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 Często myj ręce wodą  
z mydłem lub dezynfekuj 
je płynem na bazie alkoholu 
min. 60%.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, 
zakrywaj usta i nos zgiętym 
ramieniem lub jednorazową 
chusteczką.

Zachowaj co najmniej  
1,5 metra odległości  
od innych osób.

 Zasłaniaj usta i nos  
w ogólnodostępnych 
przestrzeniach zamkniętych  
oraz w środkach komunikacji.

 W przypadku wystąpienia 
objawów charakterystycznych  
dla COVID-19, skontaktuj się 
telefonicznie z lekarzem POZ  
lub w przypadkach zagrożenia 
zdrowia lub życia, niezwłocznie 
zadzwoń pod numer alarmowy  
112 lub 999.

KORONAWIRUS 
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, 
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.
Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka 
gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Jak zapobiegać zakażeniu?
   
     

 Przestrzegaj ograniczeń 
wynikających z przepisów  
o stanie epidemii.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

październik 2020 r. www.gov.pl/stopcovid
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 Zamiast tablicy - ekran, zamiast krzesełek - wygodne fotele. Takie przeobrażenie przeszło jedno z pomieszczeń Biblioteki Publicznej 

im. Eugeniusza Paukszty w Skokach aby przeobrazić się w KINO! 

A stało się to w wyniku realizacji projektu pn.: „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wiel-

kopolskiego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków Gminy Skoki. 

Prace adaptacyjne zakończyły się 30 września br., a oficjalne uruchomienie skockiego kina planuje się na grudzień 2020 r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wartość inwestycji wyniosła: 305 485,00 zł brutto, w tym: 

• dofinansowanie ze środków UE – 150 000,00 zł

• dofinansowanie ze środków Gminy Skoki – 155 485,00 zł

Skockie kino posiada 30-osobową widownię i utworzone zostało w sali na II piętrze budynku Biblioteki. Znalazło się w nim profesjonalne wypo-

sażenie kinowe: 

• przegroda akustyczna (tzw. baffle wall) w przedniej części sali, w której zamontowano głośniki frontowe i subwoofery;

• akustyczny (mikroperforowany) ramowy ekran projekcyjny o szerokości ok. 4,5 m;

• projektor dedykowany do wyświetlania filmów, zawieszony na uchwycie projekcyjnym w tylnej części sali;

• szafka zawierająca serwer projekcyjny, wielokanałowy procesor dźwięku oraz akustyczne wzmacniacze mocy;

• zestaw czterech głośników efektowych zawieszonych na ścianach bocznych;

• ściany akustyczne i sufit z elementami tłumiącymi, zapewniające właściwą akustykę pomieszczenia, a jednocześnie dające właściwe  

zaciemnienie (zasłaniające wszystkie okna i jedne drzwi);

• amfiteatralna, czteropoziomowa widownia z 29 fotelami kinowymi i jednym miejscem na wózek inwalidzki, zapewniająca widzialność całego 

ekranu z każdego miejsca; 

• oświetlenie główne oraz kinowe ze ściemniaczem;

• światłowodowy internet szerokopasmowy bez limitu przesyłu danych.
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Małe kino społecznościowe (mks) to miejsce, gdzie w kameralnej i przyjaznej atmosferze będą mogli spotykać się okoliczni mieszkańcy: rodzice 

z dziećmi, młodzież, seniorzy, przedszkolaki, członkowie różnych grup zainteresowań, przyjaciele. Zrealizowana inwestycja pozwoli zapewnić 

użytkownikom kina spędzenie czasu w komfortowych warunkach w profesjonalnej sali kinowej, oferującej wysoką jakość obrazu i dźwięku.

Realizacja przedmiotowej inwestycji możliwa była m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pozyskanemu przez Bibliotekę 

Publiczną im. Eugeniusza Paukszty w Skokach we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

28.09.2019 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego stosowny wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Małe 

Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowego zadania Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaplanowało 

stworzenie, na terenie 26 wielkopolskich gmin, sieci małych kin społecznościowych, w tym jednego na terenie Gminy Skoki w Bibliotece Publicz-

nej w Skokach.

31.05.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 

oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę o dofinansowaniu w/w projektu.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w gminach Wielkopolski poprzez modernizację i adaptację sal z przezna-

czeniem na małe kino społecznościowe.

Sala przed adaptacją na małe kino społecznościowe:

Sala po adaptacji:

Marianna Gregorczuk
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XXI sesja Rady Miejskiej
29 września 2020 r. odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. 

Rada, której obradom przewodniczył przewodniczący Zbigniew Kuja-

wa, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Stanisław Janecko, pracowała 

w pełnym składzie 15 radnych i w rezultacie prowadzonych obrad pod-

jęła 8 następujących uchwał:

1. Uchwałę nr XXI/182/2020 w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na 2020 r.

Omawianą uchwałą Rada w swej uchwale budżetowej na rok 2020 

wprowadziła zmiany jakie zaszły w trakcie bieżącej realizacji budżetu Gmi-

ny.

Łączne dochody budżetu zwiększono o kwotę 752 054,00 zł. Równo-

cześnie o analogiczną kwotę – 752 054,00 zł zwiększono wydatki budżetu.  

W rezultacie budżet Gminy Skoki na rok 2020 aktualnie wynosi 56 799 

795,70 zł po stronie dochodów i 60 461 927 60,00 po stronie wydatków.

Na wzrost dochodów zasadniczy wpływ mają:

- 93 750,00 zł przyznane z Województwa Wielkopolskiego tytułem po-

mocy finansowej na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

o szerokości do 4 m w obrębie Grzybowa i Rościnna;

- 673 217,00 zł otrzymane w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, które przekazane zostaną na:

- „Przebudowę drogi gminnej w Rościnnie” – 350 000,00 zł,

- „Przebudowę drogi gminnej w Grzybowie” – 323 217,00 zł.

- w związku z przejęciem od 1 września br. przez Przedszkole Samorzą-

dowe wpłat za wyżywienie dzieci oraz zakupu środków żywności wprowa-

dzono do planu finansowego Przedszkola dochody w wysokości 79 600,00 zł 

z tytułu wpłat za wyżywienie - równocześnie zmniejszono planowane do-

chody za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Skokach o 120 000,00 zł.

Zwiększoną kwotę wydatków przeznaczono głównie na:

- „Przebudowę drogi gminnej w Rościnnie”- 470 000,00 zł oraz na „Prze-

budowę drogi gminnej w Grzybowie” – 440 000,00 zł;

- wykup działek pod „Budowę dodatkowego połączenia ul. Rogozińskiej 

z drogą wojewódzką nr 196” – 50 000,00 zł;

- zakup lub zamianę nieruchomości pod drogi i inwestycje dot. drogi – 

ul. Polnej w Skokach – 86 000,00 zł.

Równocześnie zmniejszono wydatki na:

- „Budowę chodnika i oświetlenia drogowego w Rościnnie” o 220 000,00 zł 

z uwagi na brak zgody na wycięcie drzew;

- „Przebudowę parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach” – rezygnacja 

z realizacji, o kwotę 120 000,00 zł.     

  2. Uchwałę nr XXI/183/2020 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 

lata 2020 – 2036

Uchwałą tą, w swej uchwale nr XIII/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Skoki na lata 2020 – 2036 zmienionej kolejnymi uchwałami Ra-

dy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy, Rada zmieniła treść za-

łączników nr 1 i nr 2 do tej uchwały - zmiana ta polega na wprowadzeniu 

zmian wynikających z wcześniej podjętej uchwały nr XXI/182/2020 z dnia 

29.09.2020 r.   

3. Uchwałę nr XXI/184/2020 w sprawie przystąpienia do sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują-

cego cześć miejscowości Brzeźno.     

  Omawianą uchwałą Rada zadecydowała o przystąpieniu do sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

część miejscowości Brzeźno.

Uchwalenie omawianego planu ma na celu ochronę przed zabudową 

gruntów rolnych, w większości pochodzenia organicznego, okresowo za-

lewowych, zlokalizowanych w enklawach leśnych stanowiących naturalne 

łączniki ekologiczne i korytarze migracji zwierząt.

4. Uchwałę nr XXI/185/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

od Skarbu Państwa, w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych 

położonych w Skokach. 

Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na nabycie w drodze darowizny od 

Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych stanowiących działki po-

łożone w Skokach na „Morasiu” i planowane pod realizację zadania pn. 

„Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk Morasia 

w Skokach”. Przedmiotem nabycia będą działki nr: 573/1 o powierzchni 

0,0577 ha i 997/2 o powierzchni 0,2583 ha stanowiące drogi oraz działki 

nr: 573/2 o powierzchni 0,0511 ha, 573/3 o powierzchni 0,0360 ha, 997/1 

o powierzchni 0,2356 ha i 997/3 o powierzchni 0,1653 ha stanowiące 

grunty pod wodami.

5. Uchwałę nr XXI/186/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 114 

położoną w Łosińcu.  

Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz dotych-

czasowego użytkownika nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 114 o powierzchni 0,0900 ha położoną w Łosińcu.

6. Uchwałę nr XXI/187/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej położonej w Sławicy.

Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

na rzecz użytkownika wieczystego działki zabudowanej budynkiem letni-

skowym nr geodezyjny 336 o powierzchni 0,0654 ha położonej w Sławicy. 

7. Uchwałę nr XXI/188/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej położonej w Skokach.

Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej – działki nr 1178 o powierzchni 0,0461 ha położonej w Skokach. 

Działka ta znajduje się w użytkowaniu wieczystym i została zabudowa-

na domkiem letniskowym. Dlatego zgodnie z obowiązującym prawem jej 

sprzedaż na rzecz użytkownika nastąpi w trybie bezprzetargowym.

8. Uchwałę nr XI/189/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie 

współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Stawianach 4, 

oznaczonej geodezyjnie jako działka 1/13, obręb geodezyjny Stawia-

ny poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i po-

mieszczeń przynależnych do tych lokali.

Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na zniesienie współwłasno-

ści nieruchomości zabudowanej położonej w Stawianach 4 poprzez usta-

nowienie własności lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych do 

tych lokali na rzecz współwłaścicieli nieruchomości w sposób szczegółowo 

określony w uchwale – nieruchomość składa się z 2 lokali, z których jeden 

jest własnością osoby fizycznej, a drugi pozostaje własnością Gminy Skoki. 

Wszystkie podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Bur-

mistrza Miasta i Gminy. Wszystkie też wraz z protokołem sesji oraz 

z materiałami będącymi przedmiotem obrad sesji znajdują się do wglą-

du w Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisku ds. Rady i jej organów. 

Obraz i dźwięk sesji, protokół z sesji, podjęte uchwały i wyniki głoso-

wania znajdują się też w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki 

http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz www.gmina-skoki.pl pod bane-

rem „Sesje rady miejskiej transmisje na żywo”.       

    

Edmund Lubawy
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Zakończone inwestycje

Zgodnie z zawartą umową do dnia 30 września br. zakończono remont 

odcinka drogi gminnej o nawierzchni gruntowej ze Stawian w kierunku 

Ignacewa. W dniu 8 października komisja odbiorowa z udziałem przedsta-

wiciela Nadleśnictwa Durowo dokonała odbioru wykonanych prac. Roboty 

remontowe polegały na utwardzeniu nawierzchni drogi kruszywem beto-

nowym o grubości 15 cm na szerokości 3 m. Wykonawcą prac była firma 

BIMEX z Rogoźna. Wartość przedsięwzięcia to kwota 101 445,48 zł. Za-

danie zostało dofinansowane kwotą w wysokości 50 000,00 zł przez Nad-

leśnictwo Durowo. 

