-
ka Bobra, która od lat naszych zawodników bezpiecznie dowozi do wybranych 
celów, a władzom samorządowym Gminy za niezbędne wsparcie finansowe.

Edmund Lubawy

Rywalizacja Skockich 
Turystów Górskich 
rozpoczęta w 2020 r.

 Na fali rywalizacji sportowej przez aplikację Endomondo 
urodził się pomysł otworzenia rywalizacji Skockich Pieszych 
Turystów Górskich, opartej na zbieraniu punktów na Górską 
Odznakę Turystyczną przyznawanej przez Polski Związek 
Turystyki Krajoznawczej (PTTK), oto jego regulamin:

Regulaminu Górskiego Turysty Pieszego Miasta i Gminy Skoki
Punkty:
1. Punkty zdobywa się poprzez odbycie pieszych wędrówek górskich 

w Polsce i pasmach przygranicznych zgodnie z regulaminem Górskiej Odzna-
ki Turystycznej (GOT) wg zasady 1 pkt za każdy kilometr oraz 1 pkt za każde 
100 m podejścia - link:

 https://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1449249612 
2. Punkty zdobywa się od 01.I. do 31.XII.2020 r.
3. Potwierdzenie:
a) Przebieg trasy wpisuje się do książeczki GOT lub samodzielnie stworzo-

nej kroniki (np. zeszyt)
b) W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce (na stronach na to prze-

znaczonych) potwierdzenia terenowe (z datami) z punktu początkowego, 
przejścia trasy oraz jej punktu końcowego, np. pieczątki zawierające nazwę 
miejscowości, schroniska PTTK i in. W przypadku braku możliwości uzyska-
nia potwierdzeń terenowych można je zastąpić wydrukami fotografii z datą 
lub wydrukami zawierającymi dokumentację kartograficzną i informacje do-
tyczące przebytych tras, a uzyskanymi dzięki zastosowaniu aplikacji na urzą-
dzenia mobilne. 

c) Przebieg trasy może także potwierdzić uprawniony przodownik GOT lub 
przewodnik turystyczny  Spis PTG, w Skokach uprawnienia posiada Andrzej 
Surdyk. https://ktg.pttk.pl/wykaz_ptg.php

Ostatecznej weryfikacji w rywalizacji skockich turystów pieszych dokona 
przodownik GOT Andrzej Surdyk. Książeczki należy dostarczyć do 15 stycz-
nia 2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy Skoki, pokój nr 18.

Najlepsza turystka i turysta otrzyma pamiątkową statuetkę. 

Andrzej Surdyk 

Sport, turystyka, rekreacja

 Pierwszy taki rajd
Pierwszy taki rajd, bo nocny rajd.

 50 rowerzystów stanęło w piątek 13 grudnia na starcie I Nocnego Raj-
du Rowerowego zorganizowanego w naszej gminie. Startem i metą rajdu 
był Lechlin.

Na niebie księżyc, na termometrach ok. 0 stopni, bez wiatru, a więc warunki 
idealne jak na tę porę roku. Rowerzyści dobrze uzbrojeni w rowerowe lamp-
ki wyruszyli o godzinie 18:00 w kierunku Skoków, następnie Potrzanowa, by 
wzdłuż jez. Budziszewskiego i jez. Rogozińskiego dojechać na rynek w Rogoź-
nie. Z Rogoźna trasa wiodła przez Owcze Głowy do Grzybowic i na metę do 
Lechlina. Całość to długość ok 32 km.

W Lechlinie na rowerzystów czekało ognisko i własnoręcznie upieczona na 
nim kiełbasa.

Z wypowiedzi uczestników wnioskujemy, iż pomysł okazał się trafiony, cy-
kliści byli zadowoleni z nowej, rekreacyjnej imprezy w naszej gminie. Cóż, 
skoro tak, to już myślimy o kolejnej.

Organizatorzy składają podziękowania dla Stowarzyszenia Edukacyjnego 
TĘCZA za udostępnienie szkoły w Lechlinie.

Karolina Stefaniak

Sportowo – turystyczne 
punkty skoczan zdobyte 
dla powiatu

Skoccy zawodnicy startujący w imprezach organizowanych w ramach 
XXI Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego w dużej mierze przyczynili się do zajęcia IV miejsca przez powiat 
wągrowiecki - poza naszą Gminą w imprezach tych (chociaż w mniej-
szym zakresie) udział brali też zawodnicy z Gminy Wągrowiec i z Miasta 
i Gminy Gołańcz.