Na terenie miasta Skoki zakończono rozbudowę sieci wodociągowej. 

Na ul. Polnej wybudowano 464 m a na ul. Rogozińskiej 192 m sieci wodo-

ciągowej, która zaopatrzy w wodę działki budowlane. Wykonawcą zada-

nia był Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc. Wartość zadania to kwota 

57 131,96 zł. W postępowaniu przetargowym uczestniczyły 4 firmy.  

Trwa przebudowa drogi 
gminnej w Łosińcu

Zakład Wielobranżowy TRANS – BRUK z Nekli kontynuuje prace dro-

gowe związane z przebudową drogi gminnej w Łosińcu. W pierwszej ko-

lejności wykonywane są roboty ziemne mające na celu zebranie z pobocza 

drogi zbędnych mas ziemnych. Następnie na zniszczoną, istniejącą na-

wierzchnię drogi zostanie ułożona nakładka bitumiczna o łącznej grubo-

ści 6 m. Pobocza drogi zostaną również utwardzone kruszywem łamanym. 

Cała długość przebudowywanej drogi to odcinek 2,2 km. Zakończenie 

prac winno nastąpić jeszcze w październiku br. Koszt inwestycji to kwota 

455 895,00 zł.

W Rościnnie nastąpi  
rozbudowa oświetlenia  
i wodociągu

W Rościnnie nastąpi rozbudowa oświetlenia drogowego. Na końców-

ce wsi w pasie drogowym zostanie zamontowanych 8 energooszczędnych 

lamp. Doświetlony zostanie pas drogowy o nawierzchni bitumicznej i dro-

ga gruntowa, przy której Gmina Skoki sprzedała kilka działek budowla-

nych. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi w dniu 19 października br.

Również w Rościnnie nastąpi budowa sieci wodociągowej na terenach 

działek budowlanych. Planowany do budowy I etap wodociągu o długości 

471 m pozwoli zaopatrzyć w wodę z ujęcia miejskiego ok. 25 działek. Roz-

strzygnięcie przetargu zaplanowano na dzień 23 października br.

Zakończenie prac zarówno przy budowie oświetlenia drogowego i wo-

dociągu zaplanowano do połowy grudnia br.

Trudności z wyborem wyko-
nawcy prac projektowych 

Po opracowaniu koncepcji budowy połączenia ul. Polnej z drogą woje-

wódzką nr 196 w rejonie tzw. Karolewa przyszedł czas na wykonanie ko-

lejnego kroku. Ogłoszono przetarg na sporządzenie dokumentacji pro-

jektowo – kosztorysowej pn. „Budowa ulicy Polnej III etap” w kierunku 

połączenia z drogą wojewódzką. Efektem tego opracowania ma być uzy-

skanie pozwolenia na budowę oraz, w dalszej kolejności, możliwość ubie-

gania się o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. 

Na pierwszy ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji wpły-

nęła tylko 1 oferta. Zaproponowana cena na to przedsięwzięcie w kwocie 

228 780,00 zł przekroczyła możliwości finansowe Gminy na to zadanie, co 

skutkowało unieważnieniem postępowania.

W celu zapewnienia zwiększonej konkurencji, a tym samym otrzyma-

niem większej ilości tańszych ofert, podjęto decyzję o podziale dokumen-

INWESTYCJE
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tacji na dwie części. Pierwsza część opracowania obejmuje projekt drogi od końca istniejącej nawierzchni na ul. Polnej do torów kolejowych. Druga część 

dokumentacji ma obejmować przebudowę przejazdu kolejowego na linii Poznań – Wschód – Bydgoszcz na skrzyżowaniu z drogą w Karolewie i połączenie 

z drogą wojewódzką nr 196. 

Na ogłoszony przetarg na pierwszą część dokumentacji została złożona tylko jedna oferta z ceną wynoszącą 157 440,00 zł. Na drugą część dokumentacji 

tj. przejście przez tory kolejowe i połączenie z drogą wojewódzką wpłynęły 2 oferty z cenami wynoszącymi odpowiednio 78 720,00 zł i 86 100,00 zł. Z uwagi 

na fakt, że cena dokumentacji na pierwsze opracowanie przekroczyła możliwości finansowe Gminy, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania. Złożone 

oferty na drugą część opracowania dokumentacji zmieściły się w budżecie gminy, co skutkuje zawarciem umowy z Pracownią Projektową MOST za kwotę 

78 720,00 zł. Na opracowanie pierwszej części dokumentacji zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

Pierwszy krok do rozładowania 
korków przy szkole w Skokach

 

Trwa opracowanie kolejnej koncepcji projektowej na wykonanie dodat-

kowego połączenia ulicy Rogozińskiej z drogą wojewódzką nr 196 – ul. Ro-

ścińska. Celem tego opracowania jest wskazanie przebiegu nowego kory-

tarza drogowego, którego budowa wpłynie na rozładowanie korków przy 

obiekcie szkoły podstawowej w Skokach. 

Trasa planowanej budowy drogi ma przebiegać przy starej rzeźni na ul. 

Rogozińskiej i dalej w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 196. Ja-

ko miejsce włączenia do drogi wojewódzkiej wybrano teren pomiędzy ostat-

nimi zabudowaniami na ul. Rościńskiej a cmentarzem. O powodzeniu tego 

przedsięwzięcia będzie decydowało otrzymanie pozytywnego uzgodnienia 

na włączenia nowoprojektowanej drogi do ul. Rościńskiej – wojewódzkiej. 

Niniejsze opracowanie ma na celu głównie przedstawienie Wielkopolskiemu 

Zarządowi Dróg Wojewódzkich wizji powstania nowej drogi i otrzymania 

warunków technicznych na włączenie do drogi wojewódzkiej.  

Po sporządzeniu koncepcji i jej pozytywnym uzgodnieniu przez zarządcę 

drogi wojewódzkiej, będzie można przystąpić w dalszej kolejności do opra-

cowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, podobnie jak w przy-

padku ul. Polnej.  

 Adam Zdanowski

Powiat Wągrowiecki otrzymał informację od Wojewody Wielkopol-

skiego o  możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie pn.: „Roz-

budowa ulicy  Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na 

odcinku od ulicy  Rakojedzkiej do mostu na rzece Małej Wełnie”. Wa-

runkiem otrzymania wsparcia jest jego rozpoczęcie jeszcze w tym roku. 

 

Powiat o środki z Funduszu Dróg Samorządowych ubiegał się już kilka-

krotnie. Okazuje się, że w wyniku oszczędności w funduszu zadanie doty-

czące ul. Antoniewskiej zostało przeniesione z listy zadań rezerwowych do 

zadań przeznaczonych do realizacji.

Całkowita kwota zadania wynosi ok. 8 mln zł. Dotacja z Funduszu 

Dróg Samorządowych wynosić ma 4,5 mln zł. Pozostała kwota wynoszą-

ca blisko 3,5 mln będzie musiała pochodzić ze środków własnych. Zadanie 

to jest kompleksową przebudową ul. Antoniewskiej, wchodzi w nie m.in. 

budowa tak bardzo potrzebnego i zwiększającego bezpieczeństwo miesz-

kańców chodnika, nowa nawierzchnia asfaltowa, kanalizacja deszczowa.

W środę 14.X. br. odbyło się spotkanie Starosty Wągrowieckiego Toma-

sza Kranca z Burmistrzem Skoków Tadeuszem Kłosem. Na spotkaniu usta-

lono solidarny udział w sfinansowaniu wkładu własnego, tj. po 1,75 mln zł.

Burmistrz podkreślił, że znaczna część przebudowy ul. Antoniewskiej 

obejmuje kanalizację deszczową, stanowiącą zadanie własne gminy. Już na 

etapie dokumentacji uzgodniono, że zostanie ona tak zaprojektowana, by 

odbierała wody opadowe z ulic gminnych łączących się z drogą powiatową.

Propozycja ta została przedstawiona członkom Komisji Bezpieczeństwa 

i Komunikacji Rady Powiatu Wągrowieckiego. Burmistrz zaś będzie oma-

wiał to z radnymi gminnymi w najbliższym czasie. Zgoda radnych na takie 

rozwiązanie pozwoli na ogłoszenie przetargu już na początku listopada te-

go roku.

Dzięki dofinansowaniu ze środków UE i wsparciu Powiatu Wągro-

wieckiego gmina Skoki zyska na to zadanie ponad 6 milionów 300 ty-

sięcy złotych środków zewnętrznych. 

Ulica Antoniewska swoje nowe oblicze ma szansę otrzymać do końca 

2022 r.

Karolina Stefaniak

Urząd

Są pieniądze na rozbudowę ulicy Antoniewskiej w Skokach
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 Październik to miesiąc haseł: Bądź widoczny - bądź bezpieczny, Świeć przykładem, Dobrze Cię widzieć, Bądź widoczny na drodze…

Czy mamy świadomość jak ważny jest nawet jeden, mały element odblaskowy??? Opublikowana fotografia obrazuje widoczność z punktu widzenia kie-

rowcy! Zachęcamy by się im dokładnie przyjrzeć - jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka dostrzec dziecko na obu fotografiach??? Tak właśnie wyglądamy 

w ciemnych ubraniach na drodze. Czy kierowcy mają szansę nas zauważyć?

Materiały odblaskowe działają na zasadzie odbijania padającego na nie światła. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, 

aby znalazły się w polu działania świateł pojazdu i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu).

Zwróćmy uwagę w jaki sposób się ubieramy wychodząc na spacer lub na rower! Wieczorem załóżmy odblaskową kamizelkę, szelki, pasek, branso-

letkę - cokolwiek co zwiększy naszą widoczność a tym samym bezpieczeństwo. Dopilnujmy by nasze dziecko miało na sobie elementy odblaskowe!!!

Kinga Pilna

Moda na odblask

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych - przypomina-

my: wybierając się z dzieckiem na plac zabaw, pamiętaj o kilku ważnych  

zasadach:

• Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opie-

kunów). 

• Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wyno-

szący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują 

lub nie gospodarują). 

• W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecz-

nego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób za-

leca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie. 

• Zaleca się aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na 

utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czu-

wali nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unika-

8 października br. zostało podpisane porozumienie dotyczące dal-

szego funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na linii ko-

munikacyjnej Poznań Główny – Gołańcz. 

Dokumenty podpisali: Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, Zastęp-

ca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski i Marian Szkudlarek 

oraz przedstawiciele samorządów położonych wzdłuż tej linii, w tym Bur-

mistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos. Przedstawiciele samorządów 

porozumienie podpisali zdalnie - z gabinetem Burmistrza zostało nawią-

zane bezpośrednie połączenie audiowizualne z Salą Sesyjną, a po złożeniu 

nie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas 

zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie 

w kierunku innych). 

• Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna 

każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.

• Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) ko-

rzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi. 

• Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy. 

• W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące ob-

jawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw. 

• W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zaba-

wek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udo-

stępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynaj-

mniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

Kinga Pilna

podpisu Burmistrz zaprezentował podpisany dokument na ekranie.

Porozumienie zawiera m.in. deklarację udziału samorządów we współ-

finansowaniu PKM. Porozumienia obowiązywać będą przez 3 lata, do 31 

grudnia 2023 roku z możliwością kontynuacji. 

W związku z pandemią koronawirusa w tym roku ograniczono liczbę po-

ciągów, z zachowaniem tych połączeń, które umożliwiają dojazd do pracy 

lub do szkoły. Od grudnia tego roku planowane jest jednak przywrócenie 

połączeń na poziomie sprzed okresu pandemii. 

Kinga Pilna

Bezpieczny wypoczynek na placach zabaw 

Porozumienie w sprawie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 

ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-

nach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Skoki uchwały Nr XXI/185/2020 

z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejsco-

wości Brzeźno, którego granice określono na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej przedstawio-

nego planu. Wnioski należy składać w terminie 

do dnia 3 listopada 2020 roku. 

Wnioski mogą być wnoszone w  formie pi-

semnej do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, 

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, ustnie do 

protokołu, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności za pomocą 

poczty na adres: sekretariat@gmina-skoki.pl 

lub formularza zamieszczonego w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmioto-

wej Urzędu (http://skoki.nowoczesnagmina.

pl/?a=13179). Wniosek powinien zawierać na-

zwisko, imię albo nazwę oraz adres zamiesz-

kania lub siedzibę wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-

rej dotyczy.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz art. 17a i art. 

8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), w związku z realizacją czynności o których mowa w art. 

17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11,  uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Skoki z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, reprezentowana przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

2. Inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest Pani Katarzyna Przybysz, dane kontaktowe: e-mail: k.przybysz@gmina-skoki.pl, tel. 61 892 58 12. 

3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c - e ogólnego rozporządzenia.

4. Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz w ustawie z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą 

być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 164), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

 a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

 b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;

 c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/

Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Urząd

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego część miejscowości Brzeźno
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Debiutanci wygrywają 
konkurs „Piękna i Zielona 
Gmina 2020” 

 Właściciele zgłoszonych do konkursu nieruchomości wzięli sobie 

wyraźnie do serca wprowadzone w marcu tego roku hasło „zostań 

w domu”, bo tak wypielęgnowanych ogrodów chyba jeszcze nigdy nie 

mieliśmy okazji oceniać. 

Drugi rok z rzędu plebiscyt zorganizowano w dwóch kategoriach: na 

najładniejszy ogród oraz najładniejszy „Zielony zakątek”. I podobnie jak 

w latach ubiegłych komisja konkursowa była pod ogromnym wrażeniem 

aranżacji każdej zgłoszonej do konkursu posesji. Kryteriami według któ-

rych wyłoniono zwycięzców były m.in.: różnorodność nasadzeń, wkład 

pracy własnej, funkcjonalność nieruchomości, oryginalność zagospodaro-

wania ogrodu oraz ogólne wrażenie estetyczne.

Komisja konkursowa złożona z pracowników Urzędu miała okazję po-

dziwiać kolorowe kwiaty i uformowane krzewy, oczka wodne, altany i za-

dbane trawniki. Udało nam się także podejrzeć m.in. balot słomy, z którego 

wyrastały ogórki i cukinie, bananowca w centrum miasta czy drewnianego 

bałwana chłodzącego w upalne dni :). Podczas oględzin poznaliśmy wielu 

prawdziwych „pasjonatów zieleni”.

 

     W kategorii na najładniejszy ogród konkurowały między sobą 33 pose-

sje, z czego aż 20 z terenu gminy. Wśród sołectw zdecydowanie górowało 

Potrzanowo z 7 zgłoszeniami, dalej Lechlin z 3. Komisja konkursowa od-

wiedziła także Jabłkowo, Lechlinek, Sławicę, Rejowiec, Rościnno, Wysoką, 

Kuszewo, Niedźwiedziny i Brzeźno.

Zielonymi zakątkami postanowiła się pochwalić trójka właścicieli nieru-

chomości - ze Skoków i Rościnna. 

Uroczyste podsumowanie plebiscytu odbyło się 23 września br. w re-

stauracji „Moraś”. Frekwencja podczas finału dopisała i stawili się niemal 

wszyscy uczestnicy. 

Warto zaznaczyć, że laureatami konkursu w obu kategoriach zostali de-

biutanci. Podium przedstawia się następująco:

I miejsce – Anna i Waldemar Zatorscy (Potrzanowo),

II miejsce – Agnieszka i Tomasz Herkt (Skoki),

III miejsce – Beata i Rafał Karczewscy (Lechlin).

W powyższej kategorii wyróżniono ogrody należące do Państwa: Miro-

sławy i Dawida Kruś, Joanny i Wiesława Ruta, Sylwii Majntas oraz Marzan-

ny i Grzegorza Bachorskich.

Wynik kategorii „Zielony zakątek”:

I miejsce – Agnieszka i Rafał Urbaniak (Skoki),

II miejsce – Beata Zima (Skoki),

III miejsce – Agnieszka Sołtysiak (Rościnno).

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczo-

we, wśród których można było znaleźć m.in.: narzędzia ogrodowe, donice 

ozdobne, odkurzacze do liści czy opryskiwacze. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i wyrażamy uznanie za 

ciężką pracę, której efektem są niesamowite ogrody i zielone zakątki. 

Aleksandra Frankowska

Plac manewrowy 
przy szkole w Skokach 

 Pierwszy parking przy ul. Rogozińskiej został obecnie zaadoptowany ja-

ko plac manewrowy dla autobusów dowożących dzieci do szkoły. Od paru 

dni znajduje się tam tablica informacyjna z prośbą o nieparkowanie samo-

chodów w tym miejscu w dni robocze.

Prosimy o zastosowanie się to tej prośby.

Karolina Stefanik



Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prezentujemy Państwu formy 

ochrony przyrody znajdujące się na terenie gminy Skoki.

Najstarszymi, bo ustanowionymi w lutym 1956 roku pomnikami przy-

rody są Dęby szypułkowe (stanowiące grupę drzew) zlokalizowane 

w miejscowości Nadmłyn (na działce w obrębie geodezyjnym Kakulin, sta-

nowiącej własność osoby prywatnej). Drzewa mają odpowiednio obwody: 

363 cm, 494 cm, 478 cm i wysokości: 27 m, 29 m, 30,5 m. W momencie ich 

powołania nie funkcjonowała ochrona danych osobowych, gdyż w akcie 

ustanowienia tj. Orzeczeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w Poznaniu z dnia 15 grudnia 1956 roku o uznaniu za pomniki przyrody 

znajduje się zapis „3 dęby szypułkowe (Quercus robur L.) obw. pierś. 385 

cm, 365 cm, 250 cm, w ogrodzie Ob. Marii Szuba w miejscowości Nadmłyn, 

grom. Kakulin”. Aktualnie drzewa są w dobrym stanie fitosanitarnym, 

a obecni właściciele nieruchomości dbają o to, by zachwycały swą wielko-

ścią przez kolejne lata.

Kto był choć raz w Rościnnie zdecydowanie musiał zauważyć aleję 

drzew znajdującą się po lewej stronie przy wjeździe do tej miejscowości od 

strony Skoków. Orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

z dnia 15 lutego 1957 roku pomnikami przyrody ustanowiono aleję złożo-

ną z 51 Dębów szypułkowych. Na przestrzeni lat drzew „ubyło” i aktualnie 

jest ich 40, z obwodami wynoszącymi od 191cm do 377 cm.

Jedynym pomnikiem przyrody znajdującym się w Skokach jest Dąb szy-

pułkowy, rosnący w okolicy stadionu sportowego, nieopodal kościoła pw. 

Św. Apostołów Piotra i Pawła. Drzewo okazałych rozmiarów, o obwodzie 

556 cm i średnicy korony wynoszącej aż 32 m. Przedmiotowy dąb został 

objęty ochroną na mocy Decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo-

wej z dnia 30 listopada 1965 roku.

Jadąc z Glinna do Bliżyc warto zwolnić i po lewej stronie drogi wypatry-

wać okazałego Dębu szypułkowego. Drzewo o obwodzie 481 cm i wyso-

kości 27 m zostało uznane za pomnik przyrody Decyzją Wojewódzkiego 

Konserwatora Przyrody z dnia 31 grudnia 1979 roku. Okazały rozmiar wy-

różnia je na tle pozostałych w tym miejscu drzew przydrożnych. 

Tworem przyrody nieożywionej, objętym formą ochrony jest głaz narzu-

towy (gnejs), o obwodzie 630 cm, usytuowany na działce numer 47 – obręb 
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Zasady bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych 
przez tory

 Z końcem września ukończono przejście dla pieszych przez tory w rejonie 

ulicy Dworcowej w Skokach, o którym już pisaliśmy. Dziś chcemy zwrócić uwa-

gę i przypomnieć o zasadach bezpiecznego korzystania z przejścia:  

• Przed wejściem w strefę szykan (barierek bezpieczeństwa) zlokalizowa-

nych na przejściu, należy zatrzymać się i upewnić, że na torze kolejowym 

nie porusza się pojazd szynowy, a następnie przejść przez tory, nie zatrzy-

mując się na nich.

• Skrzyżowanie z torami należy przekraczać tylko pieszo! Rowerzyści muszą 

zatrzymać się, zejść z roweru, upewnić się, że na torach nie ma pojazdu szy-

nowego i przekroczyć skrzyżowanie prowadząc rower.

• Przejście położone jest na terenie kolejowym, na którym obowiązują szcze-

gólne zasady bezpieczeństwa. Zabrania się siadać na barierkach, lub wyko-

rzystywać je do pseudo ćwiczeń gimnastycznych! Służba Ochrony Kolei bę-

dzie bezwzględnie karać za takie zachowania!

Artur Nowakowski

 Poznaj pomniki przyrody cz. I

Urząd

Glinno, naprzeciw Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antonie-

wie. Znajduje się na nim pamiątkowa tablica upamiętniająca Ofiary II Woj-

ny Światowej. Głaz został ustanowiony pomnikiem przyrody Decyzją Wo-

jewódzkiego Konserwatora Przyrody z dnia 31 grudnia 1979 roku.  

Powyżej przedstawionych zostało siedem z aktualnie trzydziestu 

siedmiu pomników przyrody. Ich zdjęcia znajdziecie państwo na stronie 

http://www.gmina-skoki.pl/news/others/162105-poznaj-pomniki-przyro-

dy-cz-i/ Kolejne zaprezentujemy w następnych artykułach.

Aleksandra Frankowska



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

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

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

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

w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Akademia Rozwoju” w Skokach.

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

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

w klasach pierwszych.

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

       

        Beata Nowak-Szmyra

Oświata

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 
IM. KUBUSIA PUCHATKA
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Akcja sadzenia drzew „#SadziMY”
 

21 września dzieci z Przedszkola Sa-

morządowego im. Kubusia Puchatka 

w Skokach wzięły udział w ogólnopol-

skiej akcji sadzenia drzew. Akcja za-

inicjowana została przez Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Du-

dę i Pierwszą Damę, Agatę Kornhauser-

-Dudę. Dzieci na obszarze całego terenu 

należącego do placówki posadziły sadzon-

ki dębów, które za kilka lat będą piękną 

ozdobą naszego przedszkola.

Przedszkolaki z grupy Tygryski 
II uczą się języka migowego.

 

W naszym przedszkolu dzieci poznają język migowy. Wspólnie z wychowaw-

czynią grupy zgłębiają tajniki tego języka. Dzieci poznały zwroty grzecznościo-

we, pory roku, zwierzęta, niektóre czasowniki, które zaśpiewały i pokazały. 