Na ten sukces ogólny złożyły się osiągnięcia naszych zawodników startują-
cych w poszczególnych zawodach, o których kilka słów poniżej:
- Zimowa Spartakiada w Golinie nasze siatkarki zdobyły Brązowy Medal, 

a Bronisław Piechocki wywalczył Srebrny Medal w konkursie wiedzy;
- Rajd Mickiewiczowskim Szlakiem w Objezierzu - uczniowie z Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zajęli pierwsze miejsce;
- Wielkopolski Turniej Szachowy o „Złota Wieżę”- reprezentacja w składzie: 

Przemysław Sydow, Anita Sydow oraz Weronika Sydow i Leszek Szymański 
zdobyła Srebrny Medal;    

- Rajd Reymontowski w Kołaczkowie - reprezentacja dzieci i młodzieży 
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zdobyła IV 
miejsce;

- Olimpiada Wiedzy Turystyczno - Krajoznawczej w Lesznie - harcerze ze 
Szkoły Podstawowej w Skokach wywalczyli IV miejsce;

- Wielkopolski Turniej Warcabowy - drużyna z Wągrowca wraz z Mateuszem 
Tyllem zajęła V miejsce;
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Jak pisaliśmy rok temu, jedynie przypominamy tym, co nie w temacie, 
iż dla wszystkich mniej lub bardziej aktywnych fizycznie pojęcie Endo-
mondo jest bardzo dobrze znane. Jest to aplikacja na urządzenia mobilne 
umożliwiająca monitoring dokonań sportowych. Program umożliwia moni-
torowanie aktywności w ok. 50 różnych dyscyplinach sportowych, zapisuje 
przede wszystkim czas treningu, a także dystans i trasę uzyskaną dzięki mo-
dułowi GPS oraz intensywność treningu (np. wyliczając średnie tempo, śred-
nią i maksymalną prędkość) a następnie przelicza go na spalone kalorie.

Jest to aplikacja społecznościowa, można się na niej „polubić” i wiedzieć 
ile km przebiegł czy przejechał kolega czy koleżanka. To, co widzą inni i czy 
w ogóle coś widzą z naszych aktywności każdy użytkownik definiuje w usta-
wieniach sam. Bardzo modne w ostatnich latach stało się rywalizowanie 
w różnego typu rywalizacjach tworzonych przez użytkowników, firmy czy in-
stytucje.

Także gmina Skoki po raz kolejny utworzyła rywalizację na rok 2019. 
Uczestnicy biegali, jeździli i chodzili zdobywając jak największą liczbę kilome-
trów. Najlepsi, zdobywcy 1. miejsc (panie i panowie) otrzymają pamiątkowe 
statuetki.

Otwierając rywalizację zaznaczyliśmy, że jest ona TYLKO dla mieszkańców 
gminy i prosiliśmy o niedołączanie do niej osób spoza (wszystkich bardzo lu-
bimy i zawsze mile widzimy u nas, ale nie tym razem  ;).   

A o to wyniki:
SKOCCY BIEGACZE:
Do rywalizacji dołączyło 35 biegaczy, którzy łącznie pokonali dystans  

19 999 km.
1. miejsce wśród uczestników (open), a zarazem mężczyzn zdobył mieszka-

niec Sławy Wielkopolskiej Marek Duduś – 3 065,57 km.
2. miejsce Krzysztof Sznajder – 2 220,20 km
3. miejsce Łukasz Kruk – 1 832,81 km
Najlepszą wśród pań 
1. miejsce (2. open) została bezkonkurencyjna skoczanka Monika Leh-

mann, która przebiegła 2 236,83 km
2. miejsce – Joanna Hlożek – 732,61 km
3. miejsce – Anna Łaskarzewska – 510,22 km 

SKOCCY KIJKARZE:
Do rywalizacji przystąpiło ich 26 i łącznie przewędrowali 12 350 km  
1. miejsce open przypada ponownie mieszkańcowi Skoków Zimowito-

wi Ranke za przewędrowanych aż 2 060,68 km (o 262,7 km więcej niż  
w roku 2018)

2. miejsce Marian Przybysz – 1 094,67 km
3. miejsce Tomasz Kamiński – 1 070,77 km
W śród pań najlepsza okazała się (2. open)  
1. miejsce Wioleta Kamińska  - 1 925,56 km
2. miejsce Krystyna Przybysz – 1 416,88 km
3. miejsce Joanna Hlożek – 1 074,04 km