Obecnie poznają obraz graficzny liter i ich odpowiednik w języku migowym. Nauka 

języka migowego doskonali u dzieci koordynację wzrokowo-ruchową, spostrze-

gawczość, pamięć, uwagę, motorykę małą, poprzez rozwijanie pracy palców rąk. 

Jest dobrym sposobem na wyciszenie grupy. Świetną zabawą. Dzieci poznają inne 

sposoby komunikowania się z ludźmi niesłyszącymi.           

 

Wiesława Paczyńska



Oświata
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W poszukiwaniu jesieni
 

W piękny, słoneczny dzień grupa dzieci sześcioletnich wybrała się na spacer w poszukiwaniu uroków jesieni. Jak wiadomo spacerowanie to nie tylko 

forma ruchu i relaksu, ale także nauki. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, podziwialiśmy otaczającą nas przyrodę, otoczenie, wspólnie cieszyliśmy 

się pięknem nowej pory roku. W doborowym towarzystwie czas upłynął niezwykle szybko i w znakomitych humorach, naładowani energią, wróciliśmy do na-

szego przedszkola na pyszny obiad. 

Dzień Kropki w Przedszkolu Samorządowym 
im. Kubusia Puchatka

 We wtorek 15 września dzieci z grupy Sowy II 

świętowały niezwykły dzień -  Dzień Kropki. Od 

2008 r. jest on obchodzony na całym świecie jako 

święto kreatywności, talentu i odwagi w pokony-

waniu trudności.

Sześciolatki obejrzały historię małej Vashti, która 

wzbudziła w nas wiele pozytywnych emocji. Dzieci 

miały okazję zaprezentować lub opowiedzieć o swo-

ich talentach i mocnych stronach. Przekonały się, że 

każdy ma inny talent, że posiadają różne umiejętno-

ści i każde są tak samo ważne. Idąc za przykładem 

małej bohaterki dzieci stworzyły galerię z kropko-

wych prac. Każda była inna, każda wyjątkowa, każda 

w kropki. Radości nie było końca.

Z pewnością ten wypełniony kolorowymi kropkami 

dzień zapadnie w pamięci przedszkolaków na długo.



Na początku każdego roku szkolnego przedszkolaki poznają drogę do przedszkola oraz niektóre znaki drogowe i  zasady, które uczą jak należy  

zachowywać się w pobliżu ulic. Zwracamy uwagę na niebezpieczeństwa jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi. Ponadto podkreślamy jak ważną 

rolę pełnią elementy odblaskowe, które każde dziecko powinno posiadać. Dzieci zawsze bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach, dzielą się swoimi spo-

strzeżeniami i doświadczeniami. 

„Dzień Pokoju” w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
Międzynarodowy Dzień Pokoju obchodzony 

jest 21 września dla uczczenia i wsparcia idei  

pokojowej jako sprzeciwu wobec wojen na świe-

cie.

Dzieci z grupy Króliczki II również wzięły udział 

w tej ważnej akcji. Podczas zajęć dydaktycznych 

przedszkolaki zostały wprowadzone w tematykę 

patriotyczną. Odbyły „pogadankę” w duchu eduka-

cji kultury pokoju. Uczestniczyły w zabawach inte-

grujących grupę rówieśniczą, uczących szacunku, 

empatii oraz współczucia dla drugiego człowie-

ka. W dalszej części zajęć przedszkolaki obejrza-

ły prezentację multimedialną na temat pokoju na 

świecie. Na zakończenie każdy przedszkolak wy-

konał pracę plastyczną „Gołąbek Pokoju”.

Pokój to dla dzieci ważna sprawa, bo jak same 

mówią, wtedy mogą czuć się bezpiecznie.

Bezpieczni na drodze
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Wycieczka do lasu

Korzystając ze słonecznej, pięknej pogody wybraliśmy się na wycieczkę do lasu. Głównym celem wizyty było przybliżenie przedszkolakom środowi-

ska przyrodniczego, jakim jest las oraz zapoznanie dzieci ze zwierzyną i roślinnością tam występującą. 

Wyruszyliśmy na spacer leśnymi dróżkami. Poznawaliśmy przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Obserwowaliśmy las, który kryje w sobie wiele cieka-

wych tajemnic. Poznaliśmy różnorodność szaty roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste, krzewy, mchy i runo leśne. Wsłuchaliśmy się w odgłosy lasu, a do kąci-

ków przyrodniczych zebraliśmy „skarby”, które pani Jesień zostawiła w lesie. Głównie były to szyszki i żołędzie.

Dzieci nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie, czyli takiego, by nie ucierpiała leśna przyroda. Zrozumiały znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt. Do-

świadczyły, że las to źródło świeżego powietrza. Wycieczka wzbogaciła wiedzę przedszkolaków oraz miała walory zdrowotne. Dzieci spędziły miło czas na 

świeżym, zdrowym powietrzu w otoczeniu pięknej, malowniczej przyrody leśnej.

Pełne wiedzy o lesie i niezapomnianych wrażeń przedszkolaki wróciły do przedszkola.

Oświata
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Akcja Sprzątanie 
Świata 2020

Tak jak co roku nasza lechlińska filia brała udział w sprzątaniu świa-

ta. Uczniowie z ogromnym zapałem sprzątali teren wokół szkoły, bo-

iska oraz pobliski las. Sami uczniowie przyznali, że śmieci było sporo. 

Po akcji w szkole i dużej ilości śmieci zrozumieli, że muszą zadbać również 

o „swój kawałek ziemi” i postanowili, że mimo zmęczenia jeszcze tego sa-

mego popołudnia posprzątają swoją rodzinną okolicę. Jak się wszyscy do-

myślamy efekt był podobny - śmieci mnóstwo. Swoją ciężką pracę udoku-

mentowali na zdjęciach. Pamiętajmy o tym, że Ziemia to nasza planeta, 

pełna zieleni, pięknych roślin i zwierząt. Mamy wiele szczęścia zamieszku-

jąc tę wspaniałą „zieloną wyspę”. Naszym zadaniem jest o nią dbać.

Monika Zielińska

Dzień głośnego czytania
w Rejowcu

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to jedno z tych wydarzeń 

w kalendarzu świąt nietypowych, które są zarówno przyjemne jak 

i pożyteczne.  Dzień Głośnego Czytania został ogłoszony przez Polską 

Izbę Książki po raz pierwszy we wrześniu 2001 roku. Święto ma na ce-

lu promocję lektury i głośnego czytania. Data 29 września odnosi się do 

urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. W na-

szej szkole celebrowaliśmy to święto właśnie dziś.  Uczniowie klasy III 

w ramach projektu „Czytam z klasą.  Lekturki spod chmurki” czytali pod-

czas przerw książkę M. Terlikowskiej „Drzewo do samego nieba”. Głośne 

czytanie wzbogaca słownictwo, poprawia pamięć, pobudza wyobraźnię, 

uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę, ułatwia naukę, 

pomaga odnieść sukces w szkole… Czytajmy każdego dnia.

Anna Mazurek 

Konkurs plastyczny 
„Kolory jesieni”

Jesień to niewątpliwie piękna i kolorowa pora roku. Właśnie to sta-

rali się pokazać uczniowie klas 1-3 z Lechlina podczas konkursu pla-

stycznego „Kolory jesieni”. Dzieci, wykorzystując różne techniki, formy 

stworzyły galerię przepięknych prac. Wybór zwycięzców był więc trudny. 

Zostali nimi Amelia Sygnecka z klasy 1, Julia Piechowiak z klasy 2, a w kla-

sie 3 najładniejszą pracę wykonała Marcelina Rakocy. Komisja przyznała 

również wyróżnienia. Otrzymali je Julia Słabiak - kl. 1, Nikola Dziechciar, 

Oliwia Muszyńska - kl. 2 oraz Jagoda Grygiel, Szymon Foinski - kl. 3. Zwy-

cięscy i wyróżnieni otrzymali nagrody.

Justyna Graczyk

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO TĘCZA
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X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Akcja ŚDTM jest wielkim szkolnym wydarzeniem, które nauczyciele matematyki w naszej szkole organizują od lat. W tym roku nasze przedsię-

wzięcie rozpoczęliśmy już dzień wcześniej, uczestnicząc w warsztatach z Kartami Grabowskiego dla nauczycieli. Podczas warsztatów nauczyciele mieli 

możliwość nauczyć się jak wykorzystać Karty Grabowskiego na zajęciach z uczniami, aby 

je uatrakcyjnić i obudzić w dzieciach pasję do matematyki. Kolejnego dnia, 2 października, 

obchodziliśmy w Lechlinie Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Tabliczkowa wiedza spraw-

dzana była podczas krótkich egzaminów. Egzamin opierał się na losach zawierających zada-

nia z tabliczki mnożenia o różnym stopniu trudności. Każdy kto odpowiedział prawidłowo 

otrzymywał tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA. Starsze dzieci pełniące rolę egzami-

natora-asystenta egzaminowały młodsze dzieci a także dorosłych: nauczycieli i pracowni-

ków szkoły. Dodatkowo uczniowie kolorowali rysunki związane z tabliczką mnożenia i ze 

Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia. Tabliczka mnożenia królowała też w tym dniu na za-

jęciach dodatkowych, zatem w lechlińskiej szkole istnie tabliczkowy zawrót głowy! 

Halina Bauza

Joanna  Tomczak

Oświata

18

Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania

Nasza szkoła aktywnie włączyła się w Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania przygotowując w szkole spotkanie dla klas I-III. Akcja stała się 

również doskonałym momentem do zaprezentowania bibliotecznych ksią-

żek o zwierzętach, bowiem 4 października nasi przyjaciele obchodzą Świa-

towy Dzień Zwierząt. Głośno odczytaliśmy utwory Jana Brzechwy, który 

ma szereg zabawnych i wesołych wierszy o zwierzętach. Spotkanie zakoń-

czyliśmy jesienną pracą plastyczną -  sympatyczne jeże zagościły w naszej 

szkole. Mamy nadzieję, że czytelnicze wyzwania podjęte dzisiejszego dnia 

przyczynią się do tego, że najmłodsi uczniowie pokochają książki, aktywne 

słuchanie i zgłębianie się w lekturach.

Joanna Tomczak

Pasowanie na czytelnika
Uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią, panią Justyną Graczyk, 

18 września br. zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej na pasowanie. 

Dzieci, odświętnie ubrane, ze swoją ulubioną książką z ciekawością za-

jęły miejsce w czytelni. Po przywitaniu uczniowie zostali zapoznani z za-

sadami korzystania z książek i zasadami wypożyczania. Następnie każdy 

z obecnych przedstawił swoją ulubioną książkę i zdradził dlaczego warto 

ją przeczytać. Później dzieci poznały wykaz lektur w klasie II i dowiedzia-

ły się o ich tematyce. Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali także 

swoją umiejętność czytania oraz ofiarowały bibliotece przepiękny pla-

kat.  To wszystko sprawiło, że nie było już wątpliwości, by pasować ich na 

czytelników. Każde dziecko przyrzekło szanować książki i krzywdy im nie 

robić, a następnie odebrało pamiątkowy dyplom, zakładkę oraz drobne 

upominki. Wszystkim małym czytelnikom życzymy wspaniałych przygód 

w świecie książek.

Joanna Tomczak

SensoSmyki
Miło nam poinformować, że odział w Pawłowie Skockim przystąpił 

do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego SensoSmyki. Celem pro-

gramu jest stymulacja zmysłów, wyzwolenie kreatywności, integracja 

oraz dobra zabawa. Chcemy pokazać jak można pracować z dziećmi i wy-

korzystać przy tym stymulację wszystkich zmysłów. Zależy nam na wza-

jemnej inspiracji i otwarciu na nowe działania poprzez wprowadzenie inno-

wacyjnych schematów. Dzięki realizacji zadań możemy śmiało powiedzieć, 

że mózg naszych uczniów będzie zdobywał dużo różnych doświadczeń 

zmysłowych. Tym samym lepiej zintegruje docierające do niego każdego 

dnia bodźce i w przyszłości będzie mógł na nie odpowiednio zareagować. 

Wrześniowe działania dostarczyły wielozmysłowego poznania i odkrywa-

nia świata oraz wpłynęły na harmonijną pracę układu nerwowego.

Nauczyciele z Pawłowa Skockiego



Święto Pyry
1 października w Pawłowie Skockim zorganizowaliśmy, 

jak co roku, „Święto Pyry”. W tegorocznych obchodach wy-

korzystaliśmy ziemniaki do zajęć dydaktycznych i sportowych. 

Pomalowane kartofle pomogły nam w tworzeniu zbiorów i li-

czeniu. Uczniowie startowali w konkurencjach sportowych, 

gdzie główną rolę również grał ziemniak. Na koniec wspólnie 

przygotowaliśmy frytki. Po raz kolejny podczas ziemniaczane-

go święta królowały humor i dobra zabawa.

Nauczyciele z Pawłowa Skockiego

VI LECHLIŃSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE 
Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA         
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21 września 2020 r. przy szkole w Lechlinie odbyły się, już po raz szó-

sty, Lechlińskie Biegi Przełajowe. W związku z wprowadzoną w naszej 

szkole Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 w biegach 

wzięli udział wyłącznie uczniowie naszej lechlińskiej filii. Organizato-

rem tego sportowego wydarzenia jest Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA 

przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy Skoki. Celem imprezy 

jest popularyzacja biegów przełajowych jako naturalnej formy spędza-

nia czasu wolnego na świeżym powietrzu oraz promocja zdrowego sty-

lu. Otwarcia imprezy dokonał kierownik filii pan Piotr Wiśniewski, a na-

stępnie pani Joanna Tomczak przedstawiła plan dnia, program zawodów 

i zasady startów. Na trasę biegów przeszliśmy po wykonaniu rozgrzewki. 

Biegi odbywały się w kategoriach wiekowych, z podziałem na dziewczęta 

i chłopców, na dwóch dystansach. Pętla krótszej trasy wynosiła 300 me-

trów, a dłuższej 600 metrów. Cała trasa biegów zabezpieczona była przez 

nauczycieli i kibiców, którzy wspierali dopingiem dzielnie walczących spor-

towców. Nad całością oraz sprawnym przebiegiem zawodów, oprócz sę-

dziów, czuwała pielęgniarka szkolna. Każdy ze sportowców po zakończo-

nym biegu otrzymał koronę zwycięzcy, a następnie ciepły posiłek i ciasto 

przygotowane przez rodziców, za które ogromnie dziękujemy! Zawody 

przebiegły bez zakłóceń, założone cele zostały zrealizowane, dopisała po-

goda a biegi dostarczyły wiele sportowych emocji. Spośród startujących 

uczniów najlepszymi, w swoich rocznikach, okazali się: 

• bieg dziewcząt, rocznik 2013/2012, dystans 300 m

1. Oliwia Muszyńska 

2. Julia Majchrzak 

3. Nikola Dziechciar 



Nasze lechlińskie biegi są już tradycją i z wielką niecierpliwością na nie czekamy, dziękuję zatem Zarządowi Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA oraz 

Burmistrzowi Urzędu Miasta i Gminy Skoki za wsparcie tej inicjatywy i wszelką okazaną pomoc oraz życzliwość. Dziękuję moim koleżankom i kolegom ze 

szkoły, którzy przyczynili się do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia imprezy oraz rodzicom za przygotowanie ciasta. Zawsze dziękuję także naszym 

uczniom, tłumacząc im, że wynik to jedno, a udział w zawodach to drugie. Kochani, pamiętajcie, że aktywność fizyczna odgrywa podstawową rolę w utrzyma-

niu zdrowia fizycznego i umysłowego. Organizowane w naszej szkole biegi są polem doskonałej zabawy, rywalizacji sportowej, równości, poszanowania oraz 

osobistego wyróżnienia się. Zawody, w których uczestniczycie, kształcą postawę stosowania w praktyce zasady fair play, prowadzenia czystego, pozbawione-

go oszustwa współzawodnictwa. Dumą jest reprezentować swoją szkołę, walczyć, angażować się we wspólne działania i bawić się sportem. 

Joanna Tomczak

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2020/21 zrealizowaliśmy w naszej szkole działania w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

Towarzyszące nam hasło „Dorastamy Asertywnie” pozwoliło nam poruszyć tematy z tego obszaru. Uczniowie pracowali na kartach pracy, przekazanych szko-

le przez Gminnego koordynatora ds. uzależnień. Przeprowadzone ćwiczenia rozwijały u uczniów umiejętność odmawiania, uczyły czym jest asertywność. 

Podczas zajęć uczyliśmy się wyrażać i nazywać emocje towarzyszące nam w codziennym życiu, a także rozmawialiśmy o zmianach fizycznych oraz emocjonal-

nych zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania.

Joanna Tomczak

Oświata
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• bieg chłopców, rocznik 2013/2012, dystans 300 m

1. Mikołaj Dąbrowski

2. Franciszek Korczak 

3. Gracjan Rakocy

• bieg dziewcząt, rocznik 2011/2010, dystans 300 m

1. Wiktoria Włodarczak

2. Jagoda Grygiel

3. Karolina Wawrzyniak

• bieg chłopców, rocznik 2011/2010, dystans 300 m

1. Maciej Siódmiak

2. Szymon Foiński

3. Dawid Grajek

• bieg dziewcząt, rocznik 2009/2008, dystans 600 m

1. Ewelina Kubiak

2. Julia Sarnowska

3. Maria Rakocy

• bieg chłopców, rocznik 2009/2008, dystans 600 m

1. Bartosz Janus

2. Ksawery Koterba

3. Antoni Drewicz
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Z głowami w chmurach

Stworzyliśmy klimat na czytanie, tworzenie, słuchanie i oglądanie. Budowaliśmy świadomą klimatycznie grupę w trosce o planetę Ziemię. 

Spędziliśmy noc w ekobibliotece.

Z Rafałem Witkiem nie sposób było zasnąć. Autor czterdziestu książek dla dzieci i młodzieży opowiadał o talencie, pomysłach i szczęściu – jako nie-

zbędnych do napisania i wydania dzieł literackich. Zachęcił do obcowania z książką aktywnościową, przede wszystkim zaś do czytania w ogóle. Udowodnił, 

że przyjechał do biblioteki w osobach dwóch pisarzy oraz „zbadał” możliwości dziecięcej percepcji i zapamiętywania. Panu Rafałowi towarzyszyły: wytreso-

wane piórem „Szczurki”, „Feralne biuro śledcze” i inne znakomite utwory.

 Dzięki warsztatowi teatralnemu z Magdale-

ną Pawelec powstały lalki z materiałów recy-

klingowych. Kukiełki ożywione przez aktorkę 

zachęcały do dbałości o środowisko naturalne. 

Pani Magda zachęciła do zdrowego odżywia-

nia się. Książką – przewodnikiem był „Sam cu-

kier” Katarzyny Samosiej /Szpilkowska/.

Kreatywność ekologiczna Anny Wieczo-

rek – plastyczki i animatorki, dała swój upust 

podczas zajęć sztuk pięknych. Uczestnicy no-

cy tworzyli ekotorby i drewniane breloczki. 

W ruch poszły zatem: inwencja i manualne ta-

lenty. Ekologiczne shopper’ki stały się znakiem 

rozpoznawczym osobowości ich właścicieli.

U Zuzanny Kozdęby nauka języka angiel-

skiego jest zawsze wyjątkową przygodą. Pod-

czas nocnego coaching’u pachniało wrzosa-

mi i jesiennymi owocami, których obce nazwy 

same wpadały do dziecięcych głów. Nastrój 

delicious smakował młodszym i starszym stu-

dentom a zdobyte wiadomości pozwoliły 

wskoczyć na kolejny level.

Z Agnieszką Gatkowską odbyło się nocne 

wielkoformatowe granie. W opozycji do elektroniki ekozabawy okazały się swoistym hitem. Aż trudno uwierzyć, że ciągle są na czasie, a są!

Biblioteka cała w obłokach, według projektu Anny Wieczorek, dała możliwości podziałania z głowami w chmurach kilkudziesięcioosobowej grupie uczest-

ników w wieku od 6 do 14 lat.

Elżbieta Skrzypczak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
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W trosce o wodę
Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej we wtorek, 22 września, odbyło się spotkanie w sprawie stanu czystości rzek 

i jezior na terenie gminy Skoki. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz pracownicy Urzędu, Burmistrz Miasta i Gminy Rogoźno, 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej, Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedsta-

wiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, radni gminni oraz radni powiatu wągrowieckiego oraz obornickiego, dzierżawca stawów rybnych, 

wędkarze, członkowie Stowarzyszenia „Natura Budziszewko”, przedstawiciele prasy lokalnej oraz licznie przybyli mieszkańcy. 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawiania swojego stanowiska i opinii na temat złego stanu wód. Przedstawiciele poszczególnych służb oraz 

samorządów poinformowali o podjętych działaniach w zakresie obecnej sytuacji. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za merytoryczną dyskusję 

oraz przybycie. Przedstawione opinie i informacje są cennym materiałem do dalszych działań zarówno dla samorządu jak i pozostałych służb nadzorujących 

stan naszych wód. O kolejnych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.   

Katarzyna Przybysz 

Spacer ze Skoków do Rejowca śladami Andrzeja Reja

Z nową inicjatywą dla mieszkańców i sympatyków gminy Skoki wyszło Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej. Pani prezes Iwona 

Migasiewicz jakiś czas temu zaproponowała, aby połączyć aktywność fizyczną, w tym wypadku spacer z kijkami do jakiejś miejscowości gminy Skoki 

i przekazanie jego uczestnikom ciekawego historycznego rysu owego miejsca. 

Udało się taką imprezę zorganizować w piątek 9 października, a owym ciekawym z historycznego punktu miejscem stał się Rejowiec i jego powią-

zania ze Skokami.

Uczestnicy liczącej 7,5 km pieszej wycieczki zebrali się na skockim targowisku. Pierwszy kilometr trasy wiódł malowniczą ścieżką przyrodniczą na Morasiu, 

inwestycją, którą obecnie realizuje gmina Skoki. Dalej była kładka nad jeziorem Karolewskim, Szczodrochowo i Rejowiec.

 Po krótkiej wizycie przy kościele uczestnicy wyprawy udali się do świetlicy wiejskiej, gdzie głos zabrała pani Iwona Migasiewicz i przedstawiła zebranym 

przygotowaną specjalnie na ten dzień prezentację pod tytułem Śladami dawnych mieszkańców Skoków i Rejowca, czyli co łączy Skoki i Rejowiec?

Bardzo dużo ciekawych rzeczy znalazło się w owej prelekcji, historyczne fakty przedstawione w sposób bardzo przystępny.

Po zakończeniu wszyscy odpowiedzieli sobie na pytanie: Co łączy Skoki i Rejowiec? Mają te miejscowości wspólny mianownik, a jest nim Andrzej Rej! 