SKOCCY ROWERZYŚCI:
Łącznie przejechali w 43 osoby 44 040 km.
1. miejsce wśród panów (2. open) Bartłomiej Bejma – 6 563,69 km 
2. miejsce Dariusz Błachowiak – 4 893,77 km 
3. miejsce Andrzej Pac – 4 4323,58 km
Wśród pań 
1. miejsce (1 open) Karolina Stefaniak – 6 787,46 km
2. miejsce Krystyna Przybysz – 1 101,62 km
3. miejsce Barbara Saukens – 922,24 km
Oczywiście rywalizujemy dalej w 2020 r.
Rywalizacje na Endomondo „odpalone” pod nazwą:
Skoccy BIEGACZE 2020  
  – https://www.endomondo.com/challenges/41945610
Skoccy ROWERZYŚCI 2020  
  – https://www.endomondo.com/challenges/41945643
Skoccy KIJKARZE NW 2020  
  – https://www.endomondo.com/challenges/41945626
Skoccy PŁYWACY 2020  
  –https://www.endomondo.com/challenges/41953207

A wszystko pod hasłem: JEŹDZIMY, CHODZIMY, BIEGAMY. 
W SKOKACH NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ STAWIAMY.

Rywalizacje przeznaczone SĄ TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKO-
KI, prosimy o niedołączanie do niej osób z zewnątrz, takie osoby będą usu-
wane.

Jeśli jesteś aktywny, biegasz, jeździsz, chodzisz i chcesz do nas dołączyć, to 
zapraszamy, wgraj w telefon aplikację i dołącz do nas.

Wszystkim życzymy udanego sportowo 2020 ROKU
Karolina Stefaniak

Sportowa rywalizacja 2019 mieszkańców rozstrzygnięta
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CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?
SKOKI i SKOCZANIE w starym obiektywie

Powracając do naszego cyklu pod w/w tytułem dzisiaj cofamy się o około 30 lat i za sprawą publikowanej fotografii wspominamy naszych współmiesz-
kańców, a dla wielu naszych czytelników również członków ich rodzin, współpracowników i sąsiadów.

 
Nasza fotografia utrwaliła pracowników Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skokach oraz ich współmałżonków i członków ówczesnej Rady Nad-

zorczej Spółdzielni w trakcie wycieczki do południowych rejonów Polski, a wykonana została w Krakowie na Wawelu.
Na fotografii przeważają młode twarze. Jednak upływ czasu sprawił, że wielu spośród patrzących na nas osób nie ma już wśród nas. Dlatego wspominając dzi-

siaj spoglądające na nas uśmiechnięte twarze pozostaje nam wierzyć, że kiedyś z podobnym uśmiechem powitają nas one „w zaświatach”, a póki co wspomnijmy 
ówczesne lata, gdy byliśmy piękni i młodzi, gdy i świat był dla nas piękny. Bo młodość przecież zawsze miała i ma swe prawa i zawsze była i jest piękna. 

 
  Edmund Lubawy

Z historii ziemi skockiej
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ZADBAJ O SWOJE
BEZPIECZEŃSTWO

Bądź widoczny na drodze!
Poruszając się pieszo lub rowerem o zmierzchu, 

bądź w porze nocnej, lub w złych warunkach atmosferycznych 

po drodze publicznej w terenie niezabudowanym, 

zaopatrz się w elementy odblaskowe,

które zwiększą Twą widoczność dla kierowców 

i mogą uratować Ci zdrowie a nawet życie.



Serdecznie zapraszają do udziału w wykładach 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 

Skoki 

PROFILAKTYKA ŻYWIENIA 50+
w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” - edycja VII

10 spotkań - wtorki godz. 15-17, Szkoła w Lechlinie 

28 stycznia - Podstawy żywienia seniora
 - Wiek podeszły ćwiczenia a dieta11 lutego

 - Jadłospis i podstawy żywienia na wiosnę10 marca
 - Czym różni się żywienie człowieka zdrowego a chorego?14 kwietnia

 - Odżywianie w problemach gastrycznych12 maja
 - Odżywianie a wątroba, trzustka, śledziona9 czerwca

 - Odżywianie a jelita8 września
 - Cukrzyca13 października

 - Nadciśnienie 10 listopada
 - Otyłość8 grudnia

LICZBA MIEJSC - 50 osób 

Zapraszamy osoby w wieku 50+ z terenu gminy Skoki 
Zajęcia w formie wykładu poprowadzi Magdalena Walkowiak  
z Centrum Żywienia Człowieka Równowaga. 

 Obowiązkowe głoszenia pod numerem telefonu 691 478 843
Decyduje kolejność zgłoszeń 

Zadanie publiczne jest realizowane poprzez finansowanie przez Gminę Skoki. 
Kwota udzielonej dotacji przez Gminę wynosi 45.000,00 zł