A dlaczego taki wniosek? To już znajdziecie Państwo w tekście autorstwa Iwony Migasiewicz na stronie http://www.gmina-skoki.pl/news/culture/161976-spa-

cer-ze-skokow-do-rejowca-sladami-andrzeja-reja/.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania pani sołtys Ani Rozmiarek za pomoc przy organizacji spotkania.

Karolina Stefaniak

Stowarzyszenia
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„Emeryckie spotkanie i „100 lat” dla Jubilatów
Przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa 4 sierpnia br. na 

Placu Targowym w Skokach odbyło się sierpniowe zebranie skockiego Od-

działu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Zgodnie z założeniem omówiono sprawy dot. działalności Związku, przy czym 

tradycyjnie gros spraw poświęcono działalności turystyczno-wypoczynkowej, 

w tym związanej z wyjazdami członków do Ciechocinka oraz do Ustki i planom 

wczasowo – rekreacyjnym na rok 2021.

Jednak nie zabrakło też kolejnego radosnego wydarzenia. Tym razem był to 

Jubileusz 80. urodzin kolegi Włodzimierza Wawrzyniaka. Były więc, wsparte 

„koszem upominków”, życzenia wypowiadane pod adresem Jubilata przez człon-

ków Zarządu Oddziału, po przebrzmieniu których z ust zgromadzonej „emeryc-

kiej braci” popłynęło szczere i głośne „100 lat”. Dziękując za życzenia nasz Jubi-

lat zgodnie z „emeryckim” zwyczajem osłodził uczestnikom życie obdarowując 

ich słodkościami.

Ale „Włodek” nie był jedynym sierpniowym Jubilatem. „Bardziej zaawanso-

wany” Jubileusz, bo 85. urodziny, obchodził też senior – Stefan Wojciechowski, 

który z obawy przed koronowirusem nie uczestniczył w zebraniu. Dlatego też upoważnieni przez koleżanki i kolegów członkowie Zarządu: Barbara Rocho-

wiak, Danuta Jakszewska, Władysława Wolna, Witold Tokarski i Stanisław Grzegorzewski udali się z życzeniami do mieszkania Jubilata. Tym sposobem „100 

lat” zabrzmiało przy ulicy Dworcowej w Skokach. Życzeniom towarzyszyły tradycyjne upominki, po czym poproszeni przez gospodarzy - małżonków Wojcie-

chowskich „delegaci” – zasiedli do stołu, gdzie przy kawie i upieczonym przez Panią Kazię „placuszku” skupili się na wspomnieniowej pogawędce.

Na roboczo i świątecznie
Wtorek 6 października, kolejne zebranie skockiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tym razem odbywane w Sali Samorządu 

Gminy przy ul. Ciastowicza, w części roboczej, w kronikach Oddziału zapisze się omówieniem spraw dot. bieżącej i planowanej działalności prozdro-

wotnej oraz sportowo-rekreacyjnej realizowanej we współpracy z Urzędem Gminy oraz z Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia” w Anto-

niewie i ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Tęcza” w Jabłkowie. Mimo 

rosnącej obawy przed powrotem epidemii koronawirusa – zebranie odby-

wało się przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa – szczególnie duże 

zainteresowanie uczestników wywołał temat działalności wypoczynkowo 

– rekreacyjnej planowanej na rok 2021. Kolejki chętnych ustawiły się by 

uregulować przedpłatę na wyjazd na Mazury oraz by zapisać się na plano-

wane, podobnie jak to miało miejsce w obecnym roku, wyjazdy do Ciecho-

cinka oraz do Łazów i do Ustki.

Ale omówienie spraw dot. w/w działalności nie było jedynym tematem 

wzbudzającym zwiększone ożywienie zgromadzonych. 

Pamiętano też o Jubilatach i o Solenizantach. Członkowie Zarządu 

wraz z przewodniczącą Małgorzatą Florysiak na czele, w imieniu „emeryc-

kiej braci” serdeczne gratulacje i życzenia wsparte tradycyjnymi koszami 

upominków przekazali dwóm parom świętującym we wrześniu Jubileusz 

50–lecia Małżeństwa. Słowom tym skierowanym do Danuty i Stanisława 

Grzegorzewskich oraz do Aurelii i Andrzeja Ludzkowskich towarzyszyła 

wiązanka gromkich i szczerych „Sto lat”, która popłynęła z ust koleżanek i kolegów.

  

Nasi bohaterowie „Złotych Godów” odwdzięczając się za przekazane życzenia tradycyjnie obdarowali wszystkich słodkościami.

Przy okazji niniejszej relacji nadmieniamy, że obecni Jubilaci od czasu zakończenia pracy zawodowej są nie tylko wieloletnimi członkami Związku i biorą 

udział w jego działalności. Panie Aurelia i Danuta w minionych kadencjach były członkami Zarządu, przy czym pierwsza z nich zapisała się jako organizator ży-

cia kulturalno-rozrywkowego oraz turystyczno-wypoczynkowego, a druga jako sekretarz rejestrujący jego pracę i jako założyciel Kroniki organizacji. Człon-

kiem Zarządu aktualnie pozostaje też Stanisław Grzegorzewski. 

Ale „Sto lat” zabrzmiało nie tylko dla bohaterów „Złotych Godów”. Usłyszeli je też Solenizanci obchodzący, zarówno w minionych, jak i w nadchodzących 

dniach i tygodniach swe imieniny. 

        Edmund Lubawy

Z ŻYCIA SKOCKICH „EMERYTÓW”
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Złote Gody 
„Od półwiecza zawsze razem, wspólne dni, miesiące, lata, 

radość, szczęście, czasem smutek, miłość, która wszystko spla-

ta. Wasz szacunek i cierpliwość wychowały pokolenia.

Dzisiaj dumni być możecie ze swej pracy, swej wartości. Nie-

chaj dla Was silnym nurtem płynie rzeka pomyślności.

Mnóstwo zdrowia Wam życzymy! Bądźcie silni i wytrwali, 

a jak godnie iść przez życie, wszystkim żeście pokazali. 

Czego więcej Wam potrzeba?

Chyba tylko łaski z nieba, aby w zdrowiu iść przez lata i po-

dziwiać piękno świata.

Wszystko, co tylko miłe na świecie, wszystko, co tylko po-

myślność wróży,

 Niech się Wam w jedno ogniwo splecie i będzie szczęściem 

w dalszej życia podróży.”

Przytoczone powyżej słowa życzeń przesłano Jubilatom, 

Danucie i Stanisławowi Grzegorzewskim od grona chórzystów 

Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa”.

Wspomniani Jubilaci obchodzili w miesiącu wrześniu 50-tą 

rocznicę ślubu, tzw. Złote Gody.

Danuta i Stanisław Grzegorzewscy śpiewają w Emeryckim Zespole, to też wszystkie uroczystości dotyczące jubileuszu przebiegały śpiewająco.

12 września „Harfa” uczestniczyła w mszy świętej w intencji Jubilatów. Po mszy złożyliśmy „starożeńcom” życzenia, do których dołączyli znajomi, przyja-

ciele, no i oczywiście rodzinka.

Wspólne fotografie udokumentowały wspaniałą uroczystość. Okolicznościowe śpiewy spotęgowały wzruszający nastrój, a w oczach Jubilatów dostrzec 

było można zaskoczenie oraz wzruszenie.   

29 września, w ramach rewanżu, w siedzibie Związku Emerytów oraz miejscu prób „Harfy”, odbył się uroczysty wieczorek z okazji Złotych Godów. Było 

pyszne jedzonko, wspomnienia, no i oczywiście śpiewające życzenia pomyślności na dalsze wspólne życie.

Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” prowadzi zajęcia we wtorki od 17:00 godziny mimo pandemicznego czasu. Jednak są to zajęcia mniejszej intensywno-

ści z zastosowaniem restrykcji epidemiologicznych. Najsmutniejsze jest jednak to, że nie możemy uczestniczyć w żadnych publicznych imprezach.

Mamy jednak nadzieję, iż przy pomocy świętych: Jana Nepomucena i Rocha oraz własnego rozsądku przeżyjemy! Czego sobie i wszystkim życzę.  

       Antoni Wiśniewski      

HONOROWY CZŁONEK TMMSiZS 
Niedzielny obiad z podwieczorkiem to tradycyjna forma październikowego spotkania integracyjnego członków i sympatyków Towarzystwa Mi-

łośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej. Równie tradycyjnie ma miejsce wtedy uroczystość nadania tytułu Członka Honorowego naszego stowarzy-

szenia. W tym roku za wiele bezinteresownych działań na rzecz TMMSiZ 

wyróżnienie to otrzymał wolą walnego zebrania członek założyciel Marcin 

Krzepkowski, kojarzony głównie z zaginionym miastem Dzwonowem (gm. 

Skoki), które odkrył w 2014 roku.

Ważnym i niezwykle ciekawym elementem spotkania była autorska prezen-

tacja Marcina Krzepkowskiego zatytułowana „Znane i zapomniane. Cmen-

tarze protestanckie w Skokach w świetle źródeł historycznych i archeolo-

gicznych.” Dla wszystkich obecnych, nawet tych, którzy dobrze znają dzieje 

naszego miasta, wielkim zaskoczeniem była informacja, że w Skokach było aż 

siedem miejsc pochówku ewangelików. 

W tym roku smaczny obiad zaserwowała nam skocka restauracja „Dworek 

pod Złotą Podkową”. Mieliśmy okazję skorzystać z nowo wybudowanej sali, 

która wszystkim zgromadzonym bardzo przypadła do gustu. Atutem tego miej-

sca jest również możliwość skorzystania ze sprzętu audiowizualnego.

Kończąc spotkanie wszyscy obecni wyrazili nadzieję na kolejne takie wyda-

rzenie, które zaplanowane jest tradycyjnie na pierwszą niedzielę października. 

O wszystkich innych propozycjach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Iwona Migasiewicz

Zdjęcia: Adam Mroziński

Stowarzyszenia
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Fizjoterapia i osteopatia
 

Ruszyły kolejne warsztaty realizowane w ramach projektu W zdro-
wym ciele zdrowy duch – edycja VII. Fizjoterapia i osteopatia to zajęcia, 

podczas których uczestnicy dowiedzą się od fizjoterapeuty czym jest fizjo-

terapia i osteopatia oraz jak można za ich pomocą radzić sobie z nadwy-

rężeniami i odkształceniami związanymi z procesem starzenia się. Celem 

warsztatów jest zapoznanie seniorów z tematem: jak odzyskać utraconą 

mobilność i elastyczność, jak zmniejszać poziom bólu, sztywność i dyskom-

fort spowodowany zapaleniem stawów. 

Joanna Tomczak

Zdrowy kręgosłup
 

Po wakacyjnej przerwie wróciliśmy do wspólnych 

treningów w ramach projektu „W zdrowym ciele 

zdrowy duch – edycja VII”. Zajęcia odbywają się w po-

niedziałki w Lechlinie i w czwartki w Jabłkowie. Zdro-

wy kręgosłup to program ćwiczeń, które mają na celu 

wpłynąć korzystnie na postawę ciała, zredukować dole-

gliwości bólowe w okolicy kręgosłupa, a także rozluźnić 

i usunąć przykurcze mięśniowe. Za sprawą odpowiednio 

dobranych ćwiczeń uczestnicy w miarę swoich możliwo-

ści pracują nad wzmocnieniem mięśni głębokich ciała, 

które mają ogromne znaczenie dla odciążenia kręgosłu-

pa. W trakcie treningu Zdrowy kręgosłup pracujemy nad całym ciałem. Regularne uczęszczanie na zajęcia skutkuje wzmocnieniem szkieletu mięśniowego, po-

prawą sylwetki i lepszym samopoczuciem. Program Zdrowy kręgosłup to doskonały sposób na odprężenie się z pożytkiem dla zdrowia!

Nordic walking 50+
22 września w Brzeźnie spotkaliśmy się na spacerze z kijkami nordic walking ostatni raz w ramach 7. edycji projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

Jest to całoroczny, kompleksowy projekt dla mieszkańców gminy Skoki w wieku 50+, realizowany obecnie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA, 

mający na celu szeroko pojętą poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego naszych mieszkańców. 

„Na kijkach” spotkaliśmy się 6 razy w różnych miejscach naszej gminy, co miało także efekt krajoznawczy. Jakże często się okazywało, że wiele osób znaj-

dowało się blisko domu a nigdy w danym miejscu nie było.

W porównaniu z poprzednimi edycjami zainteresowanie spacerami wzrosło ponad 100%. Podczas naszych spacerów pojawiło się łącznie około 50 osób. 

W sumie nie ma się czemu dziwić w obecnych czasach, kiedy zdrowie i odporność nabrało nowego znaczenia, aktywność fizyczna stała się jeszcze bardziej 

pożądana.

 

A dlaczego nordic walking?

Nordic walking został wymyślony w Finlandii w latach 20. XX wieku. Chodzenie z kijkami było formą treningu całorocznego dla narciarzy biego-

wych. 

Nordic walking angażuje do pracy ponad 90% mięśni całego ciała. W przeciwieństwie do biegania sport ten mocniej aktywizuje górne partie sylwetki: ra-

miona, barki, klatkę piersiową. Jednocześnie nordic walking odciąża stawy kolanowe i kręgosłup, ponieważ kijki stanowią dodatkowe wsparcie dla aparatu 

ruchu.

Zalety te decydują o prozdrowotnym oddziaływaniu nordic walking na cały organizm. To świetna forma rehabilitacji dla osób po urazach i kontuzjach, 

TĘCZA DLA 50+ ciąg dalszy



Ale wróćmy do 22 

września i Brzeźna. Tym 

razem spacer nie był 

grzybobraniem, a cie-

kawostką historycz-

ną, która znajduje się 

w pięknych lasach 

w tym rejonie.

Młody mieszkaniec 

Brzeźna, pasjonat histo-

rii i leśnych wędrówek 

Karol Kłos zabrał nas 

w tajemnicze miejsce 

w lesie do GRODZISKA 

będącego obiektem za-

bytkowym i opowiedział 

nam jego prawdopodob-

ną historię, a więc:

Szlosberg/Rejkuć – to nazwy służące do opisania grodziska stożkowatego 

z XIV – XV wieku znajdującego się w okolicy jeziora Włókna (dawniej zwanego 

Zapłotnym). Ziemny nasyp dawniej wyglądał zupełnie inaczej – otaczała go fo-

sa i palisada, a na szczycie znajdowała się wieża mieszkalno-obronna. Grodzi-

sko służyło jako schronienie podczas najazdów i wojen. W okolicy znajdują się 

również ślady osadnictwa kultury pomorskiej, m.in. cmentarzyska.

Obok załączamy rycinę z bardzo prawdopodobną wizualizacją tego miejsca. 

Po obejrzeniu grodziska dalej kontynuowaliśmy nasz spacer i po prze-

maszerowaniu około 7 km na zaproszenie mieszkanek Brzeźnia, pań: Zdzi-

sławy Kłos, Kazimiery Rybickiej i sołtys wsi Teresy Kramer zakończyliśmy 

spacer w świetlicy wiejskiej przy kawie i pysznym cieście, które panie dla 

nas upiekły. Przy kawie wyszło, że jest wola kontynuowania naszych spa-

cerów, a więc będziemy się spotykać dalej, w dobie współczesnej techniki 

jeden sms może sprawić, że spotykać się będziemy nadal.

Karolina Stefaniak 

 

Zadanie: W zdrowym ciele zdrowy duch - edycja VII realizowane przez 

Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza zostało powierzone przez Gminę Skoki 

w otwartym konkursie ofert. Wysokość środków finansowych przekazanych 

przez Gminę Skoki na zadanie z zakresu Działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym to 45 000,00 zł.

a także uniwersalny sport rekreacyjny dla tych, którzy chcą utrzymać swo-

je ciało w dobrej formie. Nordic walking idealnie nadaje się też dla osób, 

które chcą schudnąć – każda minuta marszu z kijami pochłania o 2 kcal 

więcej niż zwykły marsz.

Podsumowując, nordic walking:

• zwiększa ruchomość stawów i kręgosłupa oraz odciąża je, eliminu-

jąc bóle;

• wzmacnia wszystkie mięśnie ciała;

• zwiększa wydolność tlenową – rzadziej się męczymy, mamy więcej 

sił;

• poprawia krążenie i dodaje energii;

• pomaga schudnąć (pochłania o 25% więcej energii niż zwykły marsz!).

Aby osiągnąć wszystkie porządne efekty bardzo ważna jest technika 

i dobrze dobrana wysokość kijków. To dzięki prawidłowej technice faktycz-

nie możesz odciążyć stawy, przynieść ulgę kręgosłupowi poprzez wzmoc-

nienie wspierających go mięśni, wzmocnić mięśnie nie tylko dolnej, ale też 

górnej części ciała, zapobiec kontuzjom, bądź wspomóc ich leczenie.  Do-

bra technika pomoże ci również czerpać jak 

największą radość z uprawiania tej dyscypliny. 

A więc idąc z kijkami zawsze pamiętaj:

1. Rób długie kroki

2. Zadbaj o wyprostowaną sylwetkę

3. Pamiętaj, że ręce i nogi pracują naprze-

miennie, czyli lewa ręka i prawa noga do przodu 

razem i potem prawa ręka i lewa noga do przo-

du razem.

4. Odpychasz się ruchem ramienia, a nie łok-

cia.

5. Ręce pracują równo, jednakowo, przed sie-

bie i za siebie. Uważaj, by nie odjeżdżały ci na 

boki.

6. Kijek wbijaj w podłoże zdecydowanie, 

w tylnej połowie kroku.
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Turniej Szachowy „52. Lato na Pałukach”
W tegorocznym, organizowanym przez Starostę Wągrowieckie-

go, Burmistrza Wągrowca i Miejski Dom Kultury w Wągrowcu, Tur-

nieju Szachowym tradycyjnie nie zabrakło mieszkańców Miasta i 

Gminy Skoki. 

Z radością odnotowujemy, że nasz młody mieszkaniec Dawid Laube 

w klasyfikacji powiatowej w kategorii juniorów do lat 18 zdobywając 

3,5 punktów zajął I miejsce. Natomiast drugi Skoczanin - rywalizujący 

w kategorii seniorów Mirosław Piechocki w tej klasyfikacji, z wynikiem 

4 punktów, zdobył miejsce II.      

Najlepszym szachistą w skali powiatu z 5 punktami został Kamil 

Łochowicz z Wapna, a analogiczną liczbę punktów jak Mirek Piechocki 

zdobyli Jacek Haja i Wojciech Mataczyński z Wągrowca.

 

     Edmund Lubawy

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej
3 października w Lesznie, tradycyjnie odbyła się Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Województwa Wielkopolskiego. Z uwagi na obawy 

o zakażenie się koronawirusem impreza nie cieszyła się dużą frekwencją i uczestniczyło w niej jedynie 8 zespołów 3-osobowych z różnych wielkopol-

skich powiatów, w tym 1 pod przewodnictwem Mirosława Piechockiego reprezentujący powiat wągrowiecki.  

Program Olimpiady obejmował:

- test krajoznawczy z elementami topografii oraz pomocy medycznej,

- kolarski tor sprawnościowy,

- marsz na orientację,

a o kolejności miejsc zespołu w finale decydowała suma punktów uzyskanych przez jego członków we wszystkich konkurencjach. 

Analogicznie suma punktów uzyskanych przez wszystkich członków najlepszego zespołu z powiatu decydowała o punktacji powiatowej.

Członkowie interesującej nas reprezentacji powiatu wągrowieckiego zdobyli: Mirosław Piechocki – 136 punktów, Wiktoria – 125 punktów i Matylda Kon-

drys - 106 punktów, tj. łącznie 367 punktów – Wiktoria i Matylda są uczennicami 1 klasy szkoły średniej przy ul. Kościuszki w Wągrowcu.

Uzyskana punktacja zapewniła zespołowi, podobnie jak reprezentowanemu przez niego powiatowi wągrowieckiemu, IV miejsce w klasyfikacji powiatowej.

W klasyfikacji powiatowej zdobywając łącznie 509 punktów zwyciężył i I miejsce zajął powiat szamotulski. Na II miejscu z 495 punktami uplasował się po-

wiat wolsztyński, a na III z 419 punktami zespół z Ostrowa Wielkopolskiego. Tuż za powiatem wągrowieckim, a więc na V miejscu z 339 punktami „zapisał” 

się zespół z powiatu chodzieskiego.  

 

Edmund Lubawy 
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Turniej Sołectw Gminy Skoki 2020

W niedzielę, 4 października, na skockim Orliku rozegrano Sołecki Turniej Piłki Nożnej. W związku z obowiązującymi ograniczeniami zrezygnowano 

w tym roku z organizacji Gminnej Ligi, aby jednak umożliwić najbardziej aktywnym zespołom sportową rywalizację z inicjatywy KS Potrzanowo zor-

ganizowano jednodniowy Turniej. 

Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy: seniorów oraz juniorów. Animatorzy sportu Wiesław Nowak oraz Szymon 

Jasiński przeprowadzili rozgrywki w systemie każdy z każdym, w danej grupie. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pucharami oraz voucherami na zakup 

sprzętu sportowego.

Uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w rozwój sportu i promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie Gminy Skoki - Re-

jowiec, Łosiniec, Potrzanowo, Rościnno; jesteście przykładem, że można się integrować i dobrze bawić, a jednocześnie rywalizować na wysokim sportowym 

poziomie.

Szczególne podziękowania należą się opiekunom drużyn i obecnym na Turnieju sołtysom, którzy dzielnie wspierali swoich podopiecznych pomimo deszczo-

wej pogody oraz za inicjatywę i wytrwałość w mobilizowaniu młodzieży do udziału w tego typu imprezach.

Poniżej wyniki poszczególnych spotkań:

TABELA TURNIEJU - SENIORZY

TABELA TURNIEJU - JUNIORZY

Kinga Pilna

X 1 2 3 PKT BRAMKI MIEJSCE

Rejowiec 1 - 0 : 17 0 : 12 0 0 : 29 III

Rościnno 2 17 : 0 - 7 : 2 6 24 : 2 I

Potrzanowo 3 12 : 0 2 : 7 - 3 14 : 7 II

X 1 2 3 PKT BRAMKI MIEJSCE

Rościnno 1 - 5 : 7 2 : 4 0 7 : 14 III

Łosiniec 2 7 : 5 - 5 : 6 3 12 : 11 II

Potrzanowo 3 4 : 2 6 : 5 - 6 10 : 17 I

28

Sport



Z ŻYCIA SKOCKIEGO KOŁA PZW

We wrześniu i w pierwszych dniach października w skockim Kole Wędkarskim Nr 120 odbyły się 4 imprezy sportowo-rekreacyjne. O ich przebiegu 

i wynikach dzielimy się z czytelnikami „Wiadomości Skockich” dzięki uprzejmości Kapitana Sportowego Koła Mariusza Kielmy.

Zawody Juniorów o Puchar Prezesa Honorowego  
Alojzego Pacholskiego

 12 września dzięki uprzejmości właściciela pana Krzysztofa Bystrego na stawie przy ul. Polnej w Skokach odbyły się zawody dla juniorów skockiego 

Koła PZW o Puchar Honorowego Prezesa Koła Alojzego Pacholskiego.

Na zbiórce o godzinie 8:00 stawiło się 8 uczestników gotowych do ry-

walizacji. Po omówieniu regulaminu połowów przez Kapitana Sportowe-

go Mariusza Kielma przystąpiono do losowania stanowisk i do przygoto-

wań do połowów. Następnie „kije poszły w ruch” i łowiono przez 4 godziny. 

Po tym terminie Komisja sędziowska w składzie Mariusz Kielma i Dariusz 

Piechowiak przystąpiła do pracy, a zawodnicy mogli skupić się na posiłku 

- serwowanych przez Prezesa Koła Jacka Dudka pysznych zapiekankach.

W trakcie ogłaszania wyników okazało się, że zawody wygrał Krystian 

Zywert z wynikiem 2,74 kg złowionych ryb. Drugie miejsce zajął Michał 

Szklennik z wynikiem 1,92 kg, a trzecie z wynikiem 1,02 kg ryb wywalczy-

ła Anna Zywert. Największą rybę – karasia o wadze 0,70 kg złowił Michał 

Szklennik.

Wszyscy zwycięzcy uhonorowani zostali pięknymi statuetkami ufundo-

wanymi przez Alojzego Pacholskiego, a pozostali uczestnicy zawodów Me-

dalami pamiątkowymi.

Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki 
Zbigniewa Kujawy

 Minął dzień i w niedzielę 13 września na jeziorze Borowym w Sławicy rozegrane zo-

stały zawody spławikowe o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbi-

gniewa Kujawy.

W zawodach uczestniczyło 20 wędkarzy, w tym jedna pani. Łowienie trwało 4 i pół godziny, 

a po jego zakończeniu oraz po zakończeniu prac Komisji sędziowskiej działającej w składzie: 

Jacek Dudek i Karol Neumann, stało się wiadomym, że zwycięzcą zawodów został Mariusz 

Kielma legitymujący się wynikiem 3,68 kg złowionych ryb. Drugie miejsce łowiąc 3,40 kg ryb 

zajął Maciej Łysek, a na trzecim z wynikiem 2,42 kg ryb uplasował się Hubert Radziński. Zwy-

cięstwa i najlepsze wyniki osiągnięte w tych zawodach w/w wędkarzom przypominać będą 

puchary pamiątkowe ufundowane i wręczone przez Przewodniczącego Rady Zbigniewa Ku-

jawę.

W trakcie podliczania wyników uczestnicy mogli zregenerować siły posilając się pysznym 

ciastem i kiełbaskami serwowanymi przez Zbigniewa Kujawę.

Zawody Spinningowe 
Nadszedł dzień 4 października a wraz z nim szczególnie oczekiwane przez zwolenników spinningu kolejne – drugie w tym roku – zawody spinningo-

we.

Tym razem na zalewie Przebędowo na zbiórce „zameldowało się” 18 zawodników, którzy mimo, iż pogoda tego dnia nie rozpieszczała walczyli do końca 

przez 5 godzin. 

W trakcie tych zmagań złowiono łącznie 75 okoni i 5 szczupaków. Ostatecznie najlepszym spinningowcem dnia został Dawid Giziński, który uzbierał 4 000 

punktów za złowione ryby. Drugie miejsce z kolei z wynikiem z 2 700 punktów zdobył Paweł Pelech, a na trzecim z 2 610 zdobytych punktów „zapisał się” 

Mariusz Kielma.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w nagrodę otrzymali ufundowane przez Koło i wręczone przez Prezesa Jacka Dudka okazałe, szklane statuetki pa-

miątkowe.
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Puchar Kapitana Sportowego Mariusza Kielmy
Niedziela – 27 września, w pamięci wytrwałych skockich wędkarzy zapisze się udziałem w zawodach o Puchar Kapitana Sportowego Koła Mariusza 

Kielmy. Zawody z udziałem 17 „moczykijów” rozpoczęły się o godzinie 7:00 tradycyjną zbiórką, omówieniem regulaminu zawodów oraz losowaniem 

i zajęciem stanowisk na jeziorze Budziszewskim.

 Ze względu na opady deszczu wędkowanie tego dnia nie należało do przyjemnych. Dlatego po 4-godzinnym wędkowaniu wszyscy z ochotą skupili się na 

ciepłym posiłku - zupie gulaszowej i kiełbaskach z grilla. 

Wszyscy też z zaciekawieniem wysłuchali wyników rywalizacji, które mimo wspomnianych wyżej warunków okazały się nadzwyczaj udane. Tym razem 

zwycięzcą bezsprzecznie okazał się Robert Chelwing, do siatki którego trafiło 5,98 kg ryb. Drugie miejsce, z wynikiem 4,96 kg wywalczył Henryk Eliński, 

a trzecie z wynikiem 4,74 kg ryb zajął Hubert Radziński.    

Wszystkim trzem zawodnikom zasługującym na miejsca na podium ich sukces przypominać będą piękne statuetki ufundowane i wręczone przez Kapitana 

Sportowego Mariusza Kielmę. 

      Edmund Lubawy

     Foto Hubert Radziński 

Mistrzostwa Wielkopolski Szkół w Lekkoatletyce
30 września br. na stadionie we Wrześni odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Szkół w Lekkiej Atletyce. W zawodach uczestniczyło 20 szkół, w tym 

3 szkoły z Wągrowca. Wśród wągrowieckich zawodników nie zabrakło też mieszkańców naszej Gminy. Dlatego z przyjemnością informujemy, że nasi młodzi 

mieszkańcy uzyskali bardzo dobre wyniki, które przyczyniły się do zajęcia 5. miejsca przez Liceum z ul. Kościuszki: Oliwier Stożek w biegu na 1500 m uzyskał 

wynik 4 minuty i 52 sekundy i zajął 8. miejsce, a Martyna Wieczorek bieg na 100 m ukończyła w 15 sekund i zajęła 17. miejsce.

Na podstawie informacji towarzyszącego zawodnikom Mirosława Piechockiego

       Edmund Lubawy

 

Zmienne szczęście „Wełny”
Ostatnią relację z poczynań „Wełny” na boiskach V Ligi zakończyliśmy informacją o wyniku meczu 7. kolejki rozegranego przez skockich piłkarzy 

12 września na boisku „Polonii” Chodzież. Mecz ten zakończył się przegraną Skoczan z wynikiem 2 : 1, a honorową bramkę dla Skoków zdobył Dawid 

Szadziul. Rezultat ten zadecydował o tym, że „Wełna” uplasowała się na V miejscu Tabeli.  

Po tym meczu, do zakończenia obecnego wydania „Wiadomości”, nasi zawodnicy ze zmiennym szczęściem rozegrali kolejne 4 spotkania, tj.:

19 września, przed własną publicznością z zawodnikami „Pogoni” z Łobżenicy. I tu nie pomógł wzmożony doping wiernych kibiców. Goście po prostu byli 

lepsi i wynik meczu 1 : 7 legitymował kolejną przegraną gospodarzy. Przed całkowitą kompromitacją „Wełnę” uchronił strzelec jedynej bramki – Błażej Ra-

jewski.       

27 września, na wyjeździe z „Huraganem” Pobiedziska. Mecz ten również nie przyniósł laurów Skoczanom. Jego wynik na 4 : 2 po stronie „Wełny” wywal-

czyli zdobywcy bramek Mateusz Piechowski i Patryk Sergiel.

 3 października na boisku przy ulicy Parkowej w Skokach z piłkarzami „Orkanu” Śmiłowo. Dzień ten stanowił radosny „przerywnik” w paśmie porażek „Weł-

ny” i przyniósł jej wygraną z wynikiem 3 : 0. Do jej „świętowania” przyczynili się głównie strzelcy goli: Jakub Ślósarczyk, Dawid Szadziul i Błażej Rajewski.

Minął tydzień i 10 października nasi piłkarze ponownie wyszli na boisko przy ul. Parkowej, a ich rywalami byli koledzy z sąsiedztwa, tj. z „Zamku” Gołańcz. 

Niestety, mecz ten pokazał lepszą grę gości i zakończył się przegraną „Wełny” z wynikiem 0 : 1. Po tym spotkaniu, będącym 11 meczem obecnej kolejki, „Weł-

na” z 15 punktami, 5 meczami wygranymi i 6 przegranymi oraz 27 bramkami zdobytymi i 25 straconymi znajdowała się na 9. miejscu Tabeli, a jej rywal – „Za-

mek” Gołańcz, po rozegraniu 10 meczy, przy 1 meczu zaległym, na 3. miejscu Tabeli.

 Na marginesie tego spotkania potwierdza się stare powiedzenie, że „piłka, jest okrągła, a bramki są dwie”, a na poważnie to jesteśmy świadkami zmian za-

chodzących w czołówce drużyn odnoszących sukcesy w piłce nożnej. Bo czyż Skoki nie były zawsze na wyższej lokacie niż Gołańcz? Na pocieszenie jednak 

możemy też stwierdzić, że „Concordia” Murowana Goślina zawsze stała wyżej niż nasza „Wełna”, a obecnie figuruje dopiero na 12. miejscu tej samej Tabeli.  

            Edmund Lubawy 
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Palenie drewnem
Drewno jest paliwem odnawialnym i po-

wszechnie dostępnym. Żeby wykorzystać je-

go naturalny potencjał energetyczny należy 

we właściwy sposób je sezonować, a następ-

nie spalać. Najlepszym rozwiązaniem jest 

metoda palenia „od góry”, która nie wymaga 

zmiany konstrukcyjnej pieca, a dotyczy wy-

łącznie wyuczenia właściwego nawyku przy 

rozpalaniu, tak jak przedstawia to poniższe 

zdjęcie.

 

Wilgotność drewna powinna oscylować 

w granicach 12-20%. Jakie są zalety tej meto-

dy? Uzyskujemy znaczący spadek emisji pyłów 

(około 50%), otrzymujemy niemal przezroczy-

ste spaliny oraz większy uzysk energii. Te argu-

menty powinny spowodować nie tylko zaintere-

sowanie mieszkańców gminy Skoki, ale również 

nakłonić do wdrożenia w życie tej metody. W ja-

kich instalacjach można stosować palenie od gó-

ry obrazuje poniższy rysunek:

 

Do palenia nie wolno używać drewna zanie-

czyszczonego, tj. stanowiącego odpady drew-

niane pokryte substancjami konserwującymi, 

lakierami, klejami (np. ramy okienne, meble, pa-

nele podłogowe, parkiety, itp.) oraz trocin po-

chodzących z obróbki płyt wiórowych czy for-

nirowych. Spalanie takich odpadów w kotłach 

powoduje znaczną emisję substancji szkodli-

wych do powietrza i po prostu nas truje. Proce-

der taki zabroniony jest prawnie i grozi otrzy-

maniem grzywny.
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